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FOREWORD  

 

It is a great pleasure to welcome you to the International Conference on Eurasian Economies 2012, 

jointly organized this year by Beykent University, Kyrgyzstan-Turkey Manas University and Turan 

University. We want to express our pride in seeing that this conference became a traditional 

international academic event with increasing interest and support by international institutions, 

academicians and researchers in Eurasia.   

We are very happy to organize the International Conference on Eurasian Economies 2012 at Turan 

University located in Almaty, the largest city of Kazakhstan. We believe that organizing the conference 

again in a country at the heart of Asia that played a critical role throughout centuries will provide an 

important basis for investigating issues, evaluating problems and developing policies for the Eurasian 

economies. The topics to be presented at the conference cover a wide variety of subjects with vital 

impact on the region such as globalization and its impact on Eurasia, integration of Eurasian 

economies to the world economy, economic growth and development strategies in Eurasian 

economies, international trade, financial markets, institutions and public policies as well as sector-

specific issues such as tourism, energy, natural resources and agriculture.  

As we organize the third International Conference on Eurasian Economies in the series, the ever 

increasing interest shows that it indeed succeeded to provide a basis for collaboration of decision 

makers and academicians in Eurasia and establishes a scientific discussion platform regarding the 

economic development process faced by the Eurasian economies. Many valuable contributions have 

been presented in the past two conferences, and a special volume that incorporates the papers on 

Central Asian economies has been published. Edited by Ayşen Hiç Gencer and Cevat Gerni and 

published by Cambridge Scholars Publishing in the UK, “Central Asian Economies in Transition” 

focuses on Central Asian countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan 

and Azerbaijan) and their economic ties with Turkey. The book first summarizes the current state of 

Central Asian economies enhanced through statistics and details the economic and political challenges 

they face. The following parts cover the topics of economic integration and globalization, economic 

growth and development, international trade, and the energy sector. 

For the 2012 conference, we received a record of 194 abstracts from over 20 countries, such as 

Ukraine, Cyprus, Indonesia, Pakistan, as well as Turkey, Kyrgyzstan and Kazakhstan. You will find 85 

selected papers in this proceedings book. We would like to present our gratitude to the advisory board 

and the scientific board for their dedicated efforts throughout the review process. 

We are grateful to the Turkish International Cooperation and Development Agency (TIKA) and to 

the governors and experts of the Central Bank of Turkey for their support in organizing this 

conference. We also want to thank to the Boards of Trustees, to the distinguished rectors, to the 

respected faculty deans and to faculty members and administrative personnel of Beykent University, 

Kyrgyzstan-Turkey Manas University and Turan University. 

We are indebted to all the researchers and academicians who participated at the conference by 

submitting their distinguished work for presentation. We believe that their contributions will be greatly 

beneficial to the economies of Eurasian countries. We are looking forward to meeting you in another 

Eurasian country at the International Conference on Eurasian Economies 2013. 

 

 

Prof. Dr. Selahattin Sarı 

Head of Department of 

Economics 

Beykent University 

Istanbul, Turkey 

Prof. Dr. Jusup Pirimbaev 

Head of Department of 

Economics 

Kyrgyzstan-Turkey Manas 

University 

Bishkek, Kyrgyzstan 

Assoc. Prof. Dr. Svetlana 

Islamgulova 

Vice Rector 

Turan University 

Almaty, Kazakhstan 
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ÖNSÖZ 

 

Sizleri Beykent Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ve Turan Üniversitesi 

tarafından organize edilen Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2012’de aramızda görmekten 

gurur duyuyoruz. Konferansın geleneksel bir uluslararası konferansa dönüştüğünü, ve Avrasya 

akademisyenleri, araştırmacıları ve çeşitli kurumlarca artan ilgi ve destekle karşılandığını görmekten 

duyduğumuz gururu sizlerle paylaşmak istiyoruz.  

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2012’yi Kazakistan’ın en büyük şehri olan Alma-

Ata’da, Turan Üniversitesi ev sahipliğinde organize etmekten mutluluk duyuyoruz. İnanıyoruz ki bu 

konferansı Avrasya’nın kalbinde ve tarih boyunca merkezi rolü ile öne çıkan bir başka ülkede 

düzenlemek, Avrasya ekonomilerinin karşılaştığı problemlerin incelenmesi ve çözüm politikalarının 

değerlendirilmesi açısından önemli bir rol oynayacaktır. Konferans çerçevesinde sunulacak 

çalışmaların başlıkları geniş bir çeşitliliğe sahip ve bölge açısından hayati önem taşıyan konularda 

toplanmaktadır: Küreselleşme ve Avrasya ekonomileri üzerine etkileri, Avrasya ekonomilerinin dünya 

ekonomisine entegrasyonu, Avrasya ekonomileri için iktisadi büyüme ve kalkınma stratejileri, 

uluslararası ticaret, finans piyasaları, kamu politikaları ve turizm, enerji, tabii kaynaklar ve tarım gibi 

sektörlerin sorunlarından oluşmaktadır.  

Üçüncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı serisi ile Avrasya 

ekonomileri karar alıcıları ve akademisyenleri arasında Avrasya ekonomilerinde iktisadi kalkınmaya 

ilişkin, bilimsel kriterleri esas alan bir çalışma platformu oluşturmayı gerçekten başardığımızı, 

konferansa her yıl giderek artan ilgi göstermektedir. Geçtiğimiz iki konfeansta sunulan Orta Asya 

ülkeleri hakkındaki birçok değerli çalışmayı içeren özel bir kitap piyasaya çıkmıştır. Editörlüğünü 

Ayşen Hiç Gencer ve Cevat Gerni’nin yaptığı, İngiltere’de Cambridge Scholars Publishing tarafından 

yayımlanan “Central Asian Economies in Transition”, altı Orta Asya ülkesi (Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Azerbeycan) ve Türkiye’ye odaklanmaktadır. Kitap, 

öncelikle Orta Asya ekonomilerinin durumunu ve problemlerini istatistiklerle özetledikten sonra, 

ekonomik entegrasyon, küreselleşme, büyüme ve gelişme, uluslararası ticaret ve enerji gibi konularda 

Orta Asya ülkelerini irdelemektedir. 

2012 konferansına başta Ukrayna, Kıbrıs, Endonezya, Pakistan,  Türkiye, Kırgızistan ve Kazakistan 

olmak üzere 20’den fazla ülkeden 194 özet gelmiş olduğunu belirtmekten gurur duyuyoruz. Bu kitapta 

özenle seçilmiş 85 çalışmanın tam metnini bulacaksınız. Bu bağlamda, danışma kurulunun ve bilim 

kurulunun değerli üyelerine çalışmaların değerlendirilmesinde gösterdikleri özveri ve verdikleri emek 

için teşekkürlerimizi sunmak isteriz.  

Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA) üye ve bürokratlarına ve Türkiye 

Cumhuriyeti Merkez Bankası yöneticileri ve uzmanlarına konferansın sponsorluğu ve hazırlanma 

aşamasında değerli destekleri için teşekkürlerimizi sunarız. Beykent Üniversitesi, Manas Üniversitesi 

ve Turan Üniversitesi Mütevelli Heyetlerine ve değerli rektörlerine, ilgili fakültelerin dekanlarına, 

konferansın düzenlenmesinde ve yürütülmesinde her türlü desteği veren akademisyen ve idari 

personele katkılarından dolayı teşekkür ederiz. 

Konferansa ilgi gösteren araştırmacı, akademisyen ve katılımcılara içten teşekkürlerimizi sunarız. 

Konferansda sunulan değerli bildiri ve çalışmaların Avrasya ülkeleri için yararlı olacağı inancını bir 

kez daha paylaşmak isteriz. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı 2013 için bir başka Avrasya 

ülkesinde buluşmak dileğiyle. 

 

Prof. Dr. Selahattin Sarı 

İktisat Bölüm Başkanı  

Beykent Üniversitesi 

İstanbul, Türkiye 

Prof. Dr. Jusup Pirimbaev 

İktisat Bölüm Başkanı  

Kırgızistan-Türkiye Manas 

Üniversitesi 

Bişkek, Kırgızistan 

Assoc. Prof. Dr. Svetlana 

Islamgulova 

Rektör Yardımcısı 

Turan Üniversitesi 

Alma-Ata, Kazakistan 
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ОТ ОРГКОМИТЕТА 

 

Мы с огромным удовольствием приветствуем Вас на международной конференции 

«Экономика Евразии 2012», организованной университетами Бейкент, «Туран» и Кыргызско-

Турецким университетом «Манас». И нам особенно приятно, что проведение конференции 

становится традицией,  растет интерес академических работников, исследователей и различных 

международных институтов Евразии к ее работе. 

 Мы рады тому, что университет «Туран» выразил согласие принять участие в организации 

международной конференции «Экономика Евразии 2012», ее проведении в городе Алматы. Мы 

надеемся, что конференция, организуемая в стране, имеющей богатую историю, сыграет 

важную роль и в изучении проблем, с которыми столкнулись евразийские страны, и в оценке 

политики, направленной на решение этих проблем. Тематика докладов конференции 

разнообразна и сосредоточена вокруг таких жизненно важных для евразийских стран вопросов, 

как глобализация и ее влияние на экономику этих стран, их взаимоинтеграция, в том числе и в 

мировую экономику, стратегия экономического роста и развития, международная торговля, 

финансовые рынки, государственная политика и туризм, энергетика, природные ресурсы и 

сельское хозяйство.  

Уже третий год подряд мы собираемся на Международную конференцию, что свидетельствует 

о нашем стремлении создать и для ученых, и для тех, кто принимает решения в евразийских 

странах, единую рабочую платформу экономического развития, основывающуюся на научных 

критериях. Самые значительные научные работы из тех, которые были представлены на две 

предшествовавшие конференции, были опубликованы в книге “Central Asian Economies in 

Transition” под редакцией Айшен Хич Генжер и Жевата Герни, в издательстве Cambridge 

Scholars Publishing в Великобритании. Содержание этой книги отражает экономическое 

развитие и центральноазиатских, и евразийских государств: Казахстана, Кыргызстана, 

Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Азербайджана, Турции и др. Экономические 

проблемы этих стран рассматриваются в русле глобализации мировой экономики.  

Мы с удовлетворением отмечаем, что на конференцию 2012 года поступило рекордное 

количество заявок - 194 аннотации докладов из более 20 стран мира: Украины, Кипра, 

Индонезии, Пакистана, Турции, Кыргызстана, Казахстана и других. В настоящий сборник 

вошли полные тексты отобранных 86 работ. 

 Мы, от имени организационного комитета конференции, благодарим консультационный и 

научно-редакционный комитеты за большой труд и весомый вклад в подготовку конференции и 

оценку работ. 

Организационный комитет также выражает свою благодарность членам и сотрудникам 

Турецкого управления по сотрудничеству и развитию (TİKA), управляющим и специалистам 

Центрального банка Турецкой Республики за оказанную спонсорскую помощь и поддержку в 

подготовке конференции. Университет Бейкент и Кыргызско-Турецкий университет «Манас» и 

университет «Туран» благодарят попечительские советы и ректоров, деканов факультетов, 

академических работников за поддержку в организации и проведении конференции, а также 

административных работников за их вклад.  

Хотим выразить искреннюю благодарность исследователям, академическим работникам и 

участникам за проявленный интерес к конференции. Надеемся, что представленные доклады и 

статьи будут полезны для стран Евразии. Мы будем рады встрече на следующей 

международной конференции - «Экономика Евразии 2013» - в одной из стран евразийского 

континента. 

 

проф., др. Селахаттин 

Сары, 

зав. кафедрой 

«Экономика», 

Университет Бейкент, 

Стамбул, Турция  

проф., д.э.н. Жусуп  

Пиримбаев, 

зав. кафедрой «Экономика», 

Кыргызско-Турецкий  

университет «Манас», 

Бишкек, Кыргызстан 

доцент, д.п.н. Светлана  

Исламгулова 

проректор по научной работе, 

Университет «Туран» 

Алматы, Казахстан 
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Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk (Eskişehir Anadolu University, Turkey) 
 

Dear President, 

Honourable Participants, 

Dear executives of Beykent, Manas, and Turan Universities 

Dear students,  

Ladies and Gentlemen, 

I would like to start by thanking the Organisation Committee for giving me the opportunity to speak today. 

Welcome to the third of the International Eurasian Economies Conferences.  

This is my fourth visit to this beautiful city since 1992. I have witnessed rapid development on each visit since 

the Soviet Union dissolved and became independent countries.  

The conference shall help academic members and decision makers in the field of Eurasian economies reach 

results that set out their path and enable regional economies to contribute to the global world economy.  

Dear participants, 

As you know the Union of Soviet Socialist Republics was dissolved on 25
th

 December 1991 after the Berlin 

Wall, also known as the “Iron Curtain,” built in Berlin based on a resolution issued by the East German Council 

on 13
th

 August 1961, was demolished on 9
th

 November 1989. As a result, a new single polar structure was 

established throughout the world. The new single polar structure lead by the United States of America brought 

with it new hopes, uncertainties, and threats.  

The cold war had ended and a period of rooted Eurasian-originated change had started in international 

relations; the world order based on the nuclear balance between the East and West was abolished.  

Once the Soviet Union was dissolved, Kazakhstan, Kirghizstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan 

joined the Organisation for Security and Co-Operation in Europe, and signed the United Nations Charter. The 

republics transferred from central planning economy to market economy, and rapidly integrated with the global 

world economy.  

Central Asia, located in a region where Europe and Asia intersect and is strategically important as a result of 

this location, has brought the two continents together for years. Turkey is the first state to recognise republics 

that have gained independence on this geography over the last 20 years.  

The relationship between Turkey and Central Asian Republics has developed rapidly since their establishment 

in 1991; Turkey had opened embassies in all the Central Asian Republics by the beginning of 1992.  

An economic, cultural, and technical collaboration agency, called the Turkish Cooperation and Development 

Agency; was established in 1992 in order to effectively coordinate the help Turkey directly offers Central Asian 

Republics.  

The newly-independent states were given the necessary support to become members of international 

organisations such as the Unites Nations and the Organisation for Security and Co-Operation in Europe; a role 

was also taken on board to make them associated member countries of the NATO’s Partnership for Peace 

Programme.  

Turkey’s approach is based on respecting the sovereignty and territorial integrity of these republics, and the 

basis of mutual gain.  

Within this concept, the Government of the Republic of Turkey sent a committee to conduct good will visits to 

the six republics (including Tajikistan) in March 1992, in an effort to develop existing economic and political 

relations.  

I was a part of the committee at the time, which was lead by the Head Consultant of the Prime Ministry. We 

visited all the presidents of the Republics and took important steps to develop their relationships with Turkey.  

I prepared an agreement draft in order to establish an organisation called “Eurasian Payments Union” that 

would assist the republics to rapidly integrate into the global world economy and materialise steps taken; 

however, this agreement never came into force due to developments that rose over time.  

Ebulfezl Elçibey (President of Azerbaijan), Nursultan Nazarbayev (President of Kazakhstan), Askar Akayev 

(President of Kyrgyzstan), Islam Kerimov (President of Uzbekistan), and Saparmurad Niyazov (President of 

Turkmenistan) attended a summit in Ankara held by Turgut Özal (President of Turkey) during the same year, at 

which the Ankara Declaration was signed.  

Subjects discussed at the Summit were establishing a free trade lay-out that enabled the free movement of 

http://tr.wikipedia.org/wiki/9_Kas%C4%B1m
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individuals, goods, and services by harmonising customs regulations between Turkey and countries in the region; 

establishing a Common Investment and Development Bank; developing communication opportunities via 

railway, road, and airway connections; sending the natural resources of countries to Europe via Turkey.  

The 11
th
 summit was held in Almaty between 20

th
 and 21

st
 October 2011 hosted by Nursultan Nazarbayev, the 

President of Kazakhstan.  

The Almaty Summit, the first summit organised under the corporate roof of the Turkish Council on the 20
th

 

anniversary of their independence, was the first summit to convene for one specific agenda, which was to 

address Economic Collaboration within this framework.  

The Co-operation Council for Turkish-Speaking Countries (The Turkish Council) was established in 2009 as 

an international organisation to encourage extensive collaboration between countries that spoke the Turkish 

language. Its founding members are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Turkey.  

The council is based on the common political will that arises as a result of the Turkish-Speaking States 

President Summits. According to its fundamental documents, The Nahçıvan Treaty (3
rd

 October 2009) and 

Istanbul Declaration (16
th

 September 2010), member countries shall adopt the objectives and principles in the 

United Nations Treaty.  

The Council was established at the Summit held in Istanbul on 16
th

 September 2010, where its priorities and 

route map was also set out.  

As with the continent of Europe, economic and political organisations stated to establish in Central Asia while 

developing economic and political relationships between Turkey and countries in the region, and relationships 

between countries in the region developed under various organisations.  

The most important of these organisations is the Commonwealth of Independent States. It was established on 

21
st
 December 1991, and the Commonwealth of Independent States free trade agreement was signed at the end 

of 2010. Members of the Commonwealth of Independent States are Azerbaijan, Belarus, Armenia, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Moldavia, Uzbekistan, Tajikistan, the Russian Federation, and Ukraine.  

Turkmenistan is a supervising member. Georgia left the Commonwealth on 17
th

 August 2009. The 

Commonwealth of Independent States is one of the largest markets in the world with a 276 million population. 

The area it covers is 22 million km
2
.  

Another important economic collaboration intervention for the Eurasian geography is the Common Economic 

Area Agreement. Belarus, Kazakhstan, Russia, and Ukraine signed the Agreement to establish a common 

economic area on 19
th

 September 2003.  

The purpose was to abolish goods and service trade restrictions by establishing free trade zones between 

member countries, and apply common customs and trade policies.  

The purpose of the Eurasian Economic Community is to initially establish a customs union between Belarus, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, and Tajikistan, and then a common economic field.  

The agreement was signed on 10
th

 October 2000, and came into force in May 2001. Moldavia and Ukraine 

became supervising members in May 2002, while Armenia became a supervising member in April 2003.  

Another important organisation that brings Turkey and Central Asia Republics together in the Eurasian region 

is the Economic Cooperation Organisation, established by Turkey, Iran, and Pakistan in 1985.    

In 1964, Presidents and Prime Ministers of Turkey, Iran, and Pakistan issued a declaration in Istanbul in order 

to develop the regional economic collaboration and established Regional Collaboration for Development. The 

Izmir Treaty in 1977 established its legal status and it became the Economic Cooperation Organisation in 1985.  

As a result, an economic-weighted regional organisation that appealed to a 400 million population and an area 

of 7 million km
2
 was established after Afghanistan, and Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, 

Turkmenistan became members once they obtained independence after the Soviet Union dissolved.  

Among the objectives is to become a free trade zone by 2015; however, based on today’s conjuncture it may be 

difficult to satisfy this objective.  

The Organisation for Turkish Economic Cooperation is considered to be a powerful mechanism for economic 

consistency and on that improves mutual cooperation between member countries.  

Another important organisation in the Eurasian region is the Shanghai Cooperation Organisation. It was 

established by the People’s Republic of China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan on 

14
th

 April 2001. The organisation is named after the location of the first meeting (Shanghai). India, Iran, 

Mongolia are supervising members, while Belarus, Sri Lanka, and Turkey are dialogue partners.   

In 2011, Turkey applied for dialogue partner status (the status before full membership); Turkey was accepted 

as a dialogue partner for the organisation at the State Presidents Council held in Beijing on 7
th

 June 2012. This 

gave Turkey the opportunity to take on a more effective role on the international platform.  

The organisation is considered to be the NATO of the East. Putin, President of Russia at the time, hinted about 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kalk%C4%B1nma_%C4%B0%C3%A7in_B%C3%B6lgesel_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi
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the mission of the organisation at the Bishkek Summit of the organisation in August 2007 by saying, “A single-

polar world is unacceptable.”  

Member states signed a framework agreement alongside the military and political mission in 2003 in order to 

expand the economic cooperation, and aimed to establish a free trade zone in the long term.  

The countries that are members of the organisation are equal to three fifths of the Continent of Asia. This 

organisation constitutes a quarter of the world population with a population of 1.455 billion. It is the biggest 

Eurasian organisation related to economy and security.  

Kazakhstan took a leading role in all important economic and political developments for Eurasia while these 

developments were ongoing in the region. In respect of its strategic location, Kazakhstan is one of the most 

important countries. Kazakhstan has achieved important successes over the 21 years of independence since 1991.  

Atatürk, the great leader and founder of the Turkish Republic stated that Kazakhstan had “achieved a lot in a 

short period of time.”  

During his speech at Astana, the capital of Kazakhstan, Nur Sultan Nazarbayev, President of Kazakhstan spoke 

about the people of Kazakhstan; “Importance should be placed on the Kazakhstani identity and establishing 

patriotism for Kazakhstan.” This is extremely important for all republics that comprise the Eurasian geography.  

All countries in the region must protect their own identities, languages, and cultures.  

All nations within the geography should adopt Nazarbey’s view, “The identity of Kazakhstan must be the 

starter of the nation of Kazakhstan.” In other words the identity of Uzbekistan must be the starter of the nation of 

Uzbekistan, the identity of Turkmenistan must be the starter of the nation of Turkmenistan, the identity of 

Kyrgyzstan must be the starter of the nation of Kyrgyzstan, and the identity of Azerbaijan must be the starter of 

the nation of Azerbaijan. This reality must never be forgotten and must always be kept alive.  

Nazarbay’s “three-in-one language” is an important cultural project, but the national language of Kazakhstan 

must be Kazakh. In the event that a common language must be used, this language must be Turkish, as it is the 

origin of all the languages in question.  

Language is the fundamental building block of a country’s culture. Just as it is impossible to speak of the 

English culture without reference to English, and the French culture without reference to French, it is impossible 

for the Kazakh culture and literature to develop without developing Kazakh, Uzbek culture and literature to 

develop without developing Uzbek, Turkmen culture and literature to develop without developing Turkmen, 

Kirghiz culture and literature to develop without developing Kirghiz, Azerbaijani culture and literature to 

develop without developing Azerbaijani.  

A famous quote of Ismail Gaspıralı, a great Turkish philosopher of Crimean origin, “Unity in language, ideas, 

and work” should not be forgotten, and importance should be placed in teaching the mother tongue at nursery 

schools.  

Turkey has made a huge effort to establish bilateral and multi-party relationships between Central Asian 

Republics and international society. It is thought that Central Asian Republics participating in European-Atlantic 

organisations shall contribute greatly to ensuring peace and consistency in Eurasia.  

In order to establish such consistency all countries in the region must be connected using roads and railways, 

just like in Europe, and reviving the historical “silk route.”  

I would like to end my speech by sharing a summary of the speech Cemil Çiçek, President of the Grand 

National Assembly of Turkey, gave at the “Three Continents One Sea” themed 15
th

 Eurasian Economy Summit 

held in Istanbul between 10
th

 April 2012 and 12
th

 April 2012, an organisation that has been held by the Marmara 

Group Foundation for the past 15 years, which 4 Presidents, 1 Prime Minister, 27 Ministers, and 9 previous 

Presidents attend;  

“Eurasia, home to great riches in terms of natural sources in particular energy sources, is the common living 

ground for us all. If we can utilise the riches of this geography together it is inevitable that we continue being the 

consumers of developed countries. The annual foreign trade volume of this geography, where opportunities and 

hopes are great, exceeds USD 1 trillion. Under such circumstances this geography should receive a greater 

share of the world’s total gross national product. The road to achieving this goal is through cooperation and 

solidarity. This route should be adjusted so that it enables road and railway travel without visa requirements. 

This development that shall improve mutual tourism and trade shall revive the civilisation route of the past.”  

Dear Guests, 

Turkey is a country prepared to establish piece, serenity, and economic well being for a geography with 

different political and economical systems, as a true Eurasian country that is both Asian and European.  

With Thanks.  

Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk 

Almaty, 11 October 2012 
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, 

 

Prof. S. Rıdvan Karluk, born in Eskişehir in 1948, graduated from Ankara University Faculty of Political 

Sciences in 1970. After working at the Ministry of Finance and Supreme Court of Public Accounts, he started his 

academic career at Eskişehir Administrative and Economic Sciences Academia's Department of Economy in 

1972. He received Ph. D. in 1975 and associate professor degree in 1979. He carried out scientific research at 

Sussex University in 1975-1976. He established AET Department of State Planning Organization (General 

Directorate) in 1982. He was assigned to Turkish Embassy in Paris with the title of Planning Undersecretary with 

OECD in 1985. When he returned to Turkey in 1990, he was assigned as advisor to Undersecretary of State 

Planning Organization. Then he, as an advisor of Prime Ministry, performed research for ensuring establishment 

of "Turkish Payment Union" which is a model for improving economic relations between Turkey and Central 

Asian Republics and developed a project on this issue. He returned to teaching as a professor in 1991 at 

Eskişehir Anadolu University. In 1996, he became chairman of Scientific Board of Turkish Industrialists and 

Businessmen Foundation (TÜSİAV) and was assigned as Turkish Representative to International Chamber of 

Commerce, Commission on Trade and Investment Policy. Since 2010, he serves as the Dean of Faculty of 

Economics of Anadolu University. 

Prof. Karluk has 26 books, more than 400 articles, 9 co-authored and 3 translation works published on 

international economic relations as well as Turkish economy. He serves in the referee committees of many 

scientific journals published in Turkey. He was awarded with 4 scientific research awards.  
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Açılış Konuşması 

Orta Asya Ekonomilerinin Değişen Dinamik Yapısı 

Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk (Eskişehir Anadolu University, Turkey) 
 

Sayın Başkan, 

Saygıdeğer Katılımcılar, 

Beykent, Manas ve Turan Üniversitelerinin Sayın Yetkilileri, 

Sevgili Öğrenciler,  

Hanımefendiler ve Beyefendiler, 

Bugün burada bu konuşmayı yapma fırsatını bana veren Organizasyon Komitesi’ne teşekkür etmek isterim. 

Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferanslarının üçüncüsüne hoş geldiniz. 

Benim bu güzel kente 1992 yılından bu yana dördüncü gelişimdir. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra her 

gelişimde kentin çok hızlı gelişimine tanık oldum. 

Konferans, Avrasya ekonomileri alanında çalışan öğretim üyeleri ile karar alıcılara yol gösteren sonuçlara 

ulaşacak ve bölge ekonomilerinin küresel dünya ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlayacaktır. 

Değerli katılımcılar, 

Bilindiği gibi, Doğu Almanya Meclisi’nin kararı ile 13 Ağustos 1961 tarihinde Berlin'de yapılan ve “demir 

perde” olarak anılan duvarın 9 Kasım 1989 tarihinde yıkılmasının ardından 25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet 

Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmıştır. Böylece dünyada tek kutuplu yeni bir yapılanma ortaya çıkmıştır. 

ABD önderliğindeki tek kutuplu yeni yapılanma, beraberinde yeni umutlar, belirsizlikler ve yeni tehditler 

getirmiştir.  

Soğuk savaş dönemi son bulmuş ve uluslararası ilişkilerde Avrasya eksenli köklü bir değişim süreci 

yaşanmaya başlanmış, Doğu ile Batı arasındaki nükleer dengeye dayalı dünya düzeni de ortadan kalkmıştır.  

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ile Özbekistan 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na katılmış ve Birleşmiş Milletler’in Bin Yıl Bildirisi’ni imzalamışlardır. 

Cumhuriyetler merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçmişler ve küresel dünya ekonomisi ile hızla 

entegre olmuşlardır.  

Avrupa ve Asya’nın kesiştiği bölgede bulunan ve bu sebeple stratejik öneme sahip olan Orta Asya, yüzyıllardır 

iki kıtayı bir araya getirmektedir. Bu coğrafyada son 20 yılda bağımsızlıklarını kazanan Cumhuriyetleri ilk 

tanıyan ülke Türkiye’dir.  

Türkiye ile Orta Asya Cumhuriyetleri arasındaki ilişkiler 1991 yılında başlayarak hızlı bir şekilde gelişmiş, 

1992 yılının başlarında Türkiye, Orta Asya Cumhuriyetleri’nin tamamında büyükelçilikler açmıştır.  

Türkiye'nin Orta Asya Cumhuriyetleri’ne sağladığı doğrudan yardımın etkin bir şekilde koordine edilmesini 

sağlamak için 1992 yılı Ocak ayında Türk İşbirliği ve Kalkınma Ajansı adında ekonomik, kültürel ve teknik 

işbirliği ajansı kurulmuştur.  

Yeni bağımsızlığına kavuşan devletlerin BM ve AGİT gibi uluslararası örgütlere üye olmaları konusunda 

gereken destek verilmiş, NATO'nun Barış İçin Ortaklık programında ortak üye ülkeler olmaları için rol 

üstlenilmiştir.  

Türkiye'nin yaklaşımı, bu Cumhuriyetlerin hükümranlıklarına ve toprak bütünlüklerine saygı ve karşılıklı 

kazanım temeline dayanmaktadır. 

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, bu ülkeler ile olan ekonomik ve politik ilişkilerini geliştirmek 

amacıyla Mart 1992 tarihinde Tacikistan dahil altı Cumhuriyete iyi niyet ziyaretinde bulunmak için bir heyet 

göndermiştir.  

Zamanın Başbakanlık Baş müşaviri başkanlığındaki heyet içinde ben de vardım. Bu ziyarette zamanın tüm 

Devlet Başkanları ile görüşülmüş, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır.  

Atılan adımların somutlaştırılması ve Cumhuriyetlerin hızlı bir şekilde küresel dünya ekonomisine entegre 

olabilmeleri için tarafımdan “Avrasya Ödemeler Birliği” adı altında bir kuruluş oluşturulması amacıyla bir 

anlaşma taslağı hazırlanmış, fakat zaman içinde ortaya çıkan gelişmeler sebebiyle bu girişim başarıya 

ulaşamamıştır. 

Aynı yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ev sahipliğinde, Azerbaycan Devlet Başkanı Ebulfezl Elçibey, 

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Kırgız Cumhuriyeti Devlet Başkanı Askar Akayev, 

Özbekistan Devlet Başkanı İslam Kerimov ve Türkmenistan Devlet Başkanı Saparmurad Niyazov’un 

katılımlarıyla Ankara’da bir zirve gerçekleştirilmiş ve Ankara Bildirisi imzalanmıştır. 

Zirve’de Türkiye Cumhuriyeti ile bölge ülkeleri arasında gümrük mevzuatları uyumlulaştırılarak kişi, mal ve 
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hizmetlerin serbest dolaşımını sağlayan bir serbest ticaret düzeninin oluşturulması, ortak bir yatırım ve kalkınma 

bankasının kurulması, demiryolu, karayolu ve havayolu bağlantıları ile haberleşme imkanlarının geliştirilmesi, 

bölge ülkelerinin doğal kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya gönderilmesi üzerinde durulmuştur. 

11’nci Zirve Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in ev sahipliğinde 20-21 Ekim 

2011 tarihlerinde Almatı'da gerçekleştirilmiştir.  

Bağımsızlıklarının 20’nci yılında Türk Konseyi kurumsal çatısı altında düzenlenen ilk Zirve olma özelliğini 

taşıyan Almatı Zirvesi, aynı zamanda belirli bir konu başlığı altında toplanan ilk Zirve olmuş, bu çerçevede 

Ekonomik İşbirliği ele alınmıştır. 

Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi), Türk dili konuşan ülkeler arasında kapsamlı 

işbirliğini teşvik etmek amacıyla uluslararası bir örgüt olarak 2009 yılında kurulmuştur. Kurucu üyeleri 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'dir.  

Konsey, Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri sonucunda ortaya çıkan ortak siyasi iradeye 

dayanmaktadır. Temel belgeleri olan 3 Ekim 2009 tarihli Nahçıvan Anlaşması ve 16 Eylül 2010 tarihli İstanbul 

Bildirisi’ne göre üye ülkeler, Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın amaçları ve ilkelerini benimsemişlerdir. 

İstanbul’da düzenlenen 16 Eylül 2010 tarihli Zirve’de Konsey’in kuruluşu ilan edilmiş, öncelikleri ve yol 

haritası ortaya konulmuştur.  

Türkiye ile bölge ülkeleri arasındaki ekonomik ve politik ilişkiler gelişirken, Avrupa Kıtası’nda olduğu gibi 

Orta Asya’ da da ekonomik ve politik kuruluşlar oluşmaya başlamış ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkiler farklı 

kuruluşlar içinde gelişmiştir.  

Bunlar arasında en önemlisi Bağımsız Devletler Topluluğu’dur. 21 Aralık 1991 tarihinde kurulmuş, 2010 yılı 

sonunda BDT serbest ticaret anlaşması imzalanmıştır. BDT üyeleri Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna’dır. (de facto)  

Türkmenistan gözlemci üyedir. Gürcistan Topluluk’tan 17 Ağustos 2009 tarihinde ayrılmıştır. BDT pazarı 276 

milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük pazarları arasındadır. Kapsadığı alan 22 milyon km2’dir. 

Avrasya coğrafyasında Ortak Ekonomik Alan Anlaşması bir diğer önemli ekonomik işbirliği girişimidir. Beyaz 

Rusya, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna arasında Ortak Ekonomik Alan Kurulmasına Dair Anlaşma 19 Eylül 2003 

tarihinde imzalanmıştır.  

Böylece üye ülkeler arasında serbest ticaret bölgeleri kurulması, mal ve hizmetler ticaretinde kısıtlamaların 

kaldırılması, ortak gümrük ve ticaret politikaları uygulanması amaçlanmıştır. 

Avrasya Ekonomik Topluluğu ise, Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan arasında gümrük 

birliğinin sağlanması sonrasında ortak ekonomik alanın kurulmasını hedeflemiştir.  

Anlaşma 10 Ekim 2000 tarihinde imzalanmış, Mayıs 2001’de yürürlüğe girmiştir. Mayıs 2002’de Moldova ve 

Ukrayna, Nisan 2003'te ise Ermenistan kuruluşa gözlemci olarak katılmışlardır.  

Avrasya bölgesinde Türkiye ve Orta Asya Cumhuriyetlerinin bir arada bulunduğu bir diğer önemli kuruluş 

1985 yılında Türkiye, İran ve Pakistan tarafından kurulan  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’dır.   

Türkiye, İran ve Pakistan Devlet ve Hükümet Başkanları, bölgesel ekonomik işbirliğini geliştirmek amacıyla 

1964 yılında İstanbul'da bir bildiri yayınlamış ve Kalkınma İçin Bölgesel İşbirliği kurulmuştur. 1977 tarihli İzmir 

Anlaşması ile yasal statüsü oluşturulmuş, 1985 yılında Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’na dönüşmüştür.  

 Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında bağımsızlıklarını kazanan Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ile Afganistan'ın da katılmasıyla toplam 7 milyon km2 alan üzerinde 

yaklaşık 400 milyon nüfusa hitap eden ekonomik ağırlıklı bir bölgesel kuruluş olmuştur.  

2015 yılına kadar serbest ticaret bölgesi olmak hedefler arasındadır ama bu hedefi gerçekleştirmek bugünün 

konjonktüründe zor görünmektedir. 

Türkiye Ekonomik İşbirliği Teşkilatını, üye ülkeler arasında karşılıklı işbirliğini geliştirebilecek ve ekonomik 

istikrar için güçlü bir mekanizma olarak değerlendirmektedir.  

Avrasya bölgesindeki diğer önemli bir kuruluş Şanghay İşbirliği Örgütü’dür. Çin Halk Cumhuriyeti, 

Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Özbekistan tarafından 14 Nisan 2001 tarihinde kurulmuştur. Adını 

örgütün ilk toplandığı yerden (Şanghay) almaktadır. Hindistan, İran, Moğolistan, Pakistan gözlemci, Belarus, 

Srilanka, Türkiye “diyalog ortağı” konumundadır. Tümünü Tek Sayfada Göster  

2011 yılında diyalog ortaklığı statüsü (tam üyelikten önceki statü) için başvuran Türkiye, Pekin'de 7 Haziran 

2012 tarihinde toplanan Devlet Başkanları Konseyi'nin 12'nci Toplantısında kuruluşa diyalog ortağı olarak kabul 

edilmiştir. Böylece Türkiye, uluslararası platformda daha etkin bir rol üstlenebilecektir.  

Çünkü kuruluş, Doğu’nun NATO’su olarak değerlendirilmektedir. Dönemin Rusya Devlet Başkanı Putin, 

kuruluşun Ağustos 2007'deki Bişkek Zirvesi'nde "Tek kutuplu dünya kabul edilemez" diyerek kuruluşun 

misyonu hakkında ipucu vermişti. 

Askeri ve siyasi misyonunun yanında üye devletler, 2003 yılında ekonomik işbirliğini genişletmek amacıyla 
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bir çerçeve anlaşması imzalamışlar ve uzun vadede bir serbest ticaret bölgesi oluşturulmasını hedeflemişlerdir.  

Kuruluşa üye ülkeler Asya kıtasının beşte üçüne denk gelmektedir. 1.455 milyar nüfusa sahip olan bu kuruluş 

dünya nüfusunun dörtte birini oluşturmaktadır. Avrasya’nın en büyük ekonomik ve güvenlikle ilgili kuruluşudur. 

Bölgede bu gelişmeler olurken Kazakistan, Avrasyaki tüm önemli ekonomik ve politik gelişmelerin içinde yer 

almıştır. Stratejik konumu itibariyle bölgenin en önemli ülkelerinden biridir. 1991 yılındaki bağımsızlığın 

ardından geçen 21 yılda Kazakistan önemli başarılara imza atmıştır.  

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük Önder Atatürk’ün “kısa zamanda çok işler başarmıştır” ifadesi 

Kazakistan için de geçerlidir. 

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev’in 6 Şubat 2008 tahinde başkent Astana’da yaptığı 

konuşmada Kazak halkı için söylediği “Kazakistanlı kimliği ve Kazakistan yurtseverliğini oluşturmaya önem 

verilmelidir” görüşü tüm Avrasya coğrafyasında yer alan Cumhuriyetler açısından önemlidir.  

Tüm bölge ülkeleri, kendi kimliklerini, dillerini ve kültürlerini korumalıdırlar.  

Nazarbey’in ifadesiyle “Kazak kimliği, Kazak ulusunun mayası olmalı” görüşü bu coğrafyadaki tüm uluslar 

için geçerli olmalı, Özbek kimliği Özbek ulusunun, Türkmen kimliği Türkmenlerin, Kırgız kimliği Kırgızların, 

Azeri kimliği Azerilerin mayası olmalıdır. Bu gerçek hiçbir zaman unutulmamalı ve unutturulmamalıdır.  

Sayın Nazarbay’in “dillerin üçü bir arada” kültür projesi önemlidir fakat Kazakistan’da temel dil Kazakça 

olmalıdır. Eğer bir ortak dil kullanılması gerekli ise, tüm bu dillerin (lehçelerin) kökeni Türkçe olduğu için 

Türkçe birinci ortak dil olmalıdır. 

Dil, bir ülkenin kültürünün temel taşıdır. İngilizce olmadan İngiliz, Fransızca olmadan Fransız kültüründen söz 

edilemeyeceği gibi, Kazak dili gelişmeden Kazak kültürü ve edebiyatı, Özbek dili gelişmeden Özbek kültürü ve 

edebiyatı, Türkmen dili gelişmeden Türkmen kültürü ve edebiyatı, Kırgız dili gelişmeden Kırgız kültürü ve 

edebiyatı, Azeri dili gelişmeden Azeri kültürü ve edebiyatı gelişemez.  

Kırım kökenli büyük Türk düşünürü İsmail Gaspıralı’nın “dilde, fikirde, işde birlik” sözü unutulmamalı, ana 

okullarında ana dilin öğrenilmesine önem verilmelidir. 

Türkiye , Orta Asya Cumhuriyetleri'nin uluslararası toplumla ikili ve çok taraflı ilişkiler kurmaları yönünde 

büyük çaba göstermiştir. Orta Asya Cumhuriyetlerinin Avrupa- Atlantik kurumlarına katılımlarının Avrasya’da 

barış ve istikrarın sağlanmasına büyük katkı sağlayacağı inancındadır.  

Bu istikrarın sağlanmasında tıpkı Avrupa Kıtası’nda olduğu gibi tüm bölge ülkelerinin kara ve demiryolları ile 

birbirlerine bağlantısı sağlanmalı ve tarihi “ipek yolu” canlandırılmalıdır.  

Marmara Grubu Vakfı tarafından 15 yıldır aralıksız sürdürülen ve 10-12 Nisan 2012 tarihlerinde İstanbul’da 

gerçekleştirilen, 4 Cumhurbaşkanı, 1 Başbakan, 27 Bakan ve 9 eski Cumhurbaşkanının katıldığı “üç kıta bir 

deniz” konulu ‘15. Avrasya Ekonomi Zirvesi’nde bir konuşma yapan TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in 

konuşmasından kısa bir özeti sizlerle paylaşarak konuşmama son vermek istiyorum:  

“Enerji kaynakları başta olmak üzere doğal kaynaklar yönünden büyük zenginlikleri barından Avrasya bizlerin 

ortak hayat sahasıdır. Bu coğrafyanın zenginliklerini birlikte değerlendiremediğimiz takdirde daha gelişmiş 

ülkelerin tüketicileri olmaya devam etmemiz kaçınılmazdır…Fırsat ve umutların büyük olduğu bu coğrafyanın 

yıllık toplam dış ticaret hacmi de 1 trilyon doları aşıyor. O halde bu coğrafyanın dünyadaki toplam gayri milli 

hasıladan daha fazla pay alması gerekiyor. Bunun da yolu işbirliği ve dayanışmadan geçiyor…Bu güzergah 

vizesiz kara ve demir yolu ulaşımına imkan sağlayacak hale getirilmelidir. Karşılıklı turizmi ve ticareti 

geliştirecek olan bu gelişme geçmişin medeniyet güzergahını tekrardan ihya edecektir.”  

Saygıdeğer konuklar, 

Türkiye, farklı politik ve ekonomik sistemlere sahip bu coğrafyada, barışın, huzurun ve ekonomik refahın 

sağlanmasına katkıda bulunmaya, hem Avrupalı ve hem de Asyalı, tam anlamıyla bir Avrasya ülkesi olarak hazır 

bir ülkedir. 

Teşekkürlerimle.  

 

Prof. Dr. S. Rıdvan Karluk 

Alma-Ata, 11 Ekim 2012 

 

 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Serbest_ticaret_b%C3%B6lgesi
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A Study on the Regional Development Agencies as Project Based 

Development Model 

Assoc. Prof. Dr. Sülün Evinç Torlak (Pamukkale University, Turkey) 

Ph.D. Candidate Bilsev Gürsan (Pamukkale University, Turkey) 

Abstract 

Development concept, especially regional development concept has become the most important topic to even 

out the regional imbalances after the Second World War. The most important date has been after 1929, beginning 

with big crisis in the world. Regional development agencies which are the role of growth and development key 

have been established since the early of 1930’s, initially in America, and then in European Countries together 

with in some other Eastern Countries. Today, the key role of the development within the framework of ‘new 

development perception’ form the basis of project logic, in other words; project based development model which 

the agencies are intervening notably. This model is on the agenda, with the strong impact of regional and 

cohesion politics of European Union and takes the role excessively through grants and funds which development 

agencies are seen as the place of implementation of those policies. Many different sector-specific projects from 

infrastructure to protection of heritage, presented to the related authorities are being executed. Supported projects 

within grants and funds help people changing viewpoints; improve competences and direct people to act through 

project logic as well. This case carries the meaning of the strong impact of development by relieving the 

problems or needs through projects. In this study, some definitions related with development, development 

project examples to the published extent by European Commission and the case of the model that is very new to 

Turkey within project examples of development agencies have been examined using the comparative analysis 

method. 

JEL code: R11 

 1  Introduction 

Today, regional development and regional policies have increased in importance more especially after the 

World crisis that took place in 1929. The policies providing the European Union Integration have identified the 

regionalism concept considerably. Regions, according to Maastricht agreement that strengthen the economic 

policies of European Union, are seen the guarantee of pluralism, rivalry, dispersion of work and effort, 

transparency, democracy, pertaining consciousness, solving of problems, integration, legality of political 

decisions, and efficiency. For an effective regional development policy the importance of “Regional 

institutionalization” moved out to foreground. This model has become the key development model which has 

first started in 1930’s in America, then enlarged in Europe together with some eastern countries.  

A Development Agency is an operational structure that identifies sect oral or overall development problems, 

chooses a range of opportunities or methodologies for their solution and promotes projects which can maximize 

the solutions to the problems. Helping in growing of economic, social and cultural areas are the common targets 

of agencies. The most important functions: To prepare regional development strategy and plan it for the regions. 

Funds that are saved in a common pool are handed out to the projects by regional development agencies.  It is 

benefited from the project funds so that agencies lead to big regional changes. European countries support the 

funds, grants and ideas that will be effective for development. So they produce policies and projects. So from 

that direction, the development model predominantly exists as project based development. Small project 

cooperation turns into big projects and partnerships with those chances. Problems or needs are solved by 

producing projects in this direction.  

Establishing period of development agencies in Turkey has started in 2006 within the frame of European 

Union cohesion policies. Agencies established at Level 2, is the beginning of project based development in 

Turkey. As the period is very new for Turkey, the supported projects by the agencies belong to 2007-2012 period. 

 2  The Aim and the Methodology of the Research 

With this study, only a part of the study has been shared. In the basic study, the project examples of European 

Union have been analysed in order to announce the implementations of successful stories to suggest to those 

countries which have newly entered the process of project based development. Completed and going on projects 

of 27 European countries between the periods of 2000-2013 have been analysed under the title of European 

Commission-Regional Policies-Project Examples. Completed and going on projects of Turkey covers the period 

of 2007-2012. European Union Projects have been reached at “presented limit” by internet. Turkish projects have 

been reached through activity reports of agencies and the news on the press media. 
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 In this study, Project examples have been focused on 4 different categories through the numerical data using 

comparative analysis methods. Project analysis of development agencies have been scoped out through; 

 1- Sectoral Analysis 

 2- Partnership Analysis 

 3- Fund and Periodic Analysis   

 4- Country Analysis  

 3  Sectoral Analysis of Development Agencies Projects 

 3.1  Sectoral Analysis in European Union Projects:  

There are 12 sectors that 27 European Union countries work on. These are: Business Support, Energy, 

Environment, Innovation, Research and Technological Development, Social Inclusion, Jobs, Education, 

Territorial Cooperation, Tourism and Culture, Transportation, Urban Development, Rural Development, 

Employment and Labour Market, Structural Funds. 

Innovation, Research and Technological Development sector is the most worked on sector with 262 Project. 

The other sectors in turn are; Social Inclusion, Jobs, Education-199, Environment-172, Territorial Cooperation-

151, Entrepreneurship Support-141, Transportation-88, Urban Development-69, Energy-62,Culur and Tourism-

62, Rural Development-51, Employment-14, Structural Funds-2. 

Employment and Labour Market and Structural Funds are the least worked on sector. Romania, producing 8 

projects in Employment and Labour Market sector reflects the process of getting the European Union 

membership in 2007. The more Employment and Labour Market sector projects are the most expected result. 

Structural Fund holds the management and governance. Germany and Ireland are the only two countries working 

in this sector. These two sectors mean the process of assertive, difficult and long time needed effort. Figure 1, 

points out the sect oral dispersion. 

 3.2  Sect oral Analysis of Turkey and Comparison: 

The number of worked on sectors in Europe is 12. The number of project sectors in Turkey is 66 until the 

period of 2012.  

The sectors are; 

Small and Medium size Enterprise (SME) support, 2008 (223)   

                   2009 (361)   

Economic Development                                            2010 (551)   

Direct Activity Support                                             2011 (344)   

These sectors are the most worked on sectors as Turkey part. 

Although project based development starts newly in Turkey, the number of sectors is more than European 

project examples; over 5 times. The number of sectors is in great does not mean that lots of projects are being 

produced. While Innovation, Research and Technological Development sector is the most worked on sector in 

Europe, Turkey pays attention to economic development sector. While the founder members of Europe draw the 

successful country frame, Turkey draws it by the west part of it. 

 4  Partnership Analysis of Development Agencies Projects 

 4.1  Partnership Analysis in European Union Projects 

Countries produce projects with a country or countries through building partnerships. Each country certainly 

goes to the partnership/s. France and Germany are the countries that build the most partnerships. These two 

countries have gone to partnership/s with the other 25/26 countries’ projects. Countries except Spain, Sweden, 

Czech Republic, and Italy have built partnerships with one each. The reason why France and Germany are 

successful is related with the powerful capacity in partnership and communication. Besides, disciplined business 

concept and the high life standards also contribute for that. France distinguishes from the other countries in terms 

of partnerships. The most appealing part is; France goes to the partnership with each country and takes the role 

of each project sector. This side shows the high proof of the ability in building communication and cooperation. 

Building the most partnerships after France and German is the Netherlands. The last members of European 

Union are Bulgaria and Romania. Romania is more active than Bulgaria. Figure 2, points out the project 

partnership dispersion. 

 4.2  Partnership Analysis of Turkey and Comparison 

Any partnerships have not been built abroad in Turkey. Project partnerships are at the very beginning period 

for Turkey while it is important for Europe as project content itself. Differences occur because Europe has 

started after 1950’s and Turkey after 1990’s. 
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 5  Fund and Periodic Analysis of Development Agencies Projects 

 5.1  Fund and Periodic Analysis in European Union Projects 

The contribution of European Union is great; each project at a certain rate is supported. Funds can be divided 

in 2 categories; the real fund from the own resource of the project, the other is the contribution of the Union. 

European Regional Development Fund (ERDF) is the most funds that are benefited from. The other funds are 

below; Cohesion, Urban, Interreg, Objective, the countries ‘own fund and Ispa funds. Each fund changes 

according to the country’s conditions and the provided project categories. Except ERDF, the other funds have not 

got any usage frequency in order to put into; because those are not the intensive funds to put into an order like 

ERDF. Each country has those funds resources but the list does not go up 5 for each. Sampling covers the period 

of 2000-2013. Periods shows different time zones like 1, 2, and 3,4,5,6 years according to the fund resources: 

2004-2009, 2004-2006, 2004-2008, 2006, 2007-2013.2007-2013 period is the most successful project period. 

Provided fund gives the project period of its own. 

 5.2  Fund and Periodic Analysis of Turkey and Comparison 

The own budget of agencies have been used, any other contributions or supports have not been the case for 

Turkey’s part. Except 2 agencies (Çukurova and Izmir) established in 2006, dynamism for the projects is seen in 

2010-2012. 
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Austria 6 3 7 14 7 3 2 1 - - - - 43 

Belgium 13 1 3 12 13 3 4 2 4 1 - - 56 

Bulgaria - 1 4 2 - 2 - 5 - - - - 14 

Cyprus 2 - - - 1 - 2 1 2 2 1 - 11 

Czech Rep. 2 1 1 5 10 3 2 4 2 2 - - 32 

Denmark 6 3 3 3 3 6 1 1 1 1 1 - 29 

Estonia 3 2 5 3 1 5 - 2 - - - - 21 

Finland 1 2 9 11 8 5 1 1 3 1 - - 42 

France 5 4 16 27 15 8 7 7 7 2 - - 98 

Germany 15 6 9 21 16 16 5 6 6 1 1 1 103 

Greece 3 1 5 5 6 5 2 4 1 2 - - 34 

Hungary 7 3 7 7 12 4 3 - 3 3 - - 49 

Ireland 7 - 4 4 8 9 3 4 3 3 - 1 46 

Italy 3 8 7 8 18 7 6 4 4 4 - - 69 

Latvia 3 2 6 5 2 8 3 2 1 2 - - 34 

Lithuania 3 3 6 8 2 10 2 - 2 2 - - 38 

Luxembourg 2 2 2 2 2 1 1 - 1 - - - 13 

Malta - 1 3 2 2 - 1 - 1 1 - - 11 

Netherlands - 1 4 16 5 5 - 3 7 6 - - 47 

Poland 10 4 8 16 5 9 4 13 2 - 1 - 72 

Portugal 1 3 10 4 2 3 4 2 2 4 - - 35 

Romania 11 1 5 7 4 5 1 3 1 - 8 - 46 

Slovakia 3 - 4 11 5 1 1 1 - - - - 26 

Slovenia 2 1 3 4 3 1 - 2 1 1 - - 18 

Spain 8 5 18 23 18 6 4 10 6 6 - - 104 

Sweden 9 1 10 21 14 11 1 4 1 2 1 - 75 

United King. 16 3 13 21 17 15 2 6 8 5 1 - 107 

At Sectoral Base 141 62 172 262 199 151 62 88 69 51 14 2  

Table 1: Sectoral Dispersion of EU Project Examples  
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Table 2: Partnership Dispersion of EU Project Examples 

 6  Country Analysis of Development Agencies Projects 

 6.1  Country Analysis in European Union Project 

The most hardworking countries: United Kingdom (UK) with 107 projects, Spain-104, Germany-103 

The least hardworking countries: Malta, Northern Cyprus, and Luxembourg 

Sectoral Analysis of the most and the least hardworking countries; 

United Kingdom–Spain; UK in two sectors; Entrepreneurship, Employment and Labour Market with 

Territorial Cooperation, has produced the most projects compared with Spain. UK is twice as much of Spain in 

the rate of Business Support. 

Germany-United Kingdom; they are very close in terms of sect oral point .Germany in one sector ahead of 

UK. Two countries are successful in two different sectors. Germany has worked on Tourism and Energy projects. 

UK has produced in Environment and Rural Development sectors. 

Spain-Germany; they are very close in terms of project numbers. While Spain is giving importance to 

Environment, Social Inclusion, Transportation, Germany pays attention to every project sectors with a special 

effort for structural funds; she has managed to benefit from the Structural Funds.  

 6.2  Country Analysis of Turkey and Comparison: 

As the process is new for Turkey, there is not any country cooperation among the agencies. 
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Austria     X X   X       

Belgium X X   X           

Bulgaria X    X X          

Cyprus X    X           

Czech Republic X    X   X        

Denmark X    X           

Estonia X    X   X        

Finland X     X   X       

France X    X           

Germany X    X           

Greece X    X  X         

Hungary X    X         X  

Ireland X  X X X           

Italy X    X           

Latvia X    X          X 

Lithuania X    X      X     

Luxembourg X    X     X      

Malta X    X X          

Netherlands  X    X           

Poland X    X           

Portugal X    X      X     

Romania X    X  X         

Slovakia X X   X           

Slovenia  X    X           

Spain X    X           

Sweden X    X        X   

United Kingdom X    X       X    

Total  27  2 1 1  27 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 
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 7  Conclusion 

Project analysis’s show that European Union is achieving the project based development well for the long 

years. When projects and project partnerships examined, it can easily be noticed that at least eight countries are 

coming together in order to solve the related problem through the project activities. This situation from the 

rotation of project based development is also the clear indicator of regional development, governance, 

participation and sustainability. Agencies that have been established in different status and support carry the 

meaning of sharing the different experiences; Like Finland and Austria. They are going into continental 

cooperation. It is also good example. Some countries can easily be observed that they have been executing more 

project based works. Besides, it is seen that these countries are the countries that have taken the role of founder 

members of Union and provided contributions more at the first stage. It is seen that the countries which joined 

the Union late have been producing the least projects. 

That the projects examples have been examined at the presented limit, give the clues about the structural parts 

of the whole. In this context, the structure of European Union development projects is picked up at the triangle of 

Innovation, Research and Technological Development sector. Innovation, Research and Technological 

Development sector is expected result for Europe when the other parts of development sectors are always in a 

certain growth. That the European Union gives the special value for innovation and to meet with this value 

through European programs and projects is not coincidence. 

That the Project based development is being implemented through the funds and grants effectively is also 

stated in European Strategy 2020 paper. Understanding the project importance is at the beginning level in 

Turkey. It is suggested Turkey should have examine the European projects as it will be more effective. Project 

based development in the countries like USA, Japan, South Korea and Taiwan play important role at this point. 
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Abstract 

Data of the worker’s remittance flow in the period of 2000-2010 were employed to analyze the impact of 

remittances on macroeconomic indicators of the Kyrgyz Republic. Focus was given to the assessment of 

remittance effect on economic effectiveness. To study the underlying issue, linear correlation method and 

economic performance effectiveness index were used. Results showed that great portion of remittances has been 

directed into consumption rather than to investment. Moreover, remittance spending is channeled into 

consumption of imported goods, thus raising the trade deficit of a country. Their impact on economic 

effectiveness of Kyrgyzstan presents that given the low propensity to invest, they finance consumption and cause 

high consumption ratio with respect to investment ratio, thus leading to reduction of economic effectiveness.  

JEL codes: F22, O15, F36 

 1  Introduction 

Remittances — funds sent by migrant workers to their relatives in home countries — are an increasingly 

important source of external finance for low income countries especially for the many small economies. The 

officially recorded inflow  of  remittances  to  developing economies  has  grown  from  $56  billion  in  1995  to 

$334  billion  in  2010 (World Bank 2010). For some countries, remittances can be as high as a half of GDP. 

Remittances also now account for about a third of total global external finance; moreover, the flow of 

remittances seems to be significantly more stable than that of other forms of external finance.  

The concept of remittances derives from the theories of migration of various economic though 

(developmentalists, structuralists, New Economics of Labor Migration), that have different viewpoints on 

migration and remittances. Given framework of the above mentioned theories a great deal of academic studies 

had been conducted on impact of remittance on economy.  

The participation of Kyrgyzstan in labor migration process with CIS and other foreign countries is aligned 

with export of labor. The process of labor migration in Kyrgyzstan emerged as a result of transformation process 

into market economy. According to different estimates there are more than 950 thousand Kyrgyz citizens are 

working overseas. Official central bank statistics show significant amounts remittances being transferred —up to 

28.8% of GDP in the Kyrgyz Republic.  

However, very little is known about the structure of remittance flows in terms of channels of remittance 

transfers and, perhaps more importantly, effects of remittances on economy. This lack of information prevents 

both governments and financial institution from responding with policy changes to increase remittance inflows 

and their positive effects on socio-economic development and poverty reduction.  

The research analyzes the volume of remittances of Kyrgyz migrant laborers made from abroad and their 

impact on macroeconomic indicators of the country. The key question of concern for study is: Do remittances 

contribute to sustained improvements in economic development of the Kyrgyz Republic? The two main 

questions of interest to policymakers with regard to remittances are: How to manage the macroeconomic effects 

of remittances? How to harness the development potential of remittances? 

The aim of the study is to examine an impact of remittances on economy of Kyrgyzstan. To explore the topic 

of concern the following tasks are proposed: 

• To determine the nature and causes of remittances and their macroeconomic impact 

• To analyze the magnitude of remittances and their impact on macroeconomic indices and economic 

effectiveness of Kyrgyzstan. 

• To determine problems of remittances in current conditions of Kyrgyzstan  

• To present a role of policymakers in macroeconomic management of remittances and suggest some 

policy implications 

 2  Macroeconomic Impact of Remittances 

Macroeconomic studies indicate that although migrants’ remittances are affected by the economic cycles of 

source and host countries, they often provide a significant source of foreign currency, finance imports and 

contribute to the balance of payment, increase national income.  

Perhaps the most common reason for skepticism on migration and development has been the widespread belief 

that migrants rarely invest their money in productive enterprises, but instead spend it on consumption or non-

productive investments (Massey et al. 1998; Adams 1991; Taylor 1999; Woodruff and Zenteno 2007). Besides, if 
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spent on imported consumer goods rather than locally produced ones, the potential multiplier effect may 

decrease while simultaneously increasing import demand and inflation. This has the effect of making exports less 

competitive, while stimulating imports. However, most studies seem to suggest that households receiving 

international remittances have a higher propensity to invest than non-migrant households when controlling for 

income and other relevant household variables. Other case studies indicated signs that remittances may indeed 

have served to accelerate investment in Morocco and perhaps in India. More generally, Glytsos (2001) estimates 

a simple dynamic, simultaneous model of aggregate investments, consumption, imports and the feedback of 

these components through GDP, for seven Mediterranean countries from about 1969 to 1993. Simulating the 

direct and indirect effects of remittances on incomes and hence on investment through this framework, Glytsos 

finds that over a six year period investment rises with remittances in six out of the seven countries, and in four of 

these investment rises by more than the initial amount remitted .  

The impact of remittances can be explored along pricing of goods. Sudden riches can create many problems 

for an economy, and remittance-driven gains are no exception. Remittances are foreign-earned money that can 

raise the cost of goods in the recipient-country. The recipient country has not increased production, yet there is 

more money in circulation owing to the remittances; hence, prices rise. If the nation-state is seen in isolation, 

then such price increases owe themselves not to any improvement in the economy, but to an exogenous—

arguably false—increase in purchasing power.  Recipient economies flush with remittance money become 

vulnerable both to inflation, particularly harmful to those not receiving remittances, and, through labor reduction, 

to falling exports as the economy reacts to the increased remittances . Large remittance inflows, like any large 

influx of foreign currency, can lead to appreciation of the local currency. Hence, an appreciation of the exchange 

rate generates a resource allocation from the tradable to the no tradable sector. This phenomenon is usually 

labeled as the «Dutch disease». 

To date, the empirical evidence of the impact of remittances on economic growth appears mixed. For instance, 

results for a sample of 39 developing countries covering the period 1980–2004 indicate a positive impact on 

economic growth. A study examining the aggregate impact of remittances on the economic growth of 18 Latin 

American countries for the period 1980–2005 found that remittances positively and significantly affected the 

growth of Latin American economies where the financial systems are less developed by providing an alternative 

way to finance investment and helping overcome liquidity constraints.  On the other hand, empirical assessments 

on the impact of workers’ remittances on growth and poverty reduction in developing Asia-Pacific countries for 

the period 1993–2003 found that, “while remittances do have a significant impact on poverty reduction through 

increasing income, smoothing consumption and easing capital constraints of the poor, they have only a marginal 

impact on growth operating through domestic investment and human capital development”. While not denying 

the poverty alleviating and consumption smoothing effects of remittances on recipient households, other studies 

find no impact on economic growth (UNESC, 2010). 

 2.1  Theoretical underpinnings of remittances 

When remittances constitute a significant source of foreign exchange, they may clearly affect the equilibrium 

level of the gross national product and other macroeconomic variables. Possible theoretical treatment of 

remittances was made by Kireyev, while analyzing the impact of remittances on economy of Tajikistan. He 

suggested the Keynesian approach to describe effect of remittances on macroeconomic indicators (Kireev, 2006).  

 2.2  The Keynesian model  

Driven by remittances, an increase in income and therefore demand has a magnified effect on real GDP 

growth. The magnification depends on the multiplier and the size of remittances. The multiplier itself depends on 

marginal propensities to import and to save. In the classic Keynesian model investment (I) and exports (X)  are 

completely autonomous from the level of output (Y). Therefore, an increase in a country’s overall income by 

way of remittances (R) can be represented either as an autonomous increase in export receipts or as additional 

investment. Savings (S)  and imports (M)  consist of an autonomous component independent of Y, and an income 

induced component. In a spending-output space, where  S  and  M are seen as leakages and  I  and  X  as 

injections, an additional inflow  R  will initially lead to an increase in equilibrium output from  A  to B.   

However, the final equilibrium will crucially depend on the impact of R on the marginal propensities to import 

(m) and to save (s).  Most likely, both will also increase, and the associated leakage will push the final 

equilibrium back from B to C, with the output level only marginally higher than the original. If m + s =1, the 

Keynesian multiplier equals unity, and the whole amount of  R  will be leaked with Y unchanged. The more open 

the economy, the smaller the multiplier and the less significant the impact of remittances on output.  

 3  Economics of Remittances in Kyrgyzstan and its Magnitude 

Obviously, dynamics and scale of labor migration give rise to issue of remittances, particularly their impact on 

small economy of Kyrgyzstan current conditions. During aggravating transition period of Kyrgyzstan 

remittances have adversely affected the overall economic development, although remittances represent safety net 

on individual households. 
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Figure 1. The Keynesian Model Source: Kireev 2006 

 

year 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

remittances 112.7 285.4 481.5 730.6 1021.1 1468.7 1072 1379.3 

Table 1. Remittances flow dynamics in Kyrgyzstan (mln. US dollars)  Source: National Bank of Kyrgyz Republic, 

2011 

The remittance flow for the last decade has been increasing steadily. Moreover, it has been more than doubling 

annually in average. 

In 2009 remittance flow decreased by 27% due to the world financial crisis, which affected economies of 

Russia, and Kazakhstan. This data do not take into account informal transfers of funds, which are part of the 

“errors and omissions” section of Balance of payments. The rapid growth in volume of this section from 2003 is 

linked to the constant growth of informal channeling of remittances (Bespalov, 2009). Although, in the world 

practice the remittances are being the most stable source of external finance remittance flow in Kyrgyzstan stay 

volatile to external shocks. The remittances volatility index in 2010, computed as a standard deviation of the 

ratio of relevant inflow to GDP almost the same as FDI volatility index. It can be explained by the fact that the 

number seasonal labor migrants by far exceed permanent workers.   

 

Figure 2. Volatility indexes of remittances, FDI and export of Kyrgyzstan
  
Source: National Statistics Committee 

and National Bank of Kyrgyz Republic, own calculations, 2010 

According to annual report of National Bank of Kyrgyz Republic of 9th month of 2011 remittance flow was 

remitted from Russia (93, 9%), Kazakhstan (2,4%), and the USA (2,3%).   

As it was mentioned, remittances comprise a significant share of GDP. According to World Bank, in 2008 

Kyrgyzstan was among top 10 countries with remittances amounting large share of GDP (28 %) and took the 

forth place followed by Tajikistan, Tonga, and Republic of Moldova. After the recovery of world financial crisis, 

in 2010, remittances increased and reached 28.8 % as a share of GDP. 

Currently, there are no sufficient systematic researches on remittances impact on economy of Kyrgyzstan. 

There is just few researches conducted regarding remittances. One of them was conducted by Samagan 

Aitymbetov, Economic Policy Institute, 2005; the other by Bespalov A.D. (2009). In the first research the data of 

National Bank of Kyrgyz Republic was used and the main conclusion of which was that remittances have 

positive impact on socio-economic development and poverty reduction in Kyrgyzstan.  Bespalov in his work 

states that remittances effect on economy of Kyrgyzstan by positive impact on GDP and private consumption, 

have an impact on rise of import volume, have almost no impact on investment; increases the marginal 

propensity to consume of remittance receiving households, and have positive impact on socio- economic 

condition of Kyrgyzstan. 

Remittances can have a potential impact on some macroeconomic indices of Kyrgyzstan such as consumption 

and import. The impact of remittances to private consumption is a measure of the extent to which remittances 

can be used to finance private consumption of domestic inhabitants. Almost 70% of remittances are spent on 

consumption (Aitymbekov, 2005). The correlation of remittances with private consumption is 97% (Figure 3). 
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Figure 3. Remittances as a share of GDP (2000-2010)  Source: National Statistic Committee, National Bank, 

own estimations, 2011 

 

Figure 4. Correlation of remittances with private consumption of Kyrgyzstan (1995-2010)
 
 Source: National 

Bank and National Statistics Committee of Kyrgyz Republic, 2011 

 

Figure 5. Remittances and import dynamics (2001-2010)
 
  Source: National Bank and National Statistics 

Committee of Kyrgyz Republic 

Correlation of remittances with import R² = 0.9808 

Correlation of remittances with time R² = 0.9066 

Table 2. Correlation indices of remittances with import and time Source: National Bank and National Statistics 

Committee of Kyrgyz Republic, 2011 

It is obvious that the share of imported goods in consumption is very large in Kyrgyzstan. For this reason it is 

reasonable to conclude that remittances finance imported goods. The correlation index R^2 is 98%, meaning that 

import of Kyrgyzstan is dependent on the remittance flow.  

Remittances have increasing pattern year by year. Thus it can be concluded that remittances steadily finance 

the consumption of imported goods. 

Remittances have not much impact on investment. Despite the fact that remittances can be associated with 

savings in a way that rise in remittances lead to the increase in savings, its increase can not necessarily bring to 

rise in investment. Most of the households in Kyrgyzstan prefer to save in a way of buying real estate, which 

cause rise of apartment’s price in Bishkek and Osh in recent years. Besides, quick withdrawals of remitted funds 

and low level of investing in business by receivers permit to draw a conclusion that the degree of remittances 

impact on investment stays low.  
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In order to see complete reflection of the impact of remittances on economy of Kyrgyzstan it is reasonable to 

calculate an index of economic effectiveness, which identifies the level of economic development. The 

Economic Development Institute (EDI) of World Bank uses this index as an international method of computing 

countries level of socio-economic development, which show how factors of production (in our case - labor 

resources) effect economic development of a country.  

The index of economic effectiveness is computed by the ratio of aggregate labor costs for given period of time 

(GDP) and aggregate costs of all factors of production to same period of time. The higher an index of economic 

effectiveness, the higher is the level of economic development of a country 

       

 

 

 

 where, I5= index of economic effectiveness 

Aggregate costs are the sum of all costs of goods and services produced in a country for a given year.   

Aggregate costs of production comprise aggregate consumption, aggregate investment, aggregate government 

expenditures and aggregate net export. 

The impact of remittances on the economic effectiveness index of Kyrgyzstan was presented by Bespalov A.D. 

in his work “Labor migration as a factor of socio-economic development (in case of Kyrgyzstan)”. He has 

estimated this index for 3 years from 2005 to 2007.  

As a matter of fact that there is no data on aggregate costs of all factors of production, he proposed the 

following method of computing: since aggregate costs are costs of production of goods and services, they can be 

calculated by subtracting from revenue of the goods and services sold (GDP) the value added tax (VAT) and 

other duties (20%). Because GDP consists of 4 components: consumption, investment, government expenditure 

and net export, the aggregate costs of production must be calculated by each of components separately in a 

following way: 

Aggregate cost of consumption = consumption - 20% of consumption 

Aggregate cost of investment = investment - 20% of investment 

Aggregate cost of government expenditure = gov-t expenditure - 20% of gov-t expenditure                                                                                                                           

Aggregate cost of net export = net export - 20% of net export 

The sum of the factors costs of production of each GDP components represents aggregate cost of production. 

To derive an index of economic effectiveness GDP must be divided by the aggregate cost of production. If an 

index of economic effectiveness is more than 1, an economy is considered as effective and the higher this index 

the higher is the level of economic development. 

Bespalov computed the impact of remittances on the economic effectiveness of Kyrgyzstan till 2007 and found 

out that economy of Kyrgyzstan is effective since the economic effectiveness index is more than 1. However, 

during considered time period the degree of economic activity in Kyrgyzstan was decreasing despite growing 

remittance flow (Bespalov, 2009). He explains such dynamics as a consequence of rise in consumption, and 

relatively small investments within increasing flow of remittances. Given this outcomes it is reasonable to 

continue the estimation till 2010 and analyze economic effectiveness and impact of remittances on economic 

performance of Kyrgyzstan. 

Estimation results show that an index of economic effectiveness is more than 1, meaning that economy of 

Kyrgyzstan is effective. In 2009 the economic effectiveness rises. It can be explained by the outcome of world 

financial crisis that caused a substantial reduction of remittances (by 29%) and hence private consumption. In 

2010 an economic effectiveness dropped again. 

  2008 2009 2010 

GDP 187991.9 201222.9 220369.3 

private consumption 171294.6 154886.9 183324.7 

government expenditure 32937.5 37088.5 39946.5 

Investment 54421.7 54874.2 60384.7 

Aggregate consumption 34258.92 30977.38 36664.94 

Aggregate government expenditure 6587.5 7417.7 7989.3 

Aggregate investment 10884.34 10974.84 12076.94 

Total aggregate cost of factors of production 51730.76 49369.92 56731.18 

 index of economic effectiveness (I5) 3.634045 4.07582 3.884448 

Table 3. Index of economic effectiveness of Kyrgyzstan (2006-2010) Source: National Statistics Committee of 

Kyrgyz Republic, own estimations, 2011  
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Figure 6. Dynamics of an index of economic effectiveness (I5) of Kyrgyzstan. Source: own estimations 

 

Figure 7. GDP, private consumption, government expenditure, investment dynamics (2006- 2010) Source: 

National Statistics Committee of Kyrgyz Republic, 2011 

The figures 6 and 7 show the impact world financial crisis on economic effectiveness. In 2009 remittance flow 

in Kyrgyzstan dropped. Therefore, private consumption also decreased; while the level of investment in 2009 

stays relatively the same as in 2008 (figure 6). Under such circumstances index of economic effectiveness in 

2009 increased. In 2010, with the recovery from crisis and increasing remittances, hence consumption the index 

of economic effectiveness dropped again. 

Thus, analysis of remittances impact on economic effectiveness of Kyrgyzstan presents that given the low 

propensity to invest, remittances finance consumption and leads to its higher consumption ratio with respect to 

investment ratio. 

A serious drawback of remittances flow in Kyrgyzstan is that they are not channeled into investment uses. 

However, as a means of consumption remittances represent a safety net; hence increase a purchasing power of 

receiving individual households. 

 4  Conclusion 

Analysis of the impact of remittances on Kyrgyz economy enabled to draw a conclusion that remittances have 

minimal negative spillovers in economies whose marginal propensity to invest is high and they are unlikely to 

have any lasting impact on growth in countries with high marginal propensity to consume. The latter is peculiar 

for economy of Kyrgyzstan. A great portion of remittances is directed into consumption rather than in 

investment. More importantly, remittances use in Kyrgyzstan is channeled into consumption of imported goods, 

thus raising the trade deficit of a country. 

Remittances impact on economic effectiveness of Kyrgyzstan presents that given the low propensity to invest, 

remittances finance consumption and cause high consumption ratio with respect to investment ratio, thus leading 

to reduction of economic effectiveness. Appling a Keynesian model approach for Kyrgyzstan, although the lack 

of marginal propensity to save data, low bank consumer deposits and quick withdrawals of remittances; booming 

imports, particularly in recent years, in parallel with growing inflows of remittances, spent on (imported) 

consumption suggest that there is almost no multiplier effect. The impact on growth depends on the interaction 

between the magnitude of net remittances and the unknown marginal propensity to save. Besides, remittances are 

not channeled into the production, and hence they do not finance export. Under this approach, the impact of 

remittances on growth is likely to be small. Thus, more open the economy, the smaller the multiplier and the less 

significant the impact of remittances on output.  

Thus, a serious drawback of remittances flow in Kyrgyzstan is that they are not channeled into investment 

uses. However, labor migration and flow of remittances have played a significant role in increasing consumption 

and reducing poverty in Kyrgyzstan. This has had a significant impact on the balance of payments and has 
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helped to smooth the economic and social impact of transition. However, given the size of the phenomenon, it 

also implies some risks, as a large proportion of the labor force has left the country.  

Part of the reason why remittances have not encouraged economic development is that they are generally not 

intended to serve as investments but rather as social insurance to help family members finance the purchase of 

life’s necessities. Remittances lift people out of poverty but they do not typically turn their recipients into 

entrepreneurs. The intriguing possibility remains that remittances can be channeled somehow into achieving both 

of these ends, but this will require a better understanding of the role that remittances play in their recipients’ 

lives, and institutions that can help recipients of remittances make the most of the transfers they receive. 

The authorities should continue to give careful consideration to the implications of such remittances on the 

implementation of monetary and exchange rate policies, and in the context of the evolution of the balance of 

payments. Although the high level of remittances has underpinned a social security, this source of development 

should not detract the authorities from the urgency of reform. The authorities, together with their development 

partners, need to come to a judgment as to whether or not remittances are likely to be a permanent phenomenon 

in Kyrgyzstan. Also, conducting a comprehensive survey to assess the actual scale of remittances and labor 

migration would help the authorities to develop a well-defined strategy to maximize the benefits of remittances 

be increasing the productive investments and minimize any negative consequences.  

All in all, we should not forget one crucial misconception. Remittances are not a development model – but 

rather a sign of the failure of development. 
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Export-led Growth and Economic Development of South Korea: 

Lessons for Kyrgyzstan 

Sanzharbek Mavlianov (International Ataturk-Alatoo University, Kyrgyzstan) 

Abstract 

Data of South Korean economic development and export promotion measures in the period of 1960-2010 were 

employed to assess policy appeals and limits through documentary analysis and to develop the possible model 

for follower countries like Kyrgyzstan. On this background it is necessary for Kyrgyz Republic to follow Korean 

development path and change our policy stance in favor of export oriented policies and move on the high growth 

trajectories. Korean experience asserts that strong manufactured export growth integrated with the absence of 

macroeconomic imbalances can built sound base for cumulative process of high exports-high profits-high 

savings-high investment-high exports. Another basic lesson is creation of rents for manufacturing enterprises to 

achieve sustained export promotion with time-bound nature. In addition to these, evolutionary expansion goal 

must be set to build up export competitiveness in a number of broad categories of light manufacturing and agro-

processing activities such as footwear, garment, toys, sports goods and food processing. 

JEL code: O11 

 1  Introduction 

Today South Korea, hereafter Korea, belongs to group of the countries with high level of the income per capita 

- $31410(see Table 1) and ranked 12
th

 economy in the world comparable for its total output. The unemployment 

rate in 2011 has made 3.3 %, and inflation did not exceed 4.5%.  

GDP (PPP), billion US$ 1,541.02 

GDP Per Capita (PPP), US$ 31,410.47 

Investment (% of GDP)  29.13% 

Gross National Savings (% of GDP) 30.19% 

Inflation (Average Consumer Price Change %) 4.50% 

Unemployment Rate (% of Labour Force) 3.30% 

Current Account Balance (billionUS$) 11.89 

Gini index 31.4(2009) 

Table1. Macroeconomic indicators (2011) Source: EconomyWatch, 2011 

But 50 years ago the country concerned one of the poorest countries of the world, comparable with the African 

countries with GDP per capita no more than 87 US$ (Shung, 2005). The rate of unemployment deviated from 

22.3%.  Under colonial rule from 1910 to 1945, the Korean economy became highly dependent upon Japan for 

capital, technology, and management. Of the total authorized capital of business establishments in Korea, the 

Japanese owned approximately 94 percent, as of 1940. Japanese engineers and technicians employed in 

manufacturing, construction, and public utilities in 1944 constituted about 80 percent of the total technical 

manpower in Korea. (Charles, et al. 1975) Therefore, the sudden retreat of the Japanese and the separation of the 

economy from the Japanese economic bloc brought about a suspension of many production activities in Korea. 

Partition also had deleterious effects on the South Korean economy. Metals, electric power, and chemical 

industries were located mainly in North Korea at the time of liberation, while light industries and machinery 

production tended to be located in the South. In addition to these, in 1945, 87 % of the population of Korea was 

illiterate. South Korea represented the small country deprived of natural resources, with small home market and 

weak technological base where human resources were the unique factor of growth.  

This paper investigates export-led growth strategy of Korea since 1960s and to draw some policy lessons for 

the Kyrgyz economy. The paper consists of three sections. Section I presents theoretical explanation of export-

led growth hypothesis. Section II considers the export growth and economic development of the South Korea. 

Section III provides some policy lessons for further development of the Kyrgyz Republic. 

 2  Theoretical framework: Export-led growth hypothesis 

Level of economic development is positively correlated with the growth of trade with foreign countries within 

comparative advantage adjustment.  Although the theoretical links between trade and economic growth have 

been discussed for over two centuries, controversy still persists regarding their real effects. The favorable 

arguments that provide several plausible explanations with respect to trade can be traced back to the classical 

school of economic thoughts. A country gains by trading what it produces most cheaply to people for whom 

production is costly or even impossible. In exchange, the country receives what it produces expensively at the 

other country’s cheaper costs. To explain these mutual trade benefits, international economists still accept the 
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doctrine of comparative advantage formulated by Adam Smith and David Ricardo, English classical economists 

of the late 18th and early 19th centuries. On the other hand, neocolonial dependency theory presents convincing 

argument against the classical trade doctrine. Theory points out that developed countries usually exploit less 

developed countries.     

Since the early 1960s policy makers and scholars alike, have shown great interest in the possible relationship 

between exports and economic growth. The motivation is clear. Should a country promote exports to speed up 

economic growth or should it primarily focus on economic growth, which in turn will generate exports? The 

export-led growth hypothesis (ELGH) postulates that export expansion is one of the main determinants of 

growth. It holds that the overall growth of countries can be generated not only by increasing the amounts of labor 

and capital within the economy, but also by expanding exports. According to its advocates, exports can perform 

as an “engine of growth”.  

Study 

/Sample/ 

/Period of study/ 

/Data set/ 

Economi

c growth 
Exports Conclusions 

Emery 

(1967) 

50 

1953-1963 

Averages 

Cross-section 

GNP 

growth 

Export growth Support for the export-led hypothesis. 

Syron & 

Walsh 

(1968) 

50 

1953-1963 

Cross-section 

GNP 

growth 

Exports Support for the hypothesis but the results are 

sensitive depending on the type of country 

under scrutiny  LDCs or developed countries. 

Balassa 

(1978) 

11 

1960-1973 

Cross-section 

Real 

GNP 

growth 

Real export 

growth 

Support for the export growth hypothesis. 

Moschos 

(1989) 

71 

1970-1980 

Averages 

Cross-section 

Real 

GDP 

growth 

Real export 

growth 

Supports the export-led growth hypothesis 

and suggests the existence of an threshold 

effect. The rate of growth seems unaffected 

by labor because of its magnitude, while 

capital has limited effects owing to its low 

productivity levels. 

Lussier 

(1993) 

24 & 19 

1960-1990 

African 

Economies 

Cross-section and 

panel data 

GDP 

growth 

Real export 

growth 

Supports the hypothesis in panel data but 

fails to find any positive association when 

using export growth as a share of GDP. 

Van den 

Berg & 

Schmidt 

(1994) 

17 

1960-1987 

Latin America 

Time series 

Real 

GDP 

growth 

Real export 

growth 

Points to a positive long-run relationship 

between exports and growth in 11 of the 16 

cases analysed. Costa Rica is among those 

countries where the hypothesis was verified. 

Henriques 

& 

Sadorsky 

(1996) 

1 

1870-1991 

Canada 

Time series 

Real 

GDP 

growth 

Real export 

growth 

No support for the export-growth hypothesis 

but failed to reject it. 

Al-Yousif 

(1997) 

4 

1973-1993 

Arab Gulf 

Time series 

 

Real 

GDP 

growth 

Real growth of 

exports and 

export 

change/ output 

Evidence that supports the hypothesis in the 

short run; however, it fails to find any long-

run relationship, i.e. does not find 

cointegration. 

Islam 

(1998) 

15 

1967-1991 

NICs of Asia 

1967-1991 

NICs of Asia 

Real 

GDP 

growth 

Export growth 

and 

export 

change / output 

Evidence that supports the hypothesis in the 

short-run but only in 5 cases was a long-run 

relation (no cointegration) found. 

Table 2. Empirical studies Source: United Nations conference on trade and development, Policy issue No.7 

Table 2 presents a summary of a set of 10 empirical studies conducted between 1967 and 1998. Substantial 

part of the studies found evidence of a positive correlation between exports and economic growth, that is, export 

as a main contributor of economic growth. 
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Theoretical agreement on export-led growth emerged among neoclassical economists after the successful story 

of newly industrialized countries. They argue that, for instance, Hong Kong (China), Taiwan, Singapore and the 

Republic of Korea, the so called Four Tigers, have been successful in achieving high and sustained rates of 

economic growth since early 1960s because of their free-market, outward-oriented economies (World Bank, 

1993). However, the reality of the tigers does not support this view of how their export success was achieved. 

The production and composition of export was not left to the market but resulted as much from carefully planned 

intervention by the governments. As Amsden (1989) states that the approach behind the emergence of this new 

‘Asian Tiger’ is a strong, interventionist state, which has willfully and abundantly provided tariff protection and 

subsidies, change interest and exchange rates, investment management, and controlled industry using both 

lucrative carrots and threatening sticks. Again, the neoclassical school insists that the free markets are 

responsible for the East Asian growth and  even when interventions emerged, it was pro-market interventions.  

 3  Export growth and economic development of South Korea 

Korea's unprecedented record of economic growth started in the early 1960s when government policy shifted 

away from import substitution towards export orientation. Superior export performance has been the striking 

feature of Korea. The government has provided various incentives to promote exports, expecting export-led 

economic growth. Export values increased from US$87 million in 1963 to US$17.5 billion in 1980, and then to 

US$363.5 billion in 2009 (see table 3). Although import values were more than 6 (2.3) times larger than export 

values in 1963 (1971), trade surpluses have been recorded since 1998. The trade dependence ratio defined as 

(export values + import values)/GNP increased from 46.6 percent in 1972 to 78.9 percent in 1980, to 76.6 

percent in 2001 and then to 98.6 percent in 2009. Thus, the Korean economy is regarded as one showing very 

high trade dependence ratio. 

Years 

real GDP 

growthrate 

(percent) 

export values 

(US$ billions) 

exports/GDP  

(percent) 

1962-1966  8 1 7.7 

1967-1971 9.7 3 13.7 

1972-1976 8.4 22 27.8 

1977-1981 6.1 77 31.5 

1982-1986 8.7 141 34.4 

1987-1991 9.2 307 32.1 

1992-1996  7 510 28.7 

1997-2001  4.3 734 42.8 

2002-2006  4.8 1,239 31.2 

2007-2009 2.5 1,186 42.2 

Table 3. Economic growth, Export and Export/GDP Source: S. Mah, 2010, table 1, page 3 

By the early 1960s, the Korean government had pursued import substitution policy. In 1964, the government 

announced pursuing export promotion policies with the slogan “Export Number One”, i.e. export promotion is 

the most important policy. The government began to increase the amount of export subsidy, placing emphasis on 

exports of the products of the labor intensive Light Industries (LI), in particular textile and garment industry 

where the Korean economy had a comparative advantage. 

During the 1970s, the main thrust of the industrial policy of Korea shifted from the LI to developing the high 

value-added Heavy and Chemical Industry (HCI). The rising wage level which tended to undermine the 

international competitiveness of the labor intensive LI also forced the government to change the engine of 

economic growth. The government chose iron and steel, non-ferrous metal, shipbuilding, electronics and 

chemical industries as the most important HCI. Overall, the spectacular economic growth of Korea in the 1960s 

and 1970s, as shown in Table 8, was accompanied by rapid export growth. 

In 1981, the government began to emphasize the importance of research and development (R&D) and 

expressed to continue the export-led growth strategy. Such an emphasis on R&D led to increase in exports of 

technology-based electronic products since the late 1980s 

In the late 1990s, the government decided to promote the capital goods industry. Therefore, in 1995, it 

announced the Capital Goods Industries Promotion Plan, which was expected to promote the high value-added 

capital goods industries by supporting the development of new products and establishing them as the main 

export industries. Meanwhile, the government has pursued deregulation and market opening measures to 

strengthen the market mechanism and even right after the occurrence of the economic crisis in 1998, Korea 

eliminated several remaining direct export subsidies. The government currently promotes exports by supporting 

international marketing activities and exhibitions abroad. In addition to such indirect measures, certain export 
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promotion measures such as provision of export insurances and duty drawback not exceeding threshold levels 

are provided to the exporters, since they are not prohibited by the current WTO regulations. 

The assessment of abovementioned policies can be explained by structural transformation of export 

composition since 1960s (see table 4). 

Republic of 

Korea 

1965 1975 1985 1994 

Food 17.5  14.1 4.4 2.8 

Textiles, clothing, footwear 30.9  43.9 32.1 22.7 

Wood and paper products 11.1  5.6 0.7 1.1 

Non-electrical machinery 1.5  0.7 2.0 5.7 

Electrical machinery 0.3  6.4 7.2 20.8 

Chemicals and pharmaceuticals 0.2  1.6 3.6 7.1 

Computer and office equipment 0  1.0 2.1 4.0 

Communications equipment 0.9  3.0 5.7 6.7 

Table 4. Export composition in South Korea as a percent of total export. Source: J. Weiss, 2005, table 2, page 5 

The data in table 2 reveal a number of trends that are the core feature of industrial transformation of South 

Korea; 

 the decline in the relative importance of primary product exports (principally food), which were important 

initially  

 the initial importance and subsequent relative decline in textile, clothing and footwear exports from these 

economies; 

 the emergence of substantial exports of more capital and technology-intensive goods, such as electrical 

machinery, chemicals and pharmaceuticals, computer and communications equipment; some of these 

goods embodied advanced, international best-practice technology; 

Indeed, during the period of rapid economic growth, the Korean government provided tax and financial 

incentives and established export-promoting organizations. As a result of EP policies, export values rose 

significantly. Beginning from the early 1980s, the government changed the policy direction from direct 

subsidization of selective industries and firms toward function-oriented support such as general support for R&D 

activities. The transition from the LI to the HCI and then to technology-intensive industries led to the higher 

value-added industrial structure and contributed to economic growth. Thus, the experience of economic growth 

of Korea has been regarded as an example of pursuing the export-led economic growth strategy. Then, what 

policy lessons can be drawn from Korean development experience for follower economies, particularly for the 

Kyrgyz Republic? 

 4  Some policy lessons for the Kyrgyz Republic  

Since the heyday of export industrialization, the world has changed and Korean experience has little to offer 

today’s lower income and emerging economies. Two arguments are put forward: The first, absence of efficient 

bureaucracy  and the second, WTO regulations that prevent selective interventions applied in the past. 

However, Korean experience asserts that strong manufactured export growth integrated with the absence of 

macroeconomic imbalances can built sound base for cumulative process of high exports-high profits-high 

savings-high investment-high exports. Another basic lesson is creation of rents for manufacturing enterprises to 

achieve sustained export promotion with time-bound nature. In addition to these, evolutionary expansion goal 

must be set to build up export competitiveness in a number of broad categories of light manufacturing and agro-

processing activities such as footwear, garment, toys, sports goods and food processing;  

Also, it may be reasonable to encourage local linkages to input suppliers, duty-free access to imported inputs; 

to finance for export credits and export insurance schemes are also counted to be useful; to reform financial 

sector to develop long-term sources of finance for industry. Furthermore, sound physical infrastructure, if 

knowledge-based industries are at the frontiers then a strong telecommunications sector is required; sound social 

infrastructure, that is high level skills in the workforce for export upgrading; and innovation, that is more than 

simply importing and adopting technology but public support for R&D in established firms, creation in number 

of high technology areas – science parks.     

 5    Conclusion 

The Republic of Korea is well-known for its remarkable economic achievements. It has grown by more than 8 

percent each year since the early 1960s, making it the fastest growing economy in the world. Korea's 

performance is considered particularly impressive because it has been achieved in spite of such obstacles as 
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Japanese colonial rule, the devastation of the Korean War, political turmoil and heavy military expenditures 

under national partition. 

Korea's unprecedented record of economic growth started in the early 1960s when government policy shifted 

away from import substitution towards export orientation. Export expansion has been believed to be possible by 

aggressive export promotion (EP) policies, in particular in the early stage of economic development. The Korean 

government provided tax and financial incentives in addition to incentives such as establishment of organizations 

to promote exports. Thus, the experience of economic growth of Korea has been regarded as an example of 

pursuing the export-led economic growth strategy. Accordingly, for the further development of Kyrgyz economy, 

export promotion strategies obviously will help, although some adverse arguments put forward. 
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Abstract 

The purpose of this study is to examine the impacts of redenomination on inflation, currency exchange, 

economic growth and export value. While decisions on redenomination and design of currencies may seem more 

technical than political, a government’s control and administration of its currency and transactions within its 

boundaries are a few examples of the hallmarks of the modern nation-state. In this study, there are 27 countries 

which are involved in redenominating their currencies. The datas that are analyzed are rate of inflation, exchange 

rate, economic growth and export value which are obtained from the World Bank. Independent sample T-test was 

performed to analyze the impacts of redenomination on the mentioned variables. Result of the study indicates 

that inflation and economic growth were affected significantly by redenomination.  

JEL codes: E01, E31 

 1  Introduction 

Currency redenomination is a public policy measure that simplifies the understanding, use and management of 

the national currency through its expression in a new and smaller equivalent scale. In other words, the currency 

redenomination does an elimination of a specific number of zeroes from the currency, and brings everything that 

is expressed through the national currency to that new monetary scale. It involves all amounts: prices of goods 

and services sold in the country, wages and salaries, savings, pensions, debts, rents, and other commited 

payments, exchange rate and taxes, and others (Venezuelle, 2008, p.9).  

In times of inflation, the same amount of monetary units has slowly weakened purchasing power. In other 

words, the price of products and services must be written with a larger amount. When these numbers are getting 

bigger, they can affect daily transactions because of the risks and discomfort which are caused by a number of 

bills that must be taken, or because of human psychology that is not effective in handling a large calculation. The 

authorities can minimize this problem by conducting redenomination: The new unit replaces the old unit with a 

certain number of units of the old converted into a new unit. If the reason of redenomination is inflation, the 

conversion ratio can be greater than 1, usually a positive number multiple of ten, such as 10, 100, 1,000, and so 

on. This procedure can be referred as "the removal of zero.  

The redenomination also will affect the financial and accounting from a State which has made redenomination. 

The impact that occurs is not directly on the economy. It is because the value of money will remain the same and 

there is an equal purchasing power. The real impact on the economy in terms of micro and macro will be zero.  

Demand and supply of goods and services will not change, net investment, government spending, net exports 

balance of payments will experience a change of cosmic which do not have any economic impact, and at the 

level of household consumption. 

According to Mosley (2005), the reasons in which some countries decide to redenominate their currency are a 

combination of economic and political factors such as inflation, government concerns about credibility and the 

effect of currency on national identity. The author also stated that the redenomination is also related to other 

political variables such as government time horizons, the governing party’s ideology, the fractionalization of 

government and legislature and the degree of social heterogeneity. 

Finally, many nations with high levels of inflation also have relatively lower valued local currencies , making 

large denominated currencies ’necessary for basic transactions in the economy’(Layner 2006 cited in Thesis). 

The Hypotheses of this study states that inflation is an important predictor of model and application of 

redenomination due to relatively high inflation rates which make local currency has no value, and make big 

value of currency denomination is required for basic transactions in the economy.  Akinboade, Siebrits and 

Roussot (2006) state that “low inflation is taken to be a sign of internal economic stability in the host country. 

High inflation indicates the inability of the government to balance its budget and the failure of the central bank to 

conduct appropriate monetary policy.” In other words, inflation can be used as an indicator of the economic and 

political conditions of the host country, but the differences between “high” inflation and “low” inflation is not 

distinct. 

The aim of this study has a two-fold purpose: to determine and analyze at which macroeconomic factor has the 

largest influence on the occurrence of redenomination.  

 2  Redenomination and Macro Economics Indicator 

Redenomination of a country’s currency is a policy decision that is aimed at making the use, understanding 

and management of a currency more efficiently by expressing the units of the currency in new but equivalent 
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smaller scale. Thus redenomination takes place when a country’s currency units are restored to a new set of units 

based on a certain ratio mainly due to inflation and currency devaluation. Pressure from inflation depreciates the 

value of money which depends on the speed of occurrence and consequently the corresponding prices of the 

goods and services which an erstwhile amount of money can buy appears larger than it was and is thus 

expressed. The more the inflation, the higher the numbers which express the prices that may eventually begin to 

affect the smoothness of everyday transactions (Oluba, 2008:2). 

There are many reasons behind a country that decides to do redenomination of its currency, ranging from 

credibility and identity to domestic and international politics. Specifically, though it is not exhaustive, 

inflationary pressures, psychological effect, control of currency substitution and domestic politics are identified 

as the main reasons of redenomination (Cohen, 2004; Mosley, 2005; Tarhan, 2006). Günal (2000) states that 

removing zeros from currency is a complementary component of policy stabilization and it will have positive 

physiologic effects on restoring the credibility of this currency and on reducing inflationary expectations as well 

as enhancing the ease of transaction and calculation.  

Currency redenomination can also indicates the attempt of governments to reassert monetary sovereignty. If 

citizens lose confidence in the national currency, they may begin to use foreign currencies; particularly for those 

with greater prestige. This may be both a psychological and an economic blow to the government: with 

widespread foreign currency substitution (or, more extremely, full dollarization), the central bank no longer 

controls the money supply, rendering it unable to provide lender of last resort functions (Cohen 2004). As a 

result, redenominations often occur after economic crises as governments attempt to convince citizens and 

markets that hyperinflation is a thing of the past. In some cases, if the timing is correct in that redenomination, it 

will cap off high levels of inflation. In other cases, governments are not able to rein in inflation immediately after 

redenomination, and they may make multiple efforts at currency reform. Argentina and Brazil during the 1980s 

and early 1990s exemplify this pattern (Mosley 2005:1). Oluba (2008) indicates that Redenomination may also 

present a false resolution of the problems of monetary illusion which is associated with many zeroes and 

attendant loss of credibility in the currency. With inflation, there is a false feeling of abundance as monetary 

units become higher.  

According to New York representative of Central Bank of Turkish Republic Özçay (2006), deleting zeros from 

the Turkish Lira has eliminated the technical as well as operational problems that rise from the use of figures 

with multiple zeros. Therefore, monetary expressions have been simplified hence it becomes easier to take 

records and make transactions. In sum, the changeover to New Turkish Lira was necessary both for the 

prospective positive effects on the currency’s reputation and for technical reasons. He also states that eliminating 

6 zeros from the Turkish Lira has been contributing not only the prestige of the currency in Turkish Citizens’ 

eyes but also on the international level as well. By doing this operation, the trust of people in our currency has 

been renewed; and this trust creates substantial investment that is increased in financial instruments and is issued 

in New Turkish Lira. 

Much of the literature on currency redenomination focuses on its macroeconomic level issues. These include 

the reasons of one country to resort to redenomination while others will not pay attention on this certain factor 

yet considering those which whether or not will make the exercise to succeed or fail. There is hardly any impact 

on the micro level. Evidence from micro level studies suggests that consumers re-evaluate their management 

strategies in order to adapt to a newly introduced currency especially when the new and old currencies are used 

simultaneously, pending a phase-out of the old currency at a later date (Dzokoto and Mensah, 2010:13).  Al and 

Özyurt (2008) investigate the effects on the attitude and behavior of consumers of the operation in deleting zeros 

from Turkish Liras. Their empirical findings suggest that reputation of New Turkish Liras has increased through 

the redenomination operation but it hasn’t had an important effect on the psychological and economical 

expectations. Marques and Dehaene (2004) examined on how numerical intuition for prices develops after a 

major change occurs in currency. There are in accordance to a relearning hypothesis, considering that price 

estimates become progressively more accurate by a process that is related to buying frequency and, hence, is 

faster for frequently bought items. Based on this, 2 major processes can occur when a country is adapting to a 

new currency: rescaling (transforming all prices in the old currency to values in the new currency at the same 

time) or re-learning (memorize the new prices of consumer goods one by one). The first process would predict 

an easy adjustment to a new currency, whereas the second process lends itself to a slower, more cumbersome 

process. The Money/Euro Illusion theory highlights the perception of prices in a smaller denomination new 

currency lower than when expressed in the former national currency if it had a higher nominal value (Gamble, 

Garling, Charlton & Ranyard, 2002) This suggests that individuals who adjust to a new currency with a smaller 

nominal value will initially, at least, have trouble in understanding the true value of goods and services. 

(Dzokoto and Mensah, 2010:13 ). 

Şen and Keskin (2004), Tarhan (2006), identifies costs and risks of redenomination as following; (i) 
inflationary effects of rounding prices, (ii)Changing prices in labels/ menus/ catalogs (iii)Changing 
laws/regulations (iv) Changing balance sheets/accounting records (v) Changing software 
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In addition to these risks of redenomination Oluba (2008) also indicates the risk of choosing a wrong 

redenomination ratio. If the rate of post-redenomination inflationary growth is not properly estimated – which 

should be the case because of many reasons which comprise our loose fiscal disposition, poor understanding of 

the true monetary transmission mechanism, use of incorrect inflation index which does not incorporate changes 

in prices in instruments traded in several markets such as the capital markets - there is a tendency to either 

choose a ratio that may be incorrect. 

 3  Methodoly Research 

Type of data that is used in this research is secondary data in which is obtained through Inflation data from the 

World Bank, World Development Indicators annual percent change in consumer prices index, Nation Master, and 

The Economist Intelligence Unit's index of democracy. Necessary data in this research covers inflation, exchange 

rate and form of government which are used as redenomination variable.  

Analysis of data consists of the influence of inflation rate against action monetary redenomination of cover 

influence redenomination against inflation, influence redenomination against form of government and influence 

redenomination against exchange rate. The analysis which is covered is analysis of logistic regression. 

According to the research, method of data analysis is done, descriptive analysis, analysis of logistic regression 

and hypotheses test  

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Research Model 

 4  Empirical Evidence for the Effect of Redenomination 

Based on the existing data, it will be tested by using descriptive statistics. Where will descriptive statistics 

show a picture of a data to be examined? The descriptive data includes the average, maximum and minimum 

values, standard deviation values of all variables to be analyzed. Descriptive statistical results of the processing 

variables that are used in this study are presented in Table 1 below: 

 N Min Max Mean Std. Dev 

Redenomination 36 0 1 .69 .467 

Exchange Rate 36 .06 7102.00 327.12 1254.59 

Form Of Government 36 1 4 2:58 .874 

Inflation 36 2.570 7481.66 661.30 1482.52 

Valid N ( wise list ) 36         

Table 1. Descriptive Statistics 

The Hosmer-Lemeshow test the null hypothesis that there is a linear relationship between predictor variables 

and the log odds criterion variable By looking at the goodness of fit test value which is measured by Chi-Square 

value at the bottom of the test Homser and Lemeshow 

The probability is 0.323 which means that regression model is feasible for the use of further analysis.  H0 is a 

linear relationship with variable criteria Predictor variables. Simultaneously, all factors that exist in these 

variables affect the redenomination. When a country wants to do redenomination, it will consider three important 

variables, which are: exchange rate, inflation, and form of government. 

Results for partial effects are as follows:  

 B S.E. Wald df Sig. Exp (B) 

Step 1 (a) Exchange Rate .001 .001 1.637 1 .201 1.001 
  Form Of Government -1.196 .776 2.378 1 .123 .302 
  Lg inflation -8.301 4.651 3.185 1 .074 .000 
  Constant 6.995 3.644 3.684 1 .055 1090.771 

Table 2. Inference Statistics 

Exchange Rate 

X1 

Form of Government 

 

Inflation 

X3 

Redenomination 
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   By using t test, the end of the output will show that only inflation is statistically significant in a significant 

point of view and has affected the decision to do redenomination. Likewise, with a Form of Government, it can 

affect whether a country will conduct or drop a decision to do redenomination.  

In countries where hyperinflation has occurred, the government faces uphill battle to gain the trust of 

international and domestic markets. According to Mosley, 2005 the most direct means is through stabilization 

program which is involved by using generally either exchange rate-based or-oriented monetary targeting; 

increasing the operational independence of the central bank; and removing distortionary economic policies. 

Countries with the need to do redenomination in May 1970 again have this need in 1980. The hazard of 

estimation also leaves open the possibility, again, for political considerations to affect redenomination: once the 

redenomination dam has been broken, it becomes a more viable political option. This assertion Could Be tested 

in future work by using case studies of (the consideration of) redenomination, as well as assessing public opinion 

data before and after Various Rounds of redenomination (or in countries with similar economic problems, but 

with more or less redenomination experience) .  

The results of this study generate a hypothesis about the factors that influence a government decision to do the 

redenomination. Of the three independent variables, the most dominant effect is on inflation. It also could 

indicate that other factors apart from the factor of inflation. Political factors also influence a country whether or 

not to do redenomination. The predictor of a country in doing redenomination is inflation in the year prior to 

redenomination period.  

 5  Conclusion 

Based on regression analysis that has been examined, the driving factors of redenomination are as follows: (1) 

Simultaneously, exchange rate, inflation, and from of government influence driving factors of redenomination. 

(2) Partially, inflation is the  most dominant driving factor towards the redenomination. While the exchange rate 

as well as form of government are the driving factors that do not influence significantly towards redenomination. 
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Abstract 

Globalization includes a comprehensive transformation in technological, economic, politic and scientific fields 

and it's largest impact has been on developing countries is acceleration of liberalization of foreign trade and 

investment. Regarding foreign trade and investment is vital for economic growth of developing countries such as 

Eurasian countries which are lack of capital to support their growth, the effects of globalization come into 

prominence. In this study how the globalization movements have affected trade and investment structure of the 

region is assessed. The data is collected from KOF Swiss Economic Institute, World Bank and UNCTAD. The 

results have shown that although trade and investment relations with the rest of the world, they are still limited 

within the region and stronger economic integrations are necessary to develop them. 

JEL codes: F02, F13, F21 

 1  Introduction 

Globalization has shown an active presence mainly in economic, political, social, cultural and technological 

fields. In this respect globalization has largely brought free movement of labour, capital and goods. 

Transportation, communications, advances in manufacturing and political developments in the last 20 years have 

accelerated the globalization.  

Globalization is the result of great changes in political, economic, technological and social areas. Globalization 

revived capital flows, trade, investment and movement of labour force between countries (Toprak, 2001:8-9). 

Foreign trade and direct investment helps developing countries to confront the international competition by 

boosting their economy, increasing productivity and export capacity. Foreign direct investments reflect positively 

to one-time balance sheet of the host country (Candemir, 2007). 

Eurasia geography is one of the ascending economic powers of the world due to its great economic potential. 

Eurasia region is usually define as the states turned up with the collapse of Soviet Union but because of its 

geopolitical situation many other neighbour countries such as Turkey, Iran, Russia, India and China and even 

some unions such as EU are closely linked with the region. The regions economy is based on natural resources 

and trade is limited. The capital is short in many of the countries in the region but labour is abundant.  

The capital flows that the region needs to support its economic growth is attached to foreign trade and 

investments which is closely related with globalization. In this respect globalization of Eurasian countries has a 

strategic importance for both the countries of the region and world economy. 

 2  Globalization, Foreign Trade and Investment 

After industrial revolution an incredible increase in production, technological developments, and increase of 

speed of transportation, ease in communication helped capital, labour, information and technology movement to 

get intense between countries besides goods and services. As a result national economies connected to each other 

with movements which are gradually getting more complex and dense (Ekodiyalog, 2012) which laid the first 

foundations of globalization.  

Globalization term was first used by McLuhan and Fiore (1968) when they introduced the concept of the 

"global village". Globalization is characterized by the growth of the international trade of goods and services, the 

growth in foreign direct investment as well as the political and social linkages that accompany growing 

economic integration (Gaston and Khalid, 2010: 3). 

Globalization includes a comprehensive transformation in technological, economic, politic and scientific fields 

since 1990’s. This process integrated the countries in economy just as the other many fields. As a natural result 

of the integration liquidity of knowledge, labour, capital and goods fairly increased. This liquidity brought new 

construction processes together. Parallel to globalization, Macroeconomic balances have been reasonably 

affected due to dynamic movements of foreign capital, in this framework globalization affected economy deeply 

as well as culture and politics.   

 2.1  The Effects of Globalization on Economy   

In globalization cycle, multi-national companies and economic integrations have been effective in the world 

economy by creating competition between countries. In this context, the developing countries which are losing 

their competitive advantages open their economies to global markets through economic integrations and 

multinational companies (İncekara and Savrul, 2011: 7). 
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Globalization is the tendency of investment funds and businesses to move beyond domestic and national 

markets to other markets around the globe, allowing them to become interconnected with different markets. 

Proponents of globalization say that it helps developing nations "catch up" to industrialized nations much faster, 

through increased employment and technological advances, and Asian economies are often highlighted as 

examples of this process (Investopedia, 2012). 

According to Lucas; what expected from globalization is to increase the effectiveness of resource allocation 

and economic growth by obtaining the maximum yield from all kinds of factors thanks to the fluidity of the 

international factors (Yay, 2009: 3). The goal of globalization is to provide organizations a superior competitive 

position with lower operating costs, to gain greater numbers of products, services and consumers. This approach 

to competition is gained via diversification of resources, the creation and development of new investment 

opportunities by opening up additional markets, and accessing new raw materials and resources((Investopedia, 

2012).  

Financial and industrial globalization is increasing substantially and is creating new opportunities for both 

industrialized and developing countries. However industrialized and developing countries basically have 

different expectations in this process. While integration and globalization of the developing countries mean of 

initiating industrialization, it means increase of the rate of industrialization for the developed countries (İncekara, 

1995: 87). The largest impact has been on developing countries, who now are able to attract foreign investors 

and foreign capital. This has led to both positive and negative effects for those countries (Mohr, 2012). 

 Increased Standard of Living: Economic globalization gives governments of developing nations access 

to foreign lending. When these funds are used on infrastructure including roads, health care, education, 

and social services, the standard of living in the country increases. If the money is used only selectively, 

however, not all citizens will participate in the benefits. 

 Access to New Markets: Globalization leads to freer trade between countries. This is one of its largest 

benefits to developing nations. Homegrown industries see trade barriers fall and have access to a much 

wider international market. The growth this generates allows companies to develop new technologies and 

produce new products and services. 

 Widening Disparity in Incomes: While an influx of foreign companies and foreign capital creates a 

reduction in overall unemployment and poverty, it can also increase the wage gap between those who are 

educated and those who are not. Over the longer term, education levels will rise as the financial health of 

developing countries rise, but in the short term, some of the poor will become poorer. Not everyone will 

participate in an elevation of living standards. 

 Decreased Employment: The influx of foreign companies into developing countries increases 

employment in many sectors, especially for skilled workers. However, improvements in technology come 

with the new businesses and that technology spreads to domestic companies. Automation in the 

manufacturing and agricultural sectors lessens the need for unskilled labor and unemployment rises in 

those sectors. If there is no infrastructure to help the unemployed train for the globalized economy, social 

services in the country may become strained trying to care for the new underclass. 

However the World Bank reports that without sound domestic financial systems, globalization of economy can 

lead to disastrous effects in developing countries. Less wealthy countries from those among the industrialized 

nations may not have the same highly-accentuated beneficial effect from globalization as more wealthy 

countries, measured by GDP per capita etc. Although free trade increases opportunities for international trade, it 

also increases the risk of failure for smaller companies that cannot compete globally. Additionally, free trade may 

drive up production and labor costs, including higher wages for more skilled workforce. Domestic industries in 

some countries may be endangered due to comparative or absolute advantage of other countries in specific 

industries. Another possible danger and harmful effect is the overuse and abuse of natural resources to meet new 

higher demands in the production of goods. 

Globalization is characterized by the growth of the international trade of goods and services, the growth in 

foreign direct investment as well as the political and social linkages that accompany growing economic 

integration. Outwardly, the driving forces seem to be the decline in administrative barriers to trade, sharp falls in 

the costs of transportation and communication, fragmentation of production processes and the development in 

information and communication technology (Gaston and Khalid, 2010: 3). 

Economic globalization enabled the cross country free flow of information, ideas, technologies, goods, 

services, capital, finance and people. This cross border integration had different dimensions - cultural, social, 

political and economic. More or less the economic integration happened through four channels (Hrmbusiness, 

2012);
 
 

 Trade in goods and services 

 Movement of capital 

 Flow of finance 

 Movement of people 
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In this respect the effects of globalization on foreign trade and investment come forward. 

 2.2  Globalization of Foreign Trade  

From the theoretical aspect, international trade ensures allocating different resources and that has to be 

consistent. This specialization in the processes leads to better productivity. Restrictive trade barriers in emerging 

economies only impede growth and emerging economies can reap the benefits of international trade if only all 

the resources are utilized in full potential. This is where the importance of reducing the tariff and non-tariff 

barriers crop up (Mapsofindia, 2012). Promotion of liberal trading activities is perhaps the greatest contribution 

of globalization, acting as a favour to the world economy. The advantages enjoyed by countries engaged in 

mutual free trades can be summarized as follows (EconomyWatch, 2010):
 
 

 Considerable reduction in the cost of transportation, especially with the development of containerization 

with respect to overseas ocean shipments,  

 Decrease or abolition of control over capital and the capital market, 

 Formation of free zones for carrying out commercial activities, against payment of little or no tariffs at all, 

 Decrease, abolition or synchronization of subsidies in domestic trades, 

 Decrease or abolition of every kind of tariffs. 

To give an example to the contribution of globalization to the specific nature of today's international, the 

world's gross domestic product elevated 6 times while world merchandise exports were elevating 20 times in the 

period after World War II. Besides commercial goods, a similar increase in exports of manufactured goods and 

services were experienced. main reasons for this increase in world trade during period were reductions in trade 

taxes, tariffs and restrictions (Bayar, 2008:27-28). 

The share of trade in GDP for all developing countries increased from 34.6 percent in 1990 to 51.6 percent in 

20008. This is considerably above both the level of trade, and its growth, in the developed countries during the 

same period. The increasing importance of trade for developing countries affected low and middle income 

countries in similar ways, although the share of trade in low income countries remained below that for middle 

income countries: the former increased from 26.7 percent to 41.3 percent and the latter from 36.6 to 53.5. It is 

worth noting that even for the least developed countries as a whole, the share of trade in GDP exceeds that of the 

developed countries (Penalver, 2002: 4-5). 

 2.3  Globalization of Foreign Investment 

Today, unlike the traditional nation-state structure, production activities are accomplished in a global context 

and different stages of production are settled in different regions. In this process multinational companies emerge 

as the most important unit which contribute movements of foreign direct investments, portfolio investments and 

international trade (Bayar, 2008: 27-28). The production base of a developing economy gets enhanced due to 

capital flows across countries. The mobility of capital only enabled savings for the entire globe and exhibited 

high investment potential. A country's economic growth doesn't, however, get barred by domestic savings. 

Foreign capital inflow does play an important role in the development of an economy (Mapsofindia, 2012). 

The rising importance of foreign investment is a good indication of the rising importance of multinational 

corporations for the global economy and for developing countries. multinational corporations almost exclusively 

have their origin in developed countries, and along with increasing globalization, these typically very large 

private corporations have emerged as the most important private economic actors that developing countries are 

confronted with in their dealings with the global economy (Pedersen, 2008: 15). 

Foreign investment going to developing countries has also increased substantially during the 1990s but, 

contrary to trade, it remains at levels well below those of industrialized countries. From a sector perspective, 

foreign investment has been substantial, at different times and different regions, in manufacturing, oil extraction 

and mineral mining, trade as well as public utilities. Such different transactions are generated by different 

country conditions and opportunities, and have different impacts on the host country. Thus a detailed look at the 

components of foreign investment flows will be required when focusing on specific regions and countries. At 

this point, however, we will look at the overall trends, noting also some of the global structural changes within 

foreign investment (Penalver, 2002: 4-5). 

Globalization is seen too often as an pervasive force in the modern world. Yet, even now, there is still 

considerable dispute over what the term might mean, let alone what it might portend (Amin and Thrift, 1995: 1-

2). Although positive and negative effects of foreign direct investment on the local economy are heavily debated 

its contribution on accumulation of capital is obvious. Because the investment is not directed equally to every 

country, growth and development environment of the developing countries are interrogated. It’s emphasized that 

macroeconomic stability, policy consistency, improved governance environment, sound infrastructure, 

fullfunctioning financial system and input-output convenience in production process are necessary to attract 

foreign direct investment (Kar and Tatlısöz, 2008: 441). 
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 3  Globalization and Eurasian Economies  

Eurasia region has a geographical area of approximately 23 million m², an average growth rate of 5.75% and a 

GNP of 1.2 trillion USD (Bahar, 2008:20). When China and India added to this GNP it counts more than half of 

total world GNP. Development rates of developping countries of Eurasia have a larger potential to overcome 

global crisis compared to industrialized countries. China and India is expected to go on developing for 20-30 

more years and join economic powers of the world and some of today’s facts will radically change (Apak, 

2009:8). When the GNP of the region and foresights regarded the place of the region for the world economy is 

much more important. 

After the Cold War, globalization which made its mark on new order started big races between countries. 

Today regional alliances which are established by the countries which have common benefits to resist negative 

effects of this fact is still important (Ekodiyalog, 2009). Eurasia which is regarded as the heart of the world 

became a region where all the global and regional powers tried to become effective because of its strategic 

position and rich energy resources. Latterly accelerating race of establishing military bases and providing rent 

from the area totally changed the dimension of the rivalry in the region (Bayar, 2008: 79-81). This process 

accelerated social, politic and economic transformation of the region.  The course can be seen in Figure 1. 

 

Figure 1. Index of Globalization 1995-2009  Source: KOF Swiss Economic Institute, 2012 KOF Index of 

Globalization, 2012, Zurich. 

When the KOF Index of Globalization which measures the economic, social and political dimensions of 

globalization has been evaluated, within 1995-2009 period  globalization index values of Eurasian Countries has 

grown ranging from 30% to 85% and 54% on the average, the growth rate has been 21% for the world. In this 

respect it can be concluded that the countries of the region is globalizing much faster than the rest of the world.  

Deichmann (2003: 1767-78) mentioned that since human power and social capital is the most important 

determinant of the distribution of investment, foreign direct investment is still going on to flow into the transition 

economies of Eurasia. Another condition necessary for the inflow of foreign capital is raw resources most of 

which is mass in the region. The foreign investment flows towards and outside the region is shown in Figure 2 

and 3. 

The figures show that although it is too limited compared to the developed and transition economies, inward  

foreign direct investment flows developed much faster than outward ones. The underlying reason for the 

direction of the flow is that although the region has mass raw materials, it is lack of capital. The investment 

flows accelerated by 2000s in particular but the global crisis has badly affected the flows. 
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Export and import volume of Eurasia area is too low when it is compared with the average world rates. Trade 

volume of the area is approximately 40 billon USD. The reason for this is more than half of export goods of most 

of the countries in the region such as Russia, Iran, Azerbaijan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan  and 

Mongolia are natural resources and they import industrial good with the revenue they gathered from export of 

natural resources (Uzunoğlu, 2009: 11) so their trade structure isn’t self sufficient. Import and export volume of 

Eurasina countries are summarized in figure 4 and 5. 

 

Figure 2. Inward and Outward Foreign Direct Investment Flows in Eurasian Economies, Annual, 1995-2010 US 

Dollars at Current Prices and Current Exchange Rates in Millions  Source: Unctad, Unctadstat, Inward and 

outward foreign direct investment flows, 2012 

 

Figure 3. Inward and Outward Foreign Direct Investment Flows in Eurasian Economies, Annual, 1995-2010 

Percentage Of Total World.  Source: Unctad, Unctadstat, Inward and outward foreign direct investment flows, 

2012 
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Figure 4. Export Volume of Eurasian Countries by Trade partners (Million $) Source: Unctad, Unctadstat, 

Merchandise Trade Balance, 2012 

 

 

Figure 5. Import Volume of Eurasian Countries by Trade partners (Million $)  Source: Unctad, Unctadstat, 

Merchandise Trade Balance, 2012 

The changes in export and import volume of Eurasian countries between 1995-2010 show that trade share of  

developed countries including EU increased aproximately 10%. On the other hand trade share of CIS and BSEC 

countries, majority of which are Eurasian countries, is in a declining trend. Exports towards CIS countries 

declined 103% and 38% towards BSEC countries in the last 15 yeards. Similarly CIS countries lost 40% of their 

import volume while the figure is %17 for the BSEC. 
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 4  Conclusion and Suggestions  

Developing countries are in need of foreign capital to improve their infrastructure, to finance their foreign 

debts and ensure economic growth. Depending on the reasons, these countries offer incentives such as removing 

barriers to trade, liberalizing their financial system, reducing tax and increasing interest rates. And indeed 

investors head towards these countries because of the better opportunities they can provide. These facilities 

greatly contributed foreign investments to shift to developing and less developed regions after 1990s.  

Eurasia geography is one of the ascending economic powers of the world due to its great economic potential. 

The regions economy is based on natural resources and trade is limited. The capital is short in many of the 

countries in the region but labour is abundant. Globalization has possitive effects on removing barriers of foreign 

trade and attract foreigd direct investment. Due to it's strategic importance many developed economies closely 

deal with the region which helps Eurasian countries to globalize much faster than the rest of the world in the last 

15 years.  

Another way for developing countries to enlarge their market and attract foreign investment is economic 

integrations. Many countries in the region head towards associations to develop their economic relations and to 

have a voice in global markets. Altough the countries of the region are members of integrations such as CIS and 

BSEC, their investments within the region is limited and the trade share within the region is declining which is 

substituted by developed countries.  

Despite the fact that this process helps globalization of the region, it prevents colloboration within the region, 

efficient use of factors in the region, removal of regional disparities and the region to emerge as an economic 

power. In this framework either existing economic integrations should be made more functional or more stronger 

integrations should be founded in the region. 
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Abstract 

Gravity modeling in international trade is developed by Tinbergen and Poyhonen in the 1960s, inspired by 

Newton's standard gravity formulation. This model suggests that the volume of trade between two countries is 

proportional to the product of their national income and inversely proportional to the distance between them. 

This study attempts to answer the question whether the gravity model is still valid for the case of Turkey today in 

the age of globalization and declining transportation costs due to improvements in logistics and technology. To 

this end, Turkey's imports as well as exports data with respect to all the countries of the world for the 16 years 

between 1993 and 2008 are analyzed. The results show that the gravity model, even in its basic form, is still 

powerful in explaining the trade volumes between Turkey and all other countries. In addition, the basic model is 

extended to analyze Turkey's trade with specific country groups such as the EU countries, the Islamic countries, 

the former Soviet Union countries, and the Central Asian countries. The analysis concludes that except for the 

Central Asian countries, Turkey's trade is not specialized with any particular country group. The 1995 Customs 

Union with the EU or any other step already taken towards full membership into the EU has not significantly 

increased Turkey's trade volume with the EU members over the amounts predicted by the basic version of the 

gravity model for any country pair of similar distance and GDP levels. 

JEL codes: F17, F10 

 1  Gravity Modeling in International Trade and Globalization 

Gravity modeling in international trade was developed by Tinbergen (1962) and Poyhonen (1963) in the 

1960s, inspired by Newton's standard gravity formulation. As in Newton's gravity equation, where the force 

between two bodies is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the distance 

between them, this model also suggests that the volume of trade between two countries will be proportional to 

the product of their national income, and inversely proportional to the distance between them. Deardorff (1995) 

demonstrated that the gravity model is, indeed, compatible with the traditional Ricardian or Heckscher-Ohlin 

models, as well. 

The model implies that the greater the product of two country's income and the closer they are to each other, 

the greater will be the volume of trade between them. For the case of the exporting country, the national income 

gives an indication of its exportable surplus. For the case of the importing country, it gives an indication of its 

purchasing power.  

However, today, we live in a vastly different world compared to the time when the gravity model was 

developed. The catch phrase that characterizes this new era is globalization. The major defining feature of 

globalization is the widespread implementation of open economy and free international trade. Another defining 

feature is the increased flow of financial funds and credits and the increased volume of direct private 

investments, as well as freer cross-border movements of workers and flow of workers' remittances. The most 

relevant defining feature of globalization with respect to the gravity modeling is that improvements in logistics 

and multi-modal transportation led to dramatic declines in transportation costs, and opened up new markets both 

for exports and imports.  

As a result, the trade volume of the world as a whole has increased from 5.5% of world GDP in 1950 to 17.2% 

of world GDP in 1998 (Madison, 2001). Moreover, the composition of traded goods shifted away from 

agricultural and mineral products towards mainly manufactured products (WTO, 2008). In addition, new trade 

directions emerged: In the past, international trade took place mainly among developed countries. Today, trade 

takes place among developing and less developed countries with developed countries as well.  

In light of these developments, the question addressed in this study is whether the gravity model is still 

adequate in explaining Turkey's international trade patterns. 

 2  Model and Variables 

The basic gravity model has the form: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐾
𝑌𝑖
𝛼𝑀𝑌𝑗

𝛼𝑋

𝑑𝑖𝑗
𝛿

𝑢𝑖𝑗 

where: 

 Tij : Exports (imports) of the j
th

 country to (from) the i
th

 country.  
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 Yi: Income of the i
th

 country.  

 Yj : Income of the j
th

 country. 

 dij : Distance between i
th

 country and the j
th

 country. 

 K : Proportionality constant. 

 M : Role of the importing country's size. 

 X : Role of the exporting country's size. 

 : Role of the distance between them. 

 uij : Multiplicative error term. 

In this study, there is only one exporting (or importing) country, namely Turkey. Therefore, Yi is constant in all 

country pairs, hence it must be absorbed in the K term. So, the model becomes: 

For imports: 𝑀𝑗 = 𝐾𝑀
𝑌
𝑗

𝛼𝑀

𝑑
𝑗

𝛿𝑀
𝑢𝑗  

For exports: 𝑋𝑗 = 𝐾𝑋
𝑌
𝑗

𝛼𝑋

𝑑
𝑗

𝛿𝑋
𝑢𝑗  

In order to employ the OLS regression method, the model must be linearized by taking the logarithm of the 

equations: 

𝑙𝑛𝑀𝑗 = 𝑙𝑛𝐾𝑀 + 𝛼𝑀𝑙𝑛𝑌𝑗 + 𝛿𝑀𝑙𝑛𝑑𝑗 + 𝑢𝑗
𝑙𝑛𝑋𝑗 = 𝑙𝑛𝐾𝑋 + 𝛼𝑋𝑙𝑛𝑌𝑗 + 𝛿𝑋𝑙𝑛𝑑𝑗 + 𝑢𝑗

 

In order to avoid any auto-correlation issues, a separate cross-sectional OLS regression is performed for each 

period of time. This also allows for an analysis of the evolution of Turkey's trade patterns. 

 3  Data and Sources 

In this study, Turkey's imports and exports data for the 16 years between 1993 and 2008 are analyzed. The 

reason 1993 is chosen to be the initial point of time is that it is the first year when the former Soviet Union 

countries started gathering individual data on international trade after gaining their sovereignty around 1990. The 

reason 2008 is chosen to be the final point of time is that it is the year when the global economic and financial 

crisis and recession broke out resulting in a systematic shift in the world economic data. 

Turkey's imports and exports data are taken from the Undersecretary of Turkish Foreign Trade (2011). The 

data lists Turkey's imports and exports volumes in current prices in million US dollars for the years 1990-2010 

with 292 countries, regions and free trade zones. However, in the analysis only countries with non-zero trade 

volumes could be taken into consideration due to the mathematical fact that the logarithm of zero being 

undefined. 

GDP data are taken from the United Nations National Accounts Database (2011). In this study, GDP data in 

current prices is utilized rather than GDP calculated according to purchasing power parity or GDP in real prices. 

GDP calculated according to purchasing power parity is generally not used in international trade studies, since 

prices are assumed to be homogeneous in international trade markets. GDP in real prices is also not chosen in 

this study, since the trade data are in current prices and no year-over-year comparisons are made. 

The gravity model employs the geographical distance between two countries as a proxy for transportation 

costs. Since countries do not consist of a single point, the geographical centers of two countries are chosen as 

reference points and the length of the line between these two points is taken from MapCrow (2011). It would be 

more prudent to use the center of economic activity for each country, however such data is not readily available 

for most countries.  

 4  Results of the Basic Gravity Model 

Table 1 summarizes the results of the 32 OLS regressions performed separately for each of the 16 years for 

imports as well as for exports. 

The results clearly show that the gravity model, even in its basic version, is still valid in the age of 

globalization. For all the years studied and for both imports and exports, R
2
 is between 0.7 and 0.8. GDP 

coefficients are all positive and distance coefficients are all negative, as postulated by the model. Most 

importantly, all coefficients for all years are statistically significant at 1% level. 

Comparing imports with exports, one can notice that the coefficient of distance is larger in magnitude (more 

negative) for exports relative to imports. This is due to the fact that Turkey's exports mainly consist of perishable 

agricultural products traded with nearby countries. 
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Looking at systematic changes over years, it can be observed that no significant variation occurred both in the 

coefficients of GDP and distance as well as in R
2
 over the years studied.  

 

  IMPORTS EXPORTS 

YEAR N R
2
 GDP DISTANCE N R

2
 GDP DISTANCE 

1993 107 0.715 0.924 (0.058) -0.827 (0.142) 145 0.694 0.975 (0.066) -1.831 (0.170) 

1994 107 0.764 0.956 (0.053) -0.972 (0.132) 145 0.737 1.069 (0.062) -1.800 (0.164) 

1995 112 0.753 0.977 (0.055) -1.052 (0.139) 148 0.719 0.975 (0.059) -1.621 (0.156) 

1996 117 0.740 0.925 (0.053) -0.897 (0.131) 146 0.752 0.902 (0.052) -1.617 (0.136) 

1997 118 0.732 0.989 (0.058) -0.994 (0.140) 148 0.725 0.867 (0.053) -1.537 (0.137) 

1998 115 0.789 1.039 (0.052) -1.038 (0.130) 152 0.714 0.895 (0.055) -1.519 (0.145) 

1999 113 0.759 0.968 (0.053) -0.930 (0.133) 151 0.735 0.944 (0.055) -1.538 (0.143) 

2000 121 0.784 1.032 (0.053) -1.221 (0.132) 152 0.785 0.878 (0.045) -1.496 (0.117) 

2001 110 0.714 0.974 (0.062) -1.051 (0.152) 153 0.759 0.903 (0.049) -1.522 (0.129) 

2002 119 0.727 1.004 (0.059) -1.050 (0.147) 154 0.752 0.884 (0.050) -1.571 (0.131) 

2003 125 0.743 1.002 (0.056) -0.967 (0.140) 155 0.746 0.856 (0.051) -1.654 (0.133) 

2004 130 0.738 1.033 (0.057) -0.927 (0.143) 155 0.770 0.855 (0.048) -1.613 (0.125) 

2005 132 0.781 1.061 (0.053) -1.088 (0.130) 155 0.769 0.818 (0.047) -1.644 (0.122) 

2006 135 0.778 1.142 (0.056) -1.004 (0.138) 155 0.786 0.828 (0.044) -1.585 (0.116) 

2007 137 0.780 1.148 (0.056) -1.044 (0.138) 155 0.761 0.801 (0.048) -1.663 (0.125) 

2008 137 0.763 1.132 (0.058) -0.995 (0.143) 155 0.725 0.792 (0.051) -1.512 (0.132) 

Table 1: Results of basic gravity model analysis 

 5  Extended Gravity Model with Specific Country Groups 

Gravity model tries to explain the trade volume of two countries only by their economic size and geographical 

distance between them. However, sometimes there are special factors among countries that can enhance or retard 

the trade volume between specific country pairs. Examples of factors enhancing trade include common language, 

culture or religion, historic ties and free trade agreements. Factors that retard trade include state of war, 

embargoes or historic enmities. 

Such factors are incorporated into the basic gravity model by employing dummy variables: 

𝑙𝑛𝑀𝑗 = 𝑙𝑛𝐾𝑀 + 𝛼𝑀𝑙𝑛𝑌𝑗 + 𝛿𝑀𝑙𝑛𝑑𝑗 + 𝛽𝑀𝐷𝑉𝑗 + 𝑢𝑗
𝑙𝑛𝑋𝑗 = 𝑙𝑛𝐾𝑋 + 𝛼𝑋𝑙𝑛𝑌𝑗 + 𝛿𝑋𝑙𝑛𝑑𝑗 + 𝛽𝑋𝐷𝑉𝑗 + 𝑢𝑗

 

If the coefficient of the dummy variable is positive and significant, it means that there is enhanced trade 

between Turkey and that specific country group. Likewise, if the coefficient of the dummy variable is negative 

and significant, it means that there is retarded trade between Turkey and that specific country group.  

In this study, Turkey's exports and imports volumes with the following specific country groups are examined: 

 EU: European Union members as of 2004 (Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, 

Ireland, Italy, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, United Kingdom) 

 EXSOVIET: Former Soviet Union countries (Belarus, Estonia, Georgia, Latvia, Lithuania, Moldova, Russia, 

Ukraine) 

 ISLAMIC: Islamic countries (Afghanistan, Albania, Algeria, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Iraq, 

Jordan, Kuwait, Lebanon, Libya, Malaysia, Morocco, Oman, Pakistan, Palestine, Qatar, Saudi Arabia, 

Sudan, Syria, Tunisia, United Arab Emirates, Yemen) 

 CA: Central Asian Turkic countries (Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Tajikistan, 

Azerbaijan) 

 IMPORTS EXPORTS 

GROUP Coefficient of DV Coefficient of DV 

EU insignificant insignificant 

EXSOVIET insignificant insignificant 

ISLAMIC insignificant insignificant 

CA significant and positive significant and positive 

Table 2: Results of country group analysis 

According to the results summarized in Table 2, of the four specific country groups studied, Turkey has 

significantly higher trade volume in both directions only with the Central Asian countries as compared to the 
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basic model's prediction. Clearly, Turkey has deep ties with the Central Asian countries regarding the common 

history that Turkish people originate from the region and then they migrated to Anatolia, and the Islamic religion 

and culture, as well as the Turkish language. 

On the other hand, one surprising outcome is that there is no significantly higher trade with the EU countries, 

despite the fact that Turkey has entered Customs Union with the EU countries in 1995, which came into effect in 

1996. This does not mean that Turkey's trade volume with the EU countries is low; in fact, Turkey has the largest 

trade volume in absolute terms with the EU countries. The trade volume is high and increasing over time just 

because the EU countries are geographically close to Turkey and they have high and increasing GDP levels. This 

conclusion is consistent with the findings of Antonucci and Manzocchi (2006). This result means that the 

establishment of the Customs Union or any other step already taken towards full membership into the EU did not 

statistically significantly increase the trade volume beyond the amount that the basic gravity model predicts with 

any country pair of similar distance and GDP levels. This conclusion can be rationalized by the fact that Turkey's 

main exports are agricultural products, whereas the Customs Union specifically excluded agricultural and service 

sectors.  

 6  Conclusions 

The answer provided in this study to the question whether the gravity model is still adequate in explaining 

trade patterns in the era of globalization is a resounding yes: Gravity model, even in its basic form, is eternal. For 

the case of Turkey, in the years 1993-2008 and with respect to all the country pairs studied, the coeffiecients of 

GDP and of distance turned out to be statistically significant. Even though trade directions may have shifted 

from developed countries only to developing as well as less developed countries, their increased GDP levels are 

sufficient to explain this shift in the case of Turkey's trade volumes. Moreover, distance is still a very important 

factor in determining the trade volume despite the improvements in multi-modal transportation and logistics. 

This result is influenced by the fact that Turkey acts as a bridge between Europe, Asia and even Africa. In fact, 

Turkey is in the middle of a large trading region with diverse factor endowments that includes Europe, North 

Africa, Middle East, former Soviet Union countries and Central Asia, and hence may not feel the need to trade 

with far-away countries of the Americas, Far East or Oceania. 

Considering the extended gravity model with specific country groups for the case of Turkey, the conclusion is 

that except for the Central Asian countries, Turkey's trade is not specialized with any particular country group. 

Clearly, Turkey has deep ties with the Central Asian countries regarding the common history that Turkish people 

originate from the region and then they migrated to Anatolia, and the Islamic religion and culture, as well as the 

Turkish language. 

The 1995 Customs Union with the EU or any other step already taken towards full membership into the EU 

has not significantly increased Turkey's trade volume with the EU members over the amounts predicted by the 

basic version of the gravity model for any country pair of similar distance and GDP levels. This conclusion can 

be rationalized by the fact that Turkey's main exports are agricultural products, whereas the Customs Union 

specifically excluded agricultural and service sectors.  
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Abstract 

In East Asia economic regionalism and Free Trade Agreements (FTAs) are proliferating at tremendous pace 

despite being the latecomer as compared to Americas and Europe. Proliferation of FTAs in East Asia started to 

spread after the Asian financial crisis of 1997. The East Asian economies were dissatisfied with the way the IMF 

handled the crisis, particularly in Thailand and Indonesia. Presently, about over 100 FTAs are at various stages of 

development in East Asia. China is also actively engaged in FTAs like the other East Asian neighboring countries 

for achieving multiple objectives. In this paper we analyzed the detailed reasons that why China is pursuing 

FTAs? Furthermore, it is said that FTAs may jeopardize the multilateral trading system. As FTAs undermine the 

WTO policy of maintaining a liberal, non discriminatory and multilateral trading system by supporting the 

government interventions and prudential controls. Thus we would also explore that whether FTAs are building or 

stumbling blocks? 

JEL code: F15 

 1  Introduction: 

East Asia is a latecomer in the move towards FTAs as compared to the Americas, Europe, and Africa. FTAs are 

proliferating at tremendous pace in East Asia. Proliferation of FTAs in East Asia started to spread after the Asian 

financial crisis of 1997. The East Asian economies were dissatisfied with the way the IMF handled the crisis, 

particularly in Thailand and Indonesia. After the Asian crisis, China, Japan, and South Korea started pursuing 

FTAs and in a short period of time East Asia became the most dynamic region in terms of FTAs negotiated and 

concluded. Presently, about over 100 FTAs are at various stages of development in East Asia.  

There are varied reasons why countries join FTAs. Some of these are political and relate to factors such as 

geographic proximity, cultural affinity, shared political objectives, economic ties, and shared historical bonds. 

For some countries this is to do with collective action problems linked to security or economic development. 

More concretely, creating economies of scale and providing an opportunity for learning-by-doing to foster 

competitiveness is a common thread that runs through almost all RTA arrangements (Draper and Qobo 2007). 

 It is important to realize that China is changing rapidly in its approach to regional economic cooperation as 

highlighted by Masahiro Kawai .The payoff of such a policy appears high for China because its economic 

growth depends on the favorable prospect of the regional economies, political stability, and peace and security. 

Its FTA initiative with ASEAN is one important sign of its willingness to deepen its economic, as well as 

political, relationship with its Southeast Asian neighbors (Kawai 2008). 

 2  Free Trade Agreements (FTAs) and the WTO: 

Until in 1980s, FTAs and Regional Trade Agreements (RTAs) have been mostly limited to Western Europe and 

regionalism has been mainly regarded as a European concept. But, since 1990s FTAs are proliferating in every 

part of the world at tremendous pace. Actually under FTAs the member countries agree to abolish their tariffs on 

almost all trade among themselves while they retain trade barriers with nonmember country outside arrangement. 

FTAs aim to secure the property rights of foreign investors, institutionalize their participation in the host 

economy, and assure them of the government's commitment to a liberal economic policy.  Such agreements help 

to create a more favorable environment for foreign investment.  

FTAs are legally binding arrangements between two or more countries, in which these countries give each 

other preferential treatment in trade that eliminates trade protection among members but each member keep its 

own tariff structure in trade with third countries (Tekce and Acar 2008). FTAs and RTAs are allowed to exist and 

to operate under the multilateral trading system. WTO rules governing RTAs include GATT Article XXIV on 

trade in goods, GATS Article V on trade in services and the Enabling Clause on South-South (preferential) 

agreements. 

On the positive side, FTAs and RTAs enable participating countries to move closer and quicker to freer trade 

with stronger disciplines over a wider range of goods and services. In this way, RTAs could be  building blocks 

for a more open and liberal MTS. On the negative side, RTAs may result in inward-looking, discriminatory and 

protectionist trading entities competing for spheres of influence and becoming self-contained fortresses 

(Mashayekhi, Puri and Ito 2005).  

Majority of Economists declare FTAs as building blocks. According to their views FTAs are facilitating trade 

liberalization. But they also call for a strong need of addressing the harmful effects of FTAs on the third 

countries in the form of discriminatory tariffs. FTAs are building blocks for multilateral trade.  FTAs strengthen 
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the trade relations among partner countries and make it easier to build alliances for WTO reforms in areas of 

common interest (Schott 2004).Opponents however view FTAs damaging multilateral trading system. One 

argument on the possibility holds as within-block trade increases under preferential trading agreements, 

countries within the system become more likely to raise barriers against parties outside the agreement. (Lu 

2003). 

Regarding the supremacy of the WTO over FTAs and RTAs, the constituent treaties of many new-generation 

RTAs clearly state that these need to be consistent with WTO rules. This indicates that future RTAs would be 

built on the WTO, seeking to maintain compatibility with its disciplines. Thus constitute building blocks for the 

new multilateralism ushered in by the WTO. Regional trade agreements can play an important role in promoting 

the liberalization and expansion of trade and in fostering development. (Mashayekhi, Puri and Ito 2005).   

Year Venue/Name Subjects Discussed Countries Participated 

1947 Geneva Tariffs 23 

1949 Annecy Tariffs 13 

1951 Torquay Tariffs 38 

1956 Geneva Tariffs 26 

1960-1961 Geneva (Dillon Round) Tariffs 26 

1964-1967 Geneva (Kennedy Round) Tariffs and Antidumping Measures 62 

1973-1979 Geneva (Tokyo Round) Tariffs, non-tariff measures 

“framework” agreements 

102 

1986-1994 Geneva (Uruguay Round) 

 

Tariffs, non-tariff measures, rules, 

services, intellectual property, dispute 

settlement, textiles, agriculture, 

creation of WTO, etc 

123 

Table 1. The Trade Rounds under GATT (1947-1994)  Source: WTO 

The basic objective of WTO rules is to promote greater integration of the world economy by encouraging 

countries to pursue ‘open and liberal policies’. WTO came into being on January 1, 1995 after the completion of 

Uruguay Round of Trade Talks (1986-1994). WTO replaced the General Agreement on Trade and Tariff (GATT). 

GATT was signed in 1947 at the end of Bretton Woods meetings as the countries were interested to recover from 

the negative effects of World War II. The main aim was “reduction in tariffs and other international trade 

barriers”. The GATT continued operating for about fifty years with the purpose of arranging rules for 

international trade of goods and diminishing tariffs and quotas. The Uruguay Round also contributed to the 

package of rules related to trade in services, relevant aspects of intellectual property, dispute settlement, and 

trade policy reviews. About 60 agreements and separate commitments were covered within the set of Uruguay 

Round negotiations (Tekce and Acar 2008). 

 3  Why countries prefer FTAs over Multilateralism? 

Under FTAs negotiations among a limited number of “like-minded” countries reach to an agreement in a fast 

and speedy manner. Further with fewer participants, calculations of costs and benefits on RTAs can be made with 

less difficulty. The countries prefer FTAs as compared to multilateral trade liberalization because FTAs are faster 

and require less time than trade liberalization under the WTO. The Uruguay round, which was the last round of 

multilateral trade negotiations held under GATT, was initially scheduled to be completed in four years, but it 

actually took nearly eight years, almost twice as long as projected. Further he stated that FTAs would accelerate 

the multilateral trade liberalization of WTO. There is the view that, as FTAs promote liberalization, the 

expansion of FTAs will actually facilitate trade liberalization on a global scale (Urata 2002). 

The potential benefits of RTAs are now well understood. There are three reasons that why countries favor 

bilateral or regional trade strategies over multilateralism? First, countries may hope to maximize their benefits 

through so-called first-mover advantages. That is, they focus on the gains they could obtain from signing an 

agreement with a large trading partner before competing countries do so. Second, countries may seek to 

guarantee permanent access to particular markets. Third, a bilateral agreement may be used as leverage to 

facilitate domestic reforms, particularly in areas that are not dealt with multilaterally, such as investment, 

competition, and environmental and labor standards (Mensbrugghe, Newfarmer and Pierola 2006). 

 4  China and Free Trade Agreements:  

East Asia is a latecomer in the move towards FTAs as compared to the Americas, Europe, and Africa. FTAs are 

proliferating at tremendous pace in East Asia. Proliferation of FTAs in East Asia started to spread after the Asian 

financial crisis of 1997. The East Asian economies were dissatisfied with the way the IMF handled the crisis, 

particularly in Thailand and Indonesia (Kawai 2005). The ineffective rescue policies from the IMF and also from 

the lack of interest from North America and the EU as a during the damaging Asian crisis in 1997 as a reason of 
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FTAs .The volatile international capital market that did not have proper prudential controls(Van Hoa 2002). 

Thus, after the Asian crisis, China, Japan, and South Korea started pursuing FTAs and in a short period of time 

East Asia became the most dynamic region in terms of FTAs negotiated and concluded.  

The FTA of China with Hong Kong in 2004 was considered as a “gift” from China to Hong Kong. The FTA of 

China with Chile in 2005 is both economically and strategically important for China. China views FTA with 

Chile as a bridge between Asia and Latin America. The agreement is strengthening ties between the world’s 

largest copper producer and the world’s largest copper consumer and is also expected to provide a big boost to 

Chile’s fruit exports (Zhang, Zhang and Fung 2007). 

Year FTA Details of  the Agreements 

2002 Asia Pacific Trade Agreement Preferential tariff arrangement. 

2004 Mainland and Hong Kong Closer  

Economic Partnership Arrangement  

Free trade agreement on goods and 

services. 

2004 Mainland and Macao Closer  

Economic Partnership Arrangement 

Free trade agreement on goods 

and services. 

2005, 2007 and 2009 for goods, 

services &   investment 

agreements respectively. 

Framework Agreement on 

Comprehensive Economic Co- 

operation between ASEAN and the 

People’s Republic of China.   

Establishes the ASEAN-China Free 

Trade Area (ACFTA). 

2006 China-Chile FTA China agreed to reduce tariff on 92% 

of Chilean exports. 

2007 for goods and 2009 for 

services 

 

China-Pakistan FTA China agreed to eliminate tariffs on 

35.5% of tariff lines within three 

years and reduce tariffs on another 

48.5% within five years.   

2008 China-New Zealand FTA China agreed to remove tariffs on 

96% of New Zealand exports by 

2019 

2008 China-Singapore FTA China agreed to remove tariffs on 

85% of Singapore’s exports to China 

by 2010. 

2009 China-Peru FTA To eliminate tariffs on 90% of all 

trade items within 16 years.   

Table 2. Free Trade Agreements of China  Source: WTO Regional Trade Agreements Information System and 

Chinese Ministry of Commerce. 

The People’s Republic of China is also negotiating free trade agreements with Australia, the GCC, Saudi 

Arabia and Iceland, Norway, South Africa, Iceland, Costa Rica, the Southern African Customs Union (which 

includes Botswana, Lesotho, Namibia, and Swaziland). The PRC-New Zealand FTA is signed in 2008. The FTA 

of China with New Zealand is the first FTA of China with any industrialized country. The FTA between China 

and Saudi Arabia was proposed in 2006. China is interested in stronger ties with Saudi Arabia. Actually Saudi 

Arabia is the biggest exporter of oil and China has strong growing demands of energy. The PRC has also 

suggested a Northeast Asian FTA among the three nations in Northeast Asia (PRC, Japan, and Korea), as well as 

an East Asia-wide FTA for ASEAN+3 countries (the ten ASEAN members, PRC, Japan, and Korea).  The 

ASEAN +3 process began when the leaders of Japan, China and Korea were invited to the informal ASEAN 

Leaders meeting in December 1997, in the midst of the Asian financial crisis. 

China has numerous goals in signing FTAs like obtaining market status, access to important raw materials, 

solidifying its relations inside and beyond the East Asia and to gain improved market access for its exports. One 

immediate concern is to use them to obtain market status recognition and relief from being subject to special 

safeguards. A second motive is to secure access to important raw materials— many of are major suppliers of 

minerals (Chile-copper, Australia -- iron-ore and uranium, and the countries GCC—oil). A third is to solidify its 

relations and influence both inside and beyond the East Asian region. Individual agreements are also used to 

achieve specific goals. For example, the Hong Kong and Macao agreements help underscore the privileged 

relationship between the Mainland and these economies (Lawrence 2006).     

FTAs can help achieve deeper economic integration. Integration measures have extended their reach beyond 

traditional free trade in goods to a number of domestic regulatory sphere including services, investment and 

intellectual property rights, to deepen the integration among partner countries. China is interested in FTAs as 

they generate the greater trade and FDI among the members. FTAs between FDI source and recipient economies 

would allow the latter to obtain advanced technologies, realize external economies, promote trade, 

industrialization, employment and economic growth (Kawai and Wignarajal 2007).  
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 5  Conclusion: 

China is pursuing FTAs in order to achieve deeper penetration with trading partners on formal basis. As FTAs 

help in expanding trade and FDI activities through further elimination of cross-border impediments, 

harmonization of various rules, standards, and procedures. FTAs help Chinese firms to obtain better services, 

raw material and equipment at lower cost. Most importantly, FTAs create economic benefits for china like 

upgrading of technology, productivity and management practices. But the biggest challenge for Chinese trade 

policy would be to maintain the balance between FTAs and WTO liberalization framework. Furthermore, the 

FTAs are appearing to be as building blocks as they are facilitating trade liberalization but there is also a strong 

need of addressing the harmful effects of FTAs on third countries in the form of discriminatory tariffs. 
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Abstract 

Twenty years passed now since the countries of the Central and East Europe (СEE) and the former Soviet 

Union (FSU) have begun the process of transformation from command to market economy and from one-party 

to a democratic rule. The transition process, at the beginning at least, started with very optimistic expectations in 

all countries. Transition is expected, as stated in the so-called ‘Washington Consensus’, create unprecedented 

growth and development. No one could envision failure and traps stuck the development and democracy. After 

20 years, the transition economies clustered into different clusters and several development patterns have arisen 

along with countries that are trapped into almost no development. Among the clusters Turkic states of the Central 

Asia forms a unique cluster. This study makes a comprehensive attempt to analyze the development patters that 

have arisen along the way 20-year long. Experiences of 20 years are placed under the microscope to identify 

successes and failures with regards to both, theory and policy. We set a benchmark for success and successful 

transition and determine the key factors that have led to success or failure. In the light of the global crises, it 

easier to identify shortcomings of transition.  Major conclusion arising from the study is that the original concept 

of the ‘Washington Consensus’ has failed to fulfill expectations of growth and development, the state of the art 

seems to be confusion. 

JEL codes: P27, P36, O16 

 1  Introduction  

The transition process to market economy, initiated in early 1990s, was process of political and economic 

reorganization, which affected the one fourth of the world population, undoubtedly became a rather unique 

historical experience. In the CEE the one-party political system that existed earlier has changed during a very 

short period. The collapse of the FSU has led to formation of 15 new independent states and with CEE countries 

25 economies were classified as transition economies.  

The study proceeds by considering the ‘concept of transition’ with the benefit of hindsight. Ouu particular 

conclusions are drawn from the experience of the Turkic states of the Central Asian Countries (CAC). Major 

conclusion arising from the study is that the original concept of the ‘Washington Consensus’ has failed to fulfill 

expectations of growth and development, the state of the art seems to be confusion (Rodrik, 2006).   

The living standards in the CAC steadily declined in the last decade. Although the living standards in other 

former Soviet Union (FSU) and Central and East European (CEE) countries also declined, the decline in CAC 

countries was much radical. The literature attributed much of this decline to weak governance in the form of 

ineffective rule of law, inadequate protection of property rights, widespread corruption and ill-advised 

policymaking that serves special interests. The CAC are far from unique in facing a serious governance 

challenges. In many countries, practical experience has revealed that weak governance and slow economic 

development go hand in hand. It is also evinced by the experience in many countries that good governance 

encourages economic development. 

The process through which governance affects economic development is not fully understood.  The literature 

on governance has come to the conclusion that governance affects economic development through many 

interrelated and complicated channels which are hard to model in a simple way. In this paper, we argue that one 

of the channels governance affects economic outcomes works through its affect on the business. Poor 

governance shows up in excessive government intervention and discretion in economic activity, including 

excessive regulation of private sector entities and adaptation of preferential schemes, such as controls on the 

foreign exchange, trade, prices, credits, and tax exemptions. These offer extensive authority and opportunity for 

officials to use description in order to elicit bribes and kickbacks from those who benefit from the preferential 

treatment. Unfortunately, the preferential treatment leads to distorted markets and allow operation of inefficient 

firms producing low quality products resulting in huge welfare losses when overall consequences are considered 

for the whole economy.   

The purpose of this study can be defined as follows. First, economic, political, and legal reforms varied 

considerably among the transition countries (particularly among the Central Asia (CA), and other FSU 

countries), which led to occurrence of so-called “development and transition patterns” in terms of economic and 

social achievements, such as the per capita GDP, investment and saving ratios, income distribution, life 

expectancy, child mortality, heath and social services, etc.  What explains these development and transition 

patterns is the main focus of this study. The numerous studies concerning the economic and social gap developed 

among the CA and CEE countries (de Melo et al. 1997; Denizer 1997; Fischer et al. 1998) came to a conclusion 
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that the economic reforms and initial conditions played a significant role. However, in recent years the view that 

governance—as defined in the next section—played a more significant role is gaining widespread acceptance 

(Abed 1998; Hellman et al. 2000, 2001). Until now, no empirical evidence has been obtained about the validity 

of this view. We do not know whether governance has played a considerable role on the economic development 

differentials of the CA, CEE and OFSU countries and whether it had any influence at all. Second, the literature 

mostly ignored the channels in which governance affects the economy. The most important effect of governance 

operates through the relationship between the government bureaucracy and private firms. The so called state 

capture should not be overlooked since it creates substantial economic costs in countries where it is a significant 

phenomenon. The paper obtains first time evidence that the economic development and governance in the 

transition economies are closely interrelated. The magnitude of this relationship is obtained using numerical data 

on governance. The econometric model estimates show that better governance leads to better economic 

development consequences. The quality of the evidence obtained in this paper is exceptional compared to the 

studies that examine the relationship among various factors and economic outcomes in transition countries.  

The recent emphasis on the governance has lead to a reevaluation of the government’s role and its relationship 

to the private sector. The old paradigms are now undergoing radical changes. When paradigms create more 

problems then they solve, they come under pressure and change becomes likely. The limitations of the old 

managerial approach to the operation of government are now coming to the light. 

The rest of the paper is organized as follows. In the second section, we briefly explain the concept of 

governance, its various aspects that can be numerically measured, and its relationship to economic development. 

The econometric methodology used in the paper is explained and estimation results are presented in the third 

section. In the fourth section, we briefly discuss our findings. 

 2  Governance and its Economic Significance 

In this study governance is defined as “a system of traditions and institutions determining how authority is 

exercised in a country.” It includes (1) the processes of how governments are elected, reelected, and held 

accountable, (2) the capacity of governments to use the resources effectively, to formulate, implement, and 

enforce sound policies and regulations, and (3) the respect of citizens and government to institutions governing 

the interactions between them. The definition of governance in terms of above three components in relation to its 

functioning should not bee seen as final, but a practical definition for the purpose of this study. This type of 

clustering of governance is also conformable with the available data that can be used to measure the quality of 

governance. Following Kaufman et al. (1999a, 1999b) we will classify governance into six components 

corresponding to three cluster of governance defined above: (a) voice and accountability (VA), which includes 

freedom of speech and press independence, and political stability (PS) (b) government effectiveness (GE) in 

implementing good policies and providing quality public services, and regulatory quality (RQ), and (c) rule of 

law (RL), which includes protection of the property rights and independent judiciary, and control of corruption 

(CC). 

Governance influences well-being and quality of life by direct and indirect channels which we do not fully 

understand. An improvement in one of the components of governance, for instance attainment of new civil 

liberties, will lead to improvement in quality of a life of the population of a country even if all other 

socio-economic variables do not change. Thus, governance is a direct input affecting the welfare of people living 

in a country. Additionally, there are also indirect effects. For instance, bad governance can negatively affect 

human capital accumulation and speed up exploitation of natural resources, which usually benefit certain elite 

groups. Furthermore, bad governments tend to adopt erroneous policies that reduce productivity, economic 

growth, and poverty alleviation. Therefore, an efficient and transparent government is vital for implementing and 

sustaining effective economic and institutional policies, human capital accumulation, and poverty alleviation, 

which affects these variables through direct and indirect complex channels.  

The worldwide evidence shows that capable governments having good and transparent institutions are closely 

related to higher levels of per capita income, faster economic growth, higher welfare, and better social 

achievements. Only in the countries possessing effective, fair, and meritocratic state institutes, clear and well 

defined regulations, fair practicing of the law, political and legal systems not captured by the interest of elite 

groups, and citizens and press that have freedom of speech that helps holding governments more accountable, do 

we observe higher levels of income, investment, economic growth, and life expectancy.  

The percentile rankings of transition countries in terms of six governance indicators are given in Figure 1. 

Overall, the transition countries rank worse than half of the 168 countries in the sample. In the transition 

economies, the democratic rights and freedom of the public is worse than half of the world countries, while in 

terms of control of corruption the transition countries rank much worse and only 30 percent of the world 

countries are below the transition countries.  
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Figure 1. Aggregate Governance Indicators For Transition Countries 

An indisputable fact is that despite identical institutional, geopolitical, cultural, and initial conditions in the 

CEE and OFSU countries, these countries progressed completely in different paths and a development gap arisen 

among these two groups since the beginning of the transition. The economic differences and development gaps 

are connected to governance before anything, i.e., the result of quality of intuitions and the manner in which how 

authority is exercised. This has been the major cause of transition recession lasting only three years in some 

countries, while lasting more than 10 years in others.  

Before the transition began the CEE and OFSU countries were rather similar to other new market economies 

than they are today. Because of this similarity it was expected that these countries would have analogous 

structural problems. Although the difficulties and challenges facing these countries are coming closer since the 

beginning of transition, this expectation was not true then and it is not true today either. It would be a mistake to 

overlook the large gaps that exist between the CEE and FSU countries in terms the potential of economic 

development for the coming years and economic growth performance they had until today. Among the distinct 

factors that played a crucial role in the economic growth performance of the transition countries a rather 

important role is played by their achievement in institutionalization.  

Among the FSU countries CAC faced the most difficult challenges and worse economic conditions. Although 

the disadvantaged initial conditions can explain the resulting economic collapse in the CAC to some extend, bad 

governance is a much more convincing explanation. In terms of governance quality the CAC are among the 

worst in the world. In order to illustrate the relative rankings of CAC, we show the measure of regulatory quality 

in CAC countries along with other 168 countries. The diamonds in the figure show the measure in 2001 while 

the dots show the ranking in 1998/99. The vertical lines are the standard errors of the measure of the regulatory 

quality. As we observe from Figure 2, in terms of regulatory quality CAC are among the worst in the world. It 

should come as no surprise that it is very hard for private sector to flourish and develop in such badly regulated 

economies. 

 

Figure 2. Regulatory Quality in Central Asia Countries 
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This study asserts that the universal results claimed about the role of governance in the preceding paragraphs 

are the most important determinant of the development gaps that exists today among the transition countries. 

Furthermore, for these countries that are transforming from command to market economy governance has arisen 

as a crucial factor they lack and became a more determining their economic development. When the transition 

started the transition countries, particularly the FSU countries, lacked almost all necessary elements that makes 

up good governance. How much this has been a determining factor on the economic development can be seen 

from the impressive gaps grown among the countries of the CEE and OFSU.  

 3  Econometric Specification and Estimation Results 

To investigate the interrelationship between development and governance in transition countries we use eight 

development measures and six attributes of governance explained above. The development indicators used in 

this study are purchasing power parity adjusted GDP per capita, investment rate as percentage of GDP, saving 

rate as percentage of GDP, life expectancy at birth, infant mortality rate, income distribution as measured by the 

Gini coefficient, percentage of population living in urban areas, tertiary school enrollment rate as percentage of 

population. The selection of these variables is based on practical consideration, their relationship with economic 

development, and data availability. We postulate that governance influences economic development through its 

complex effects on key variables, such as the investment and saving rates, quality of institutions, existence of 

sound development policies, etc., and we should observe a high correlation among the measures of governance 

and indicators of development. 

Our econometric approach is similar to those used by Hall and Jones (1999) and Kaufman et al. (1999a, 

1999b). To simplify the presentation, let Yj be a measure of economic development that we try to explain in the 

empirical specification. Thus, Yj denotes the value of the variable Y, such as the GDP per capita, investment rate, 

etc., in country j. For the per capita GDP, investment rate, and saving rate, the logarithm of Yj is used due to 

skewed distribution of these variables. Depending on the context it is used we will use Gj to designate one of the 

following governance measures: voice and accountability (VA), political stability (PS), government efficiency 

(GE), regulatory quality (RQ), rule of law (RL),  and control of corruption (CC). The basic econometric model 

specification used in the study is as follows: 

(1) Yj =  + Gj + Uj, j = 1, 2, ... , n  

(2) Gj =  + Yj + Xj + Vj 

(3) Gj
*
 = Gj + Wj 

(4) Yj =  + Gj
*
 + (Uj - Wj) 

where the error term  Uj  captures the measurement errors in Yj and the effects of other variables, which 

influence economic development in the transition economies, but are not included in the specification in (1). In 

(1),  and  are unknown parameters to be estimated. If the excluded variables are correlated with the 

governance measure Gj, this will lead to excluded variable bias in the model in (1), if this model is estimated by 

the ordinary least squares method (OLS). Governance may not possess a random distribution across countries. 

Developing good governance requires time and resources, which will lead to a system of simultenous equations. 

Governance is also related to variables such as the sociopolitical history, ethnic structure, and social 

infrastructure of a country. If we denote these other variables affecting the governance by the vector Xj, 

governance can be written as a function of development measures represented by Yj and other factors influencing 

governance, which are denoted by the k  1 vector Xj. These two considerations lead to the specification (2), 

where Vj is a zero mean random error term representing the effect of unobservable variables on governance. In 

this specification, , , and the k  1 vector  are unknown parameters to be estimated. Other problem that should 

be addressed in the econometric specification is that the measurement of governance may be inexact. Empirical 

measures Gj
*
 of governance will usually be noisy measures of true governance Gj. If the measurement error 

between Gj
*
 and Gj is denoted by Wj, then the relationship between Gj

*
 and Gj can be written as in (3), where Wj is 

a zero mean disturbance term representing the measurement error. If we substitute equation (3) into equation (1), 

the empirical econometric specification, which formulates regressions of the measures of development on the 

measured governance indicators, can be written as in equation (4). In order to satisfy the identification condition 

for this model, we will assume that the determinants of governance contained in Xj are not correlated with the 

composite error term (Uj - Wj) in (4). Under this assumption the variables in Xj are valid instruments for 

observable measures of governance, Gj
*
. When such valid instruments are found the issues of excluded variable 

bias arising from the excluded variables in the empirical specification, the simultaneity bias arising from the 

feedback between Yj and Gj, and the measurement error bias can be overcome by using the two stage least 

squares (TSLS) method.  

In these types of econometric specifications, the most difficult issue to resolve is to find valid instruments. We 

found that the instruments density of the spatial distribution of cities, ethnolinguistic fractionalization, and 

latitude are the most satisfactory in terms of the statistical criteria we set. 
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The data used in the paper have been collected from various sources. The 25 transition countries included in 

the dataset are the CEE countries (Albania, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Macedonia, Poland, 

Romania, Slovak Republic, and Slovenia), the OFSU countries (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, 

Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan), and 

the Baltic countries (Estonia, Latvia, and Lithuania). Six measures of governance have been constructed by 

Kaufman et al (1999a, 1999b) for the periods 1997-1998, 2000-2001, and from 2002 to 2010 separately. These 

governance measures are constructed to have a zero mean and unit variance. Higher values of the governance 

indexes correspond to better outcomes. We use the average of these indexes for the 1997-2001 period. The 

variables related to economic development are obtained from the World Development Indicators 2010 database 

of the World Bank. The density of cities for each country is taken from Wyatt (2002). The index of 

ethnolinguistic fractionalization is equal to the percentage of population that speaks one or more some major 

foreign languages (German, French, English, Spanish, Portuguese, Russian, etc.). This index is constructed by 

Roeder (2001). In the paper the index of ethnolinguistic fractionalization designated as ELF85 by Roeder (2001) 

is used.  

The estimation results for the econometric specification in (4) are given in Table 1. The results indicate a direct 

influence of better governance on economic development. Each panel in Table 1 gives result for one of the 

dependent variables we may relate to the left hand side variable in (4). For instance, in the first panel the 

dependent variable is the logarithm of per capita GDP and in the second the dependent variable is the logarithm 

of investment rate. Each line of each panel is related to the model obtained by taking one of the governance 

indexes, which are listed in the first column of Table 1, as the independent variable in the empirical specification 

in (4). 

The second column of Table 1 reports the estimates of parameter , which measures the influence of the 

governance index on the economic development variable. Based on the results of Hausman endogeneity tests, 

which are explained below, these parameter estimates are obtained by the TSLS, except for the saving rate, life 

expectancy, income distribution, and tertiary school enrolment, where endogeneity of the regressors are rejected 

and the parameters are estimated by the OLS. According to the t-statistics given in the fourth column of the table 

almost all parameters are significant at the five percent level, only exceptions are the regressions relating to the 

investment rate and tertiary school enrollment for which all estimates are not significant at the five percent level. 

The models relating to RQ and RL also have insignificant parameter estimates in the saving rate equation. The 

standard errors of regressions are given in the fifth column of Table 1 as a comparison criterion. We do not report 

R
2
 for these regressions since it is not defined for the TSLS. 

The signs of estimated parameters are in perfect harmony with theoretical expectations. Improvements in 

governance leads to higher per capita income, higher saving rates, higher investment rates, longer life 

expectancy, less infant mortality rate, more equal income distribution, higher percentage of the population living 

in urban areas, and more people getting higher education. In order to show the importance of estimators 

numerically, we note that the standard deviation of governance indexes is equal to one. Then, in the models for 

the per capita GDP, investment rate, and saving rate the estimated coefficients for governance indicators can be 

interpreted as the 100(e

-1) percent increase in the related variable due to one standard deviation improvement 

in the corresponding governance indicator. A one standard deviation improvement in governance will lead to 

2.21-fold (in case of voice and accountability) to 3-fold (in case of rule of law) increase in per capita income, 

1.10-fold (in case of voice and accountability) to 1.16-fold (in case of rule of law) increase in saving rate, and 

1.41-fold (in case of voice and accountability) to 1.51-fold (in case of rule of law) increase in investment rate. 

These results imply that small improvements in governance can lead to tremendous welfare gains and substantial 

increases in savings and investment. We observe that a one standard deviation in governance increases the life 

expectance by 0.65 years (in case of political stability) to 2.14 years (in case of rule of law). The infant mortality 

would decrease by 10 (in case of voice and accountability to 14 (in case of rule of law) infants per 1,000 live 

births. On the other hand, a one standard improvement in governance will lead to 4.3 percentage points (in case 

of voice and accountability) to 5.8 percentage points (in case of control of corruption) improvement in income 

distribution. If this had happened in Kyrgyzstan the income in Kyrgyzstan would have been distributed as 

equally as it does in Poland. The percentage of population living in urban areas would be 14.25 percentage 

points (in case of voice and accountability) to 18.07 percentage points (in case of rule of law) higher due to a one 

standard improvement in governance. Lastly, 2.29 percentage points (in case of regulatory quality) to 4.26 

percentage points (in case of government efficiency) more of population would receive college or university 

education, if governance could have been improved by one standard deviation. 
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Independent 

Variable  s.e.1 t-stat.2 
s.e. of 

regress.3 
Hausman 

Test4 
OIDR 

Test5 

 Dependent variable: Logarithm of per capita income 

VA 0.793 0.169 4.703 0.232 0.006 0.624 

PS 0.975 0.167 5.839 0.158 0.004 0.863 

GE 0.984 0.158 6.242 0.141 0.022 0.974 

RQ 0.939 0.244 3.854 0.351 0.001 0.824 

RL 1.131 0.230 4.919 0.221 0.003 0.839 

CC 0.984 0.163 6.023 0.149 0.022 0.840 

 Dependent variable: Logarithm of investment rate, percent of GDP 

VA 0.099 0.089 1.113 0.065 0.056 0.719 

PS 0.145 0.099 1.459 0.056 0.367 0.853 

GE 0.142 0.105 1.342 0.063 0.051 0.849 

RQ 0.121 0.111 1.087 0.073 0.031 0.779 

RL 0.149 0.123 1.215 0.063 0.135 0.766 

CC 0.135 0.104 1.293 0.061 0.117 0.791 

 Dependent variable: Logarithm of saving rate, percent of GDP6 

VA 0.346 0.158 2.182 0.216 0.001 0.787 

PS 0.370 0.182 2.036 0.192 0.014 0.441 

GE 0.389 0.180 2.164 0.197 0.001 0.606 

RQ 0.376 0.213 1.770 0.277 0.001 0.671 

RL 0.414 0.208 1.985 0.214 0.001 0.545 

CC 0.375 0.172 2.184 0.181 0.006 0.492 

 Dependent variable: Life expectancy at birt6 

VA 1.648 0.527 3.130 4.192 0.859 0.024 

PS 0.644 0.689 0.933 5.760 0.284 0.048 

GE 1.885 0.695 2.714 4.528 0.544 0.017 

RQ 1.543 0.538 2.865 4.405 0.552 0.044 

RL 2.141 0.690 3.102 4.214 0.957 0.025 

CC 1.997 0.684 2.921 4.361 0.696 0.022 

 Dependent variable: Mortality rate, infant (per 1,000 live births) 

VA -10.207 2.071 -4.930 34.951 0.103 0.692 

PS -11.302 3.148 -3.591 56.222 0.045 0.346 

GE -11.734 2.296 -5.110 29.821 0.393 0.233 

RQ -11.197 2.975 -3.764 52.292 0.042 0.358 

RL -13.629 2.828 -4.819 33.362 0.135 0.265 

CC -11.697 2.373 -4.930 31.333 0.375 0.197 

 Dependent variable: Income distribution (Gini coefficient)6 

VA -4.284 1.664 -2.575 41.846 0.974 0.868 

PS -4.673 1.871 -2.498 42.402 0.964 0.721 

GE -5.261 2.131 -2.469 42.615 0.841 0.766 

RQ -3.546 1.732 -2.048 45.596 0.457 0.925 

RL -5.064 2.231 -2.269 44.045 0.673 0.887 

CC -5.801 2.077 -2.793 40.257 0.714 0.829 

 Dependent variable: Urban population, percent of total 

VA 14.249 4.258 3.346 147.813 0.013 0.262 

PS 15.056 5.186 2.904 152.594 0.047 0.090 

GE 15.914 4.909 3.242 136.302 0.044 0.107 

RQ 14.507 5.330 2.722 167.878 0.040 0.103 

RL 18.069 6.030 2.996 151.655 0.038 0.112 

CC 15.494 5.211 2.973 151.144 0.026 0.102 

 Dependent variable: tertiary school enrollment, percent of population6
 

VA 3.674 3.780 0.972 116.498 0.155 0.031 

PS 3.869 4.370 0.885 108.373 0.544 0.020 

GE 4.259 4.419 0.964 110.452 0.324 0.024 

RQ 2.287 4.413 0.518 115.069 0.317 0.021 

RL 3.650 5.191 0.703 112.395 0.383 0.021 

CC 3.334 4.367 0.763 106.157 0.752 0.017 
1 The standard error estimates. 2 t-statistic for the null hypothesis of zero population parameter. 3 The standard error of regression. 4 p-value 

for the Hausman endogeneity test. If this test is significant the governance indicator is endogenous and the parameters of the model should be 

estimated by the TSLS. 5 p-value for the overidentifying restrictions test. If the test is significant, then some of the instruments used in the 

TSLS estimation are not exogenous. 6 The parameters of the models for this dependent variable are estimated by the OLS, since the Hausman 

endogeneity test is not significant. 

Table 1.  Estimation Results 
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 4  Conclusion 

Economic evidence is accumulating which indicates that weak governance is detrimental to economic 

development and growth of the private sector. Weak governance lowers investment, reduces economic growth, 

distorts government spending, and aggravates income inequality. The cross-country data indicate a significant 

simple correlation between governance and socioeconomic outcomes. The empirical evidence suggests a large 

direct effect going from better governance to better development outcomes. 

This study obtained the first empirical evidence on the close relationship between economic development and 

governance in transition economies. Using numerical indexes for six different elements of governance based on 

subjective evaluations of many organizations and researchers, strong evidence in favor of close relationship 

between governance and measures of development, which are defined as the purchasing power parity adjusted 

GDP per capita, investment rate as percentage of GDP, saving rate as percentage of GDP, life expectancy at birth, 

infant mortality rate, income distribution as measured by the Gini coefficient, percentage of population living in 

urban areas, and tertiary school enrollment rate as percentage of population, is obtained using econometric 

methods. 
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Abstract 

 This paper is written with aim of investigating the importance of the natural resources within the Central 

Asian energy sector. The geopolitics position of the Central Asian Countries place them in the centre of 

conflicting powers; that is to say, on the one hand they are providing energy to Europe and USA, and on the 

other hand they are next to China, which has the highest and growing demand for energy consumption. In 

political arena, China accordingly seeks to prevent the independence of East Turkistan, which has historical links 

to Turkistan (West) in Russia. In this regard, we examine the energy policies and trade between states, and we 

particularly focus on the gas and oil pipelines from said countries to Europe. We also examine the demand from 

Caucasian and the Central Asian Countries by European, and Pacific Countries and, as well as, the USA. 

Correspondingly, we discuss the political conflicts upon the energy investments, and mainly concentrate on the 

investments in Central Asian and Commonwealth of Independent States (“CIS”), and the political risks and legal 

disputes relating to foreign energy investment and stability implications in this regard. 

JEL codes: Q51, C78, Q43 

 1  Introduction: 

 Growing demand for energy in next decades has highlighted the resources of energy in various parts of the 

world. Demand for energy resources is going to increase in the future within China, India and other Emerging 

Economies such as Africa, the Middle East and Africa. (BP Energy Outlook, 2030). Importance of oil and gas 

supplying countries lead international securities concerns towards them. Since the fall of Soviet Union, there had 

been struggle of Russia to win back the regimes of the Central Asian Countries, such as Kazakhstan and 

Kirgizstan and Uzbekistan. Russia managed to assert her dominance over these countries due to the economic 

structure she had established in the past. Europe in the West,China and India in the East would be competing for 

Gas and Oil supplies from Russia and the Central Asian Countries and Azerbaijan. The importance of Central 

Asian energy sector is related to its geopolitical position finding themselves in the middle of conflicting political 

interests. On the one hand, the Central Asian Countries are providing energy to Europe and, on the other hand, 

they are closed to China with high growth rate which is expected to acquire the highest percentage of World’s 

energy consumption.. However, Russia has economic and political power over the Central Asian Countries. 

Thus, the security of energy supply has became an important concern for European powers, since Russia cut off 

its gas supply to Ukraine for four days on Jan1, 2006 due to particular political reasons (Develi et al. 2010). A 

year later, Belarusian oil supply was also cut off by Russia. The long lasting cut-off was in 2009 that created the 

second Russian-Ukrainian Gas Crisis. Though European Union does not have a single definition of solidarity, the 

EU and its members are distinguished from other international organizations with their fundamental values 

(Turksen and Wojcik, 2012). The world gas consumption is projected to increase more than twice over the next 

three decades, rising from 23 to 28 percent of world total primary energy demand by 2030. This implies that gas 

production is exceeding coal production as number two energy source of the world. Furthermore, gas is 

potentially overtaking oil’s share in many large industrialized economies. Energy security, especially in the 

Central Asia will become very important ( Böckstiegel et al., 2012). We also observe that many Universities in 

UK and USA providing degrees in energy securities in the Department of International Relations and the Law 

Departments are dealing with various disputes (Olcott, 2004). Kazakhstan is argued to be in a better possession 

than Azerbaijan as she took lessons from the experience of Azerbaijan. Secondly, Kazakhstan has .more 

diversified mineral resources than Azerbaijan. Azerbaijan will be able to export over 7 bn cm of gas annually. 

The capacity of the Hajibul-Mozdok pipeline connecting Azerbaijan and Russia will be total 7 bn cm annually. 

On January 2010 Azerbaijan started gas exports to Russia and Russia imported 799 mm cm of Azerbaijani gas in 

2010. Since 2000 the following pipelines are under construction.  

a. Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) went through Azerbaijan-Turkey-Georgia-Russia and Iran and carried oil, 

(Georgia is a just transit country, by tried to avoid Russia.  

b. Baku-Tbilisi-Erzurum (BTE) Carried Gas CPC carried oil Tengiz field from Kazakhstan has to go through 

Russia, since their fields are interlinked with Russian pipelines.  

d. Kazakhan-China pipeline to carry out western Kazakh oil to be refined in western China.  

e. Trans-Afghan pipeline.  

f. The Nabuco pipeline aims to carry gas to Europe. There are considerations to avoid crossing certain 

countries in order to ensure security. Both Russia and Georgia act as transit countries. The greatest threat to these 
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energy supplying countries comes from Russia. There are ethnic Russians in Caspian region and 40 per cent of 

the total population, especially in Kazakhstan, protects the Russian interest. On the other hand, the largest single 

investment is to Kazakhstan. Caspian Pipeline Consortium (CPC) is from the USA. Russia also needs great 

energy supplies for her domestic market and has strong interest in the region as she is also involved in oil 

explorations. The Chinese interest established ‘the Shanghai Five’ including Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Tajikistan, China to counter separatist activities. This land-line supply is important for China since they do not 

want to rely on the Middle East energy supply where USA has strong influences. The Chinese interest become 

greater as Russia is also interested in the oil field of Turkistan. The European countries also depend on Russian 

supply energy. However, Russia does not want any other competitor as a supplier to Europe. In return, the 

European Union has energy interest on Russia, which is the prime energy supplier to Europe. It can be argued 

that Russia and the EU are interdependent in energy. Since in the future European energy production is expected 

to decline, and their demand is also expected to rise substantially by 2030, European dependence on Russia will 

be greater. The argument that Russia relies on Europe to market her energy supply is a weak one, as Russia cut-

off gas supply to Ukraine in 2009. Belarusian oil supply was also cut-off (Turksen &. Wick, 2012). These 

examples are clear signs that Russia did and can in future use their economic power to exert their political 

dominance. 

The rest of the paper is as follows: In Section 2, we explore the total demand for energy in the world by 

regions and expected possible energy production in different parts of the world. Furthermore, we concentrate on 

the most important energy suppliers to Europe, China, and India, namely the Central Asia and Russia. In section 

3, we discuss the risk management for the energy generation and legal disputes between investors and invested 

countries in this regard. Furthermore, the risks of legal disputes between investors and the host states also 

certainly lead to the rise legal disputes between states, and recently emerging threats such as environmental and 

human rights issues.  

 2   World Energy Consumption and Production 

 2.1  Demand for Energy by Sectors 

Energy experts had highlighted the repeat growth of demand for global energy in Developing Countries. The 

trend in demand for energy in China and Indian also brought about competition for the energy demand from the 

Central Asian Countries and Russia by European Union, which is rapidly growing in countries. The sustainable 

energy policies are desirable for satisfying billions of people in China and India. The long-term projections are 

also difficult due to uncertainties. 

 

Table 1 Share of Fuel 1990-2030 

 Table 1 reports the world total fuel shares in 1990 and estimated figure for 2030. The expectation is to 

increase the efficiency of fuel consumption and lead to usage of multi energy sources, rather than depending on 

only one source, coal and oil as it was in 20th century. In the future, there will be decline in demand for oil from 

38.9 to 27 per cent and very small increase in demand for coal. The rest of the categories will be increasing as 

well. The renewable energy, which includes sun and wind energy will be increasing to 6.3 percent in 2030 from 

0.4 percent in 1990. Nuclear will increase from 5.6 to 6.0 percent, and hydraulic will also increase from 6.0 to 

6.6 percent. 



48 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

 The energy consumption is expected to become billon tons of oil equivalent by 2030. In absolute terms the 

order of the energy kinds according to the quantity are as follows: liquid, coal, gas, hydroelectric, nuclear power 

consumption. Especially coal and gas have the highest growth in energy demand due to China’s demand for coal, 

as shown in the Table 2 reporting the regional distribution of the energy supply and demand in 1990, 2010 and 

2030 projections. The Table 3 reports the changing (decreasing or increasing) of World Energy Demand and 

Supply by 2030 based on 2010 figures. The Asian Pacific energy demand is expected to increase 63 percent, 

while supply is expected to increase only 53 percent. In all the other regions supply increase is more than the 

demand. This shows how the Asian Pacific Countries rely on imported energy and highlights the importance of 

the Central Asian Countries as well as Russia in satisfying China’s demand for energy. 

 
1990 2010 2030 

World Energy Demand 15907.5 18992.4 23849.7 

world Energy Supply 14270.5 19739.5 26092.1 

North America Demand 1747.2 2004.1 1915.3 

North America Supply 2160.4 2424.4 2856.7 

Asian Pacific Demand 1645.8 4063.0 6635.3 

Asian Pacific Supply 1441.6 3766.4 5754.7 

South & Central America 271.9 479.0 703.4 

S&C America Supply 782.3 1458.4 2273.8 

Africa Demand 182.9 278.1 2360.0 

Africa Supply 440.5 650.4 1146.0 

Middle East Demand 178.1 525.0 575.0 

Middle East Supply 946.0 1603.3 2495.0 

European & Eurasian Dem 2313.3 1949.0 2066.7 

European and Eurasian Supply 5516.7 5406.0 5855.9 

Table 2 Energy Demand and Supply by Region.s All energy is measured in million tons of oil equivalents. 

Source: BP Energy Outlook 

 Change of Energy Demand Change of Energy Supply 

North America 96 118 

Asian Pacific 163 153 

South America 147 156 

Africa 157 176 

 Middle East 110 151 

Europe& Eurasia 106 108 

Table 3 Expected Change of Energy Demand and Supply for 2010-2030, by regions Source: BP Energy Outlook 

 2.2  Energy Consumption by Region 

 All energy is measured in million tons of oil equivalents. The natural gas is the second largest consumption 

after the liquid in North America. However, gas and renewable energy consumption will be increasing and liquid 

and coal consumption will be decreasing in future (Marşap et al. 2010). Demand for energy in the Asian Pacific 

region is mainly coal and gas. So, gas, from the Central Asia is a very important resource for the rapidly growing 

Chinese economy. Coal and gas are also increasing the energy demand in South and Central America. In Africa, 

the liquid energy consumption is ahead of coal consumption, which is different from the Asia Pasic Countries. 

However, gas consumption is expected to exceed the coal consumption. Petrol and gas consumption is also 

expected to increase in the Middle East. The most drastic structural change is expected to take place is in Europe 

and the Eurasian Countries, where both in absolute term and also in total share; petrol consumption is expected 

to reduce and gas is expected to increase. The share of renewable energy will also increase (BP Energy Outlook 

2030). 

 2.3  Energy Production by Region 

 In 1990s, oil production was more than other energy production. Recently in 2010, gas exceeded oil and coal 

production. However, in shares of total production in the North American, oil and gas are expected to increase 

from 24 to 29 and from 28 to 34 percent respectively. In Asian Pacific, coal production will increase in absolute 

term but is expected to reduce from 70 to 60 percent in its share. This is due to the large size of China. Their 

demand is expected to be met by imports, mainly from Russia and the Central Asian Countries. The South and 

the Central America have been and is expected to increase its renewable energy production, which should be an 

example to the rest of the world for sustainable growth and environment. Therefore, the nuclear energy 

production is negligible. The order of energy importance in this region are the oil, hydroelectric and gas. The 

percentage of total production in biofuel and gas production are expected to increase in the total energy 

production and the renewable energy, which is also sustainable. In Africa oil, gas and coal production is expected 

to increase, but the share of oil production will reduce from 70 to 40 percent and gas productionwill increase 
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from 10 to 30 percent. In the Middle East, both gas and oil production is also to increase in total but in 

percentage there will not be any change. Oil will be 70 and gas will be 30 percent of their production. Europe 

and the Eurasian oil production will also be partly replaced by nuclear energy (BP Energy Outlook 2030). Table 

2 also shows the supply of total energy by various regions. It is noticeable that the supply in Asian Pacific is less 

than the demand. The gap is expected to be supplied by Russia and the Central Asian countries. Turkistan 

already has commenced to provide gas via Turkistan-Uzbekistan- Kazakhstan-China gas pipelines (Alexander's 

gas and oil connections, 2012). Table 3 also shows the expected change in supply in various regions by 2030 

based on 2010.  

 3  Threats and Legal Disputes on Energy Production 

 3.1  Foreign energy investments, political risk, emerging threats and investment stability: risk 

management of foreign investments through legal means 

The energy produced from natural resources, whether in the form of oil, gas or coal, is the major source of the 

economic growth, and nation states are almost always the owner of these resources. As reported by the 

Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) oil, gas and solids (e.g. coal) are the most important 

sources of energy and will be same in the future as well. States, either directly or indirectly, play an important 

role in the regulation and operation of these resources as the economic welfare of a country is closely related 

with that. Although there is no single definition of an energy investment, for the purpose of this paper, the most 

suitable definition can be procured through the Energy Charter Treaty (“ECT”) which states in Article 1(5) and 6 

that ‘the energy investments covers any investment involved in an economic activity in the energy sector in order 

to explore, extract, refine, product, store, transport, transmit, distribute, trade, marketing, or selling of energy 

materials and products’.  

 The nation states with rich natural resources, in general, lack the necessary capital and expertise needed for 

the development of such resources. Hence, they seek to attract foreign investors with the necessary capital and 

expertise to invest in their territories by offering investor friendly policies and royalties. Like the other forms of 

foreign direct investments, energy investments are also subject to both commercial and political risks. In 

summary, these are the risks of credit, completion, operation, production and sales, expert-dependency, transfer 

of profits, natural calamities, change of government and taking of assets (Chatterjee, 1996). Nevertheless, energy 

investments are much more vulnerable to political risks than any other investment type due to the special state 

sensitivity upon the natural resources and interrelating economic welfares. Another reason of the excessive 

vulnerability is concerned with the physical characteristic of the energy projects that are usually immobile and 

require creation of stationary infrastructures. This means that once the investment is made, the production 

facilities are practically incapable of being removed to another place.  

 Cameron (2010) explains the long-term instability of an energy investment on two bases, which are ‘the 

obsolescing bargain’ and ‘the price cycle’. In respect to the former, the guarantees and encouragements offered to 

a foreign investor by a host state through formal agreements are in danger of being altered after the bulk some of 

investment is made. While a host state receives what it requires (i.e. capital, shares) once the investment is made, 

an investor needs longer periods to achieve a profitable return. Due to this reason, the contribution of risk moves 

from the capital-hungry host state to the investor after the early stages of the investment, since the host state 

might decide that the existing contractual terms are no longer sensible or up to date, and might accordingly force 

the amendment of contractual obligations. Other possible reasons are usually related to the change of 

governments or policies and complaints about the tariffs or pricing regimes of energy resources (e.g. gas, oil, 

electricity). All these unilateral and sovereign state acts usually result in reducing the investment value or looses 

in benefits and use of the investment, rather than the outright taking of assets through an expropriation or 

nationalization. On the other hand, ‘the price cycle’ is based on the macro-economic developments that are 

related to the international market conditions. In particular scenarios, the investor gains unexpected large sum of 

profits when the international price of the invested natural resource rises, and the host state usually seeks to 

acquire shares from investor’s unexpected profits by increasing the tax tariffs or forcing a renegotiation over the 

existing contractual terms. The great example of this scenario can be seen through the experiences gained after 

the 2000s crisis; such as in Latin America and Central Asia. 

 The following part of the paper examines the foreign energy investments made particularly in Central Asian 

and Commonwealth of Independent States (“CIS”) and the obstacles, i.e. political risk, environmental and 

human rights issues, standing on the way of investment stability. These states are distinctive in each other either 

by having significant domestic quantities of fossil fuels and energy sources (e.g. Russia, Kazakhstan, 

Turkmenistan and Azerbaijan) or having significant geographical position providing economic advantages 

growing from the transit of energy across their territories (e.g. Ukraine, Belarus and Moldova plays an important 

role for the transit oil and gas crossing from Russia to EU). On the other hand, some of the Central Asian States 

such as Kyrgyzstan and Uzbekistan nevertheless lack the geographical advantage as they sometimes referred to 

be landlocked and far from the larger markets which is also unattractive for foreign investors. In respect to the 

states around the Caspian Sea area, it is observed that the reserves of fossil fuels had to face a numerous of legal 
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and political barriers to be developed. The attitudes of foreign investors have proved that, although the incentives 

offered by host states to foreign investors influence the investors to invest, such incentives are not necessarily the 

only fact affecting them as the geographical position and a market-oriented legal framework of a host state might 

even be more effective than such incentives. 

 3.2  Types of International Energy Agreements (“IEAs”) 

 The types of investment contracts between the host states and foreign investors should be examined for a clear 

understanding of the disputes. These well-known investment contracts are namely the Oil/Gas Exploration and 

Production Agreements, Gas Sales and Transportation Agreements and Infrastructure Projects. 

 Particularly, Oil/Gas Exploration and Production Agreements comprise the Production Sharing Agreements 

(PSAs), the Licences/Concessions and the Risk Service Agreements. Although each of them is state-sanctioned 

and constitutes a completely different sort of governance, they can also be used in a hybrid manner. The PSAs 

are the most common IEA types within the whole international petroleum industry, and designed to provide a 

product sharing between an international oil company (IOC) and a host state or a national oil company (NOC). 

By signing this agreement, the foreign investor provides the capital and expertise (e.g. labour, skill, technology 

etc.) for the development of petroleum resources in the contracted region. Although all expenses and costs of the 

development belong to the investor, the host party holds the title of oil and gas. The PSAs also set the sharing 

scale between the contracting parties. On the other hand, Concessions grant specific mineral rights to foreign 

investors in respect to the exploration and exploitation. Conversely to the PSAs, these rights are exclusive, and 

investors own title of the produced oil and right to dispose. At the same time, investors are obliged to supply the 

oil to the state’s local market. Moreover, IOCs are subject to income tax and royalty unless exempted by a 

contractual clause. As in PSAs, the licensee supplies the required equipment and installations for the 

development of the petroleum resources. Finally, by means of the risk service agreements, the host state or NOC 

hires the foreign investor for the exploration and development of services. Conversely to the concessions, 

although the investors provide the capital and expertise, the host parties do not offer any mineral or mining 

rights. 

 By means of Gas Sales and Transportation Agreements, the foreign investor guarantees the supply of service, 

and the host state shares the development risks. They have around twenty-five years of duration and cover long-

term sale and purchase between producers and buyers. As the duration is very long, the contractors usually seek 

to include special provisions for the review of terms in regular intervals or after an unexpected policy change in 

the market. Conversely to the international oil industry, renegotiations of terms are usually conducted in a 

moderate manner due to the willingness of parties to continue their contractual relationship. Since the natural gas 

is transported either through pipelines or as liquefied (the LNG form), the state-owned/controlled companies 

(e.g. Gazprom) usually provide the pipeline networks. This imposes a special political character upon such 

agreement types that are so called the ‘state-to-state’ agreement. Conversely to the oil industry, the gas market 

also lacks internationally recognized trading price. Therefore, the contracting parties usually seek to negotiate the 

price of gas according to a specific formula provided under separate agreements.  

 Finally, infrastructure projects are usually being designed for the infrastructure of electricity, water, 

telecommunications and transport through the grant of concessions by a host state or municipality. Among all 

other investment types that were explained above, the infrastructure investments are considerably the most 

vulnerable ones to the political risks. Examples were present in 1990s where the host states were changing their 

policy in the electricity sector. During these years, many legal mechanisms were developed in order to challenge 

this risk, for example through ‘power purchase agreements’, ‘build-own-operate’ and ‘build-own-transfer’ 

approaches. 

 3.3  Today’s ‘Political Risk’: Indirect Expropriation 

 The term ‘political risk’ covers broad range of risks including wars, takings, unilateral change of contractual 

terms, currency transfers and sabotages. However, the risk of takings comes above all as it is the most frequently 

experienced unilateral state action. Taking over of foreign investments by host states are divided into three 

categories, which are the expropriation, nationalization and confiscation. Confiscation refers to ‘the seizure of 

private property by the government without compensation to the owner, often as a consequence of conviction for 

crime, or because possession or use of the property was contrary to law’ (Garner, 2004). Regarding the other two 

taking types, Ingram’s view suggests that an expropriation occurs when one or several properties within a single 

area of economic activity are taken, whereas nationalization occurs when a government takes all properties 

within the area (Ingram, 1974). Moreover, expropriation can either be outright or indirect. In this context, an 

outright expropriation occurs when the foreign investor completely looses the legal title and benefits of the 

investment; whereas under an indirect expropriation the investor holds the legal title of the property but the 

measures taken by the host state deprives the owner of the substantial benefits or use of the property. These 

measures are commonly seen where a state adopts a new legislative regime, which usually end ups with a 

revocation of license, increase on the formerly agreed tax rates, forced renegotiations of contractual terms etc. As 

a result of such measures, the foreign investor, who previously relied upon the favourable legislative regime of 
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the host state before investing such sum of capital, faces the economical disadvantages which in most scenarios 

results with holding the formal title of the investment while loosing the possession and control of it. In modern 

times, it is observed that states are more reluctant to perform an outright expropriation as it adversely affects 

states’ international reputation and reduces the possibility of future foreign investments in their territories. 

The sections below reflect the examples of indirect expropriation experienced in Central Asian Countries. 

 Russia: 

 In the early 1990s, Russian government president Yeltsin was keen to attract foreign investors into the 

development of oil and gas sector. In those years, the government issued a Presidential Decree awarding of 

Production Sharing Agreements (“PSA”) which in following years even committed a law on PSAs. The PSAs 

were only the legal guarantees besides Foreign Investment Law adopted in 1991 and other investor-friendly 

legislative regimes causing the rise of foreign investments, such as the Presidential Decree transforming 

Gazprom into a joint stock company in 1992. Nevertheless, following the election of Vladimir Putin in 2000 as 

President, the new Russian government adopted a restrictive approach with respect to foreign investments within 

the oil and gas industry. Particularly the 2003 Energy Strategy of the Russian Federation clearly stated that 

“Regardless of whose property the natural resources and in particular the mineral resources might be, the state 

has the right to regulate the process of their development and use” (Putin, 2006). Putin’s 2003 Energy Strategy 

was officially transformed in to a government decree. This was followed by the nationalization of the major 

Russian oil company, Yukos; enhancement of Gazprom’s control over strategic development of the country’s gas 

supply in East Siberia and the Russian Far East; though later ratified, attempts to refuse ratification of the Energy 

Charter Treaty which offers protective standards to foreign investors whose home-state is a member of the treaty. 

Following the new Russian regime, foreign investors encouraged by the state authorities to renegotiate their 

existing investment contracts by alleging the failures to perform contractual or license obligations or 

environmental abuses. The great examples can be seen through the renegotiations of Sakhalin I, Sakhalin II and 

Kharyaga PSA. However, it should be noted that unlike many other host states which performed unilateral 

actions by means of measures taken following the 2000s crises, none of the Russian pressures of renegotiations 

lead to the initiation of arbitral proceedings.  

 Kazakhstan: 

 Similar to the Russian attempts in 1990s, Kazakhstan had also initiated various range of legal guarantees for 

investment stability which were respected for many years. Foreign Investment Law, Tax Code, Petroleum Law 

and Subsoil Law were some examples of incentives offered by the state in 1990s. Behind its favourable 

legislative regime, unlikely to Russia, it was really willing to sign and ratify the ETC, and to conclude bilateral 

investment agreements (BITs) with foreign investor’s host states (Cameron, 2010). However, together with the 

adoption of the “Kazakhstan 2030” in 1997 which was aimed to establish a long-term development programme 

extending national interests, the state reverted its investor-friendly legislative policy into a more nationalist 

approach. In this regard, the establishment of the vertically integrated state oil and gas company 

(Kazmunaigaz/KMG) by a Decree in 2002 is anexample of the aim of protecting the state interest in such 

projects. The series of unilateral state measures were more apparent following the legislative changes in 2003. 

Firstly, the Foreign Investment Law and Tax Code were replaced by restrictive approaches. In 2005, the Suboil 

Law and Law on Petroleum were both amended in a significant amount and a new law on PSAs limiting such 

agreements to offshore territory was also introduced. All these measures had affected the guarantees previously 

offered to the foreign investors and this ended up with a growing number of disputes between the state 

authorities and investors with regards to the conduct of their operations. In contrast to the Russian approach of 

renegotiations, it was observed that Kazakhstan conducted more coercive renegotiations together with the 

adoption of restrictive unilateral actions and the use of environmental law by the state to impose pressure on 

investors during these negotiations. It is argued that the previous incentives offered by Kazakhstan to foreign 

investors were much more effective that the ones which Russia had offered (Camaron,2010). Consequently this 

causes the legitimate expectation of foreign investors to be more effective than the foreign investors in Russia, 

thus results with a growing number of legal challenges both before local courts and arbitral tribunals. The most 

well-known of these disputes is the Kashagan dispute. By alleging the environmental violations in 2007, Kazakh 

state authorities threatened to revoke the license held by a foreign consortium for a very large offshore oil field at 

Kashagan in the north Caspian Sea. The consortium was led by the Italian company Agip and included Shell, 

ExxonMobil, ConocoPhillips Total, Inpex (Japan) and KazMunaigaz (KMKG) and the Kazakh National Oil 

Company (“NOC”). The dispute was concerned with the allegations that the death of large numbers of rare seals 

was caused by the project in concern. Following the challenges, in 2003, the British Gas decided to sell its 

interest in this project to two Chinese companies. Besides to the environmental concerns, there were other 

concerns with the project such as delays in the commencing date and the production. In 2007, Agip informed the 

government that the project would not be commenced until 2010 and the cost of first phase amounted to 19 

billion USD. The government refused to accept this new plan and budget for the project and required a 

discussion over the contractual terms. Moreover, it was alleged by the state that the delays caused to a change to 

the terms of the 1997 PSA and they were allowed to receive more favorable terms and an increase of profit from 
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10 percent to 40. The state unilaterally decided that the negotiations shall be concluded in 2 months following its 

commencement in August. From the analysis of the reports, it was observed that the characteristics of these 

negotiations were quite coercive in nature and marked a considerable success for the host state. Consequently, a 

new operator entity called North Caspian Operating Company was established and the Agip lost its role as 

operator. However, none of the investors chose to file a case neither through contract-based dispute nor treaty-

based dispute (in other words investment arbitration) despite the fact that Kazakhstan ratified the ECT, 

concluded various BITs between home states of these foreign investors and moreover offered range of 

stabilization guarantees which investors relied before investing in this country.  

 3.4  Emerging threats: Environmental and Human Rights issues  

 In addition to the political risk which is inherent to the foreign investments, the recent disputes had truly 

proved that the stability of energy investments is also being affected by the environmental and human rights 

issues.  

 These concerns were not only brought forward by those states, which are reluctant to offer a broad application 

of ‘freezing’ provisions into IEAs, but also by the civil society organizations (CSOs) and international lending 

institutions which have taken initiatives to influence the conducts of companies. Accordingly, the impacts of 

CSOs are already apparent in the structure of various concessions. Moreover, it is seen that their activities even 

extend to the submission of amicus curiae briefs in arbitral tribunals, as in Vivendi v Argentina arbitration case. 

On the other hand, some initiatives by the international lending institutions such as The World Bank Group’s 

Extractive Industries Review Reports and Environmental, Health, and Safety Guidelines (the EHS Guidelines); 

the Organization for Economic Cooperation and Development’s (OECD’s) Recommendation on Common 

Approaches on Environment and Officially Supported Export Credits; and the Equator Principles which had 

been adopted by seventy-two financial institutions in twenty-seven countries were also very important in this 

regard. 

 It is comprehensible that the welfare of societies must be protected, but the stabilization guarantees offered to 

foreign investors are reasonably disturbed while acquiring a balance between the interests of investors and 

societies. This concern especially becomes prominent in high-profile energy investments, such as Liquefied 

Natural Gas (LNG) projects which involve in very long-term goals and needs, since the investors of these 

projects seek to receive more extensive and reliable guarantees on the investment stability before investing such 

large sum of capitals. Yet, the sources of law regarding the social and environmental protections are mainly 

based on the weak principles. These are particularly the indirect interrelation of energy investment law with rules 

derived from international law and the ‘soft law’ norms comprised through a large number of influential 

standards and guidelines that have a non-binding character. However, the increasing pressure of third parties on 

non-economical concerns, which are already present in the recent energy project examples, have indeed raised ‘a 

new source of uncertainties and parameters’ in respect to the investment stability ‘which are very difficult to 

identify with any precision at the present time’ (Cameron 2010).  

 As stated above, the host states are keen to allege environmental issues as a reason of forced contract 

renegotiations. In addition to them, the current practice proves that the human rights concerns receive a number 

of debates which mostly related on whether the contractual stabilization instruments can restrict the activities of 

host states while safeguarding the interests of their societies. The present circumstances show that the scale of 

oppositions on the issues of human rights can be really strong, and with the involvement of third parties 

(particularly the CSOs or NOGs) amendments may be required in the contents of investment contracts. In this 

respect, the events encircling the conclusion of the BCT Cross-border Oil Pipeline Project are the great examples 

of the crucial interest in the relationship of stabilization clauses and human rights. The BCT project was 

exempted from the application of new laws through the stabilization clause included in the HGA, for a forty-year 

period, including the laws for protection of the environment and human rights. At the same time, the host states 

ensured that the investors would be financially compensated for any unilateral legislative changes. However, 

these exemptions induced the growth of criticism by NOGs who argue that the stringent nature of those 

stabilization clauses had restricted the host states power (in particular Turkey, Azerbaijan and Georgia) to enforce 

the obligations under international human rights law. Consequently, the contracts were adapted to cover a 

‘Human Rights Undertaking’ and Environmental Code of Practice which have the effect of avoiding any adverse 

impacts of stabilization clauses on the human rights protection. After the BTC project, modification of pre-

existing investment agreements aiming to limit the scope of stabilization clauses were also seen in other 

industries, such as The Mittal Steel investment in Liberia.  

 4  Conclusion 

 In the first two sections of this paper, we investigated the world’s energy consumption and production by 

focusing particularly in the Central Asian Countries. The high growth countries such as China and India are 

relying on oil and gas energy production in the Central Asian Countries. In the future, the world economy will 

depend on the stability and sustainability of energy supply, which requires the risk management on the energy 



SESSION 3A: Energy & Natural Resources 53 

sector. However, there are legal and environmental disputes that may threaten energy security. In section 3, we 

have focused more on the aspects of the foreign energy investments and their sensitive nature that is significantly 

vulnerable to the political risks called ‘indirect expropriation’. In addition to this risk, we further examined the 

emerging threats such as environmental and human rights issues, which are expected to play more important role 

in the future years for foreign investors, while pursing the stability of their investments.  

It is nevertheless apparent that, once a host state decides to expropriate a foreign investment, either directly or 

indirectly due to the legislative policy changes, there is not possibility to prevent such actions due to the 

principle of state sovereignty. The Central Asian experiences showed that the foreign investors in most countries 

had faced forced renegotiations of the royalties and incentives afforded to them prior to investing in those 

countries. Although such forced renegotiations did not end up with arbitral claims as in Latin America 

experiences, it would not be wrong to conclude that the stability of foreign investments will remain to be under 

the risk of unilateral policy changes, which might always be resulted with indirect expropriation and disputes in 

this regard. 
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Abstract 

“Dutch Disease” phenomenon is defined as the increase in the price of natural resources, such as oil and 

natural gas, which causes the appreciation of the real exchange rate and leads to the decline of manufacturing 

and ultimately to increases in service prices. Since the 1980s there has been a great body of “Dutch Disease” 

empirical literature, and as a natural resource-rich country Russia is a good case for the exploration of this 

phenomenon. The Russian economy experienced some difficulties after the collapse of the Soviet Union in the 

adaptation to a free market economy model. In the process of moving towards a free market economy, Russia 

failed to diversify its economic structure despite increases in natural resource revenues.  In the last decades, 

while the share of natural resources in export revenues has significantly increased, the share of manufacturing 

output has decreased.  According to the United Nations Development Program Russia report 2009, increases in 

energy income have resulted in the decline of other sectors of the Russian economy. Furthermore, the report 

claims that these indicators may trigger a recession in the Russian economy in the future. In fact, in recent years 

the Russian economy has exhibited some typical symptoms of “Dutch Disease” along with increases in oil prices 

accompanied by a reduction in the share of manufacturing output and an increase in service prices. Using 

Gregory Hansen cointegration method, this paper finds that Russia is in fact might be suffering from the “Dutch 

Disease” in the post Soviet Union-era.  

JEL codes: F14, F31, C22 

 1  Introduction 

Natural resource-poor economies such as Japan, Switzerland and Singapore outperform natural resource-rich 

countries such as Mexico, Venezuela, and Russia.  Sachs and Warner (1995) showed that 97 developing countries 

with a high ratio of natural resource exports to GDP tend to have low growth rates for the period of 1971-1989.  

Krugman (1987) indicated that discovery of tradable natural resources, such as oil in a country leads to a real 

appreciation of its exchange rate and thus crowds out other tradable sectors of the country. A case in point in this 

regard is the Netherlands, where the competitiveness of Dutch manufacturing was clearly hurt by natural gas 

discoveries. The case is not limited to the Netherlands but supported by a number of other examples. What is 

interesting is that in conventional trade models this would not be regarded as a problem, and countries would 

simply be advised to specialize in what they have a comparative advantage in. In practice, nevertheless, the 

contraction of a country’s manufacturing sector following natural resource discoveries causes a great deal of 

concern because of the fear that the lost manufacturing sectors will not come back when the natural resources 

run out Krugman (1987).  

Corden (1984) noted that the concept of Dutch Disease is introduced for the first time in an article published in 

The Economist on November 26
th

 1977. Corden and Neary (1982) and Corden (1984) formed the first Dutch 

Disease model. The Core model consists of three sectors, namely the Booming Sector (B), the Lagging 

(Tradable) Sector (L) and the Non-Tradable Sector (N). The Booming and Lagging sectors produce tradable 

goods. Each sector uses labor and a factor specific to that sector to produce output and labor mobility between all 

three sectors equalizes the wage rate. According to the model, a boom in sector B increases the aggregate income 

in that sector for three possible reasons: (i) because of a technical progress which leads to a positive shift in the 

production function or (ii) a discovery of new resources or (iii) a rise in natural resource prices. Corden and 

Neary (1982) showed that natural resource boom affects the economy through both the spending effect and the 

resource movement effect. The resource movement effect can be explained as a result of the boom. When a 

boom happens in sector B, the marginal product of labor increases in that sector and labor moves from sectors L 

and N to the Booming Sector, pushing wages up and shrinking the level of output in sectors L and N causing a 

direct de-industrialization. Meanwhile, in addition to the spending effect, decrease in output in sector N leads to 

an increase in prices in that sector further, and causes additional movement of labor out of L into N, reinforcing 

the de-industrialization further, known  as indirect de-industrialization. When factor owners or government spent 

the extra income earned in Sector B, on the condition that the income elasticity for N is positive, the real 

exchange rate appreciates (The spending effect). Thus, the combination of these effects can cause a real 

exchange rate appreciation, a relative de-industrialization and a real wage growth. 
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In the Russian case a boom happens when the price of oil increases. We consider the energy sector as the 

Booming Sector, the manufacturing sector as the Lagging Sector and the service sector as the non-tradable 

sector. This study investigates the real exchange rate appreciation and de-industrialization symptoms of Dutch 

Disease for energy resource-rich Russia using cointegration techniques with a structural change for the 1995:Q1-

2011:Q2 period. The paper improves upon the existing empirical studies on the Russian Dutch Disease both in 

terms of employing a new dataset, as well as allowing a structural change that might have occurred over the 

sample period. Our findings indicate that Russia does indeed illustrate the symptoms of Dutch Disease. The rest 

of the paper is organized as follows. Section two presents the literature review. In section three, the data and the 

empirical methodology are discussed. Section four presents the empirical findings, and section five concludes. 

 2  Literature Review 

There is a great deal of literature on “Dutch Disease”, including a number of studies for the Russian case. 

Algieri (2011) investigated all the symptoms of the Dutch Disease for Russia for the 1993:11-2009:12 period 

using Vector Error Correction Model (VECM). The results showed that Russia exhibits the Dutch Disease 

symptoms, including relative de-industrialization. 

Dobrynskaya and Turkisch (2010) investigated the trends in production, wages and employment in Russian 

manufacturing industry, and the effects of these trends on imports and exports for the period of 1997-2007. The 

results showed that although Russia had some symptoms of Dutch Disease, there was no sign of de-

industrialization. They found that the employment decreased in the manufacturing sector and increased in the 

service sector, but at the same time production increased in the manufacturing sector. These results can be 

explained due to both the increase in productivity in the manufacturing sector and new market opportunities for 

Russia. 

United Nations Development Program (UNDP) Russia report (2009) warned that, Russia may suffer from 

Dutch Disease in the near future. Specifically, the report indicated that the Russian state budget, investments and 

international trade were all heavily depended on world energy markets, making Russian economy vulnerable to 

global crises and affecting its long-term economic growth. 

Ahrend, Rosa and Tompson (2007) analyzed the development of the Russian industry in comparison to the 

Ukrainian industry for the 1995-2004 period using revealed comparative advantage indexes. The results were 

ambiguous whether the Dutch Disease was apparent for Russia. 

Ollus and Barisitz (2007) compared Russian industrial import growth with domestic industrial production 

growth for the period of 2002:01-2006:01. They found that Russia have an incipient to de-industrialization in 

some parts of the manufacturing sector. They indicated that Russian economy appears to have the symptoms of 

Dutch Disease. However, de-industrialization could have been driven not only by the Dutch Disease but other 

factors as well. Oomes and Kalcheva (2007) tested the Dutch Disease symptoms for Russia employing Johansen 

cointegration technique for the period of 1997:04-2005:12. The results were similar to that of Ollus and Barisitz 

(2007). That is although Russia appears to have the symptoms of the Dutch Disease, the de-industrialization 

could be the results of other dynamics.  

Rautava (2004) investigated the effects of international oil prices, the real exchange rate and government 

revenues on Gross Domestic Product (GDP) for the Russian economy using Vector Autoregressions (VAR) and 

cointegration techniques for the period of 1995:Q1-2002:Q4. She found that changes in oil prices and the real 

exchange rate have significant effects on the long-run equilibrium condition and the short-run fluctuations of the 

Russian economy. The study concluded that although the underlying growth trend of the Russian economy has 

strengthened in recent years, there is no evidence that the role of oil prices has been reduced. 

Overall the literature on Dutch Disease dealing with Russia has indicated that Russia suffers at least one of the 

symptoms of the Dutch Disease (The real exchange rate appreciation, increases in service prices and de-

industrialization).  

 3  Data and Empirical Methodology 

 3.1   Data 

The data set covers the period from 1995:Q1 to 2011:Q2. The dependent variables in our study are relative 

production of manufacturing to services and the CPI based reel effective exchange rate.  The relative production 

of manufacturing to services is computed by dividing the production in manufacturing sector to the production in 

service sector. Manufacturing and service sector series are obtained from the Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) and Rosstat. The real effective exchange rate is from the International 

Financial Statistics (IFS). We have used the price of oil and the relative productivity of manufacturing to services 

for Russia as independent variables. The price of oil extracted from the United States Energy Information 

Administration (EIA). Average labor productivity is used as a proxy for the productivity variable. In order to 

compute productivity in the manufacturing and service sectors, the total output in each sector is divided by the 
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employment level in that sector. The relative productivity is defined as productivity in the manufacturing sector 

divided by productivity in the service sector. The output and employment series are obtained from the OECD, 

the International Labor Organization (ILO), the Russian-European Centre for Economic Policy (RECEP) and the 

Rosstat. All the sectoral output and employment series for Russia are seasonally adjusted using X-12, before the 

average productivity for each sub-sector is calculated. All variables are converted into natural logarithm. An 

increase in the real effective exchange rate corresponds to appreciation of the Russian Ruble. 

To analyze the symptoms of Dutch Disease for Russia, following Algieri (2011), we use two main regression 

models with the relative production of manufacturing to services and the real effective exchange rate as 

dependent variables.     

     tttt poilprodconsyserv/yman:IModel   21  

     tttt poilprodconsreer:IIModel   21  

Where yman/yserv stands for the relative production in manufacturing sector to service sector, prod is the 

relative productivity of manufacturing to services, poil denotes the price of oil and reer shows the reel effective 

exchange rate.  Model I and Model II represent de-industrialization and the real exchange rate appreciation 

symptoms of Dutch Disease respectively.   

 3.2  Econometric Methodology  

We start by investigating the order of integration of the variables using the ADF (Dickey and Fuller, 1981) and 

KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin, 1992) tests. We test the long run relationship between variables 

using Gregory-Hansen (1996) cointegration test which allows for a structural break.  Gregory-Hansen (1996) 

provides a residual based test with one structural change in the cointegration relationship at an unknown time 

during the sample period. The structural break is determined endogenously. The null hypothesis is no 

cointegration against the alternative hypothesis of cointegration in the presence of a structural break. 

The dummy variable that indicates the structural change is defined as follows (Gregory Hansen, 1996, p.102-

103):  
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Where the unknown parameter τ (0,1) denotes the timing of the structural change point and [  ] denotes the 

integer part. Gregory-Hansen (1996) developed three models for testing cointegration under the structural break. 

(GH-1): Level Shift   
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A level shift model allows only a change in the intercept. μ1 presents the intercept before the shift and μ2 shows 

the change in the intercept at the time of the shift.  

(GH-2):  Level Shift with trend  
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 The second model includes a time trend and permits a break in the intercept as the previous model (Level shift 

with trend). 

(GH-3): Regime Shift   
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In the third model the structural change allows the slope vector to shift as well. This model is called the regime 

shift model. μ1 and μ2 are as in the level shift model, 
T

1  denotes the cointegration slope coefficients before the 

regime change and 
T

2 denotes the change in the slope coefficients after the regime change.  

In these three models, dummy variable, φtτ, takes value (0,1). Non-stationarity of the residuals under the null 

hypothesis is tested by the modified Phillips-Perron (PP) unit root tests (Zt and Zα ) and the ADF test statistic, 

using the smallest value of these statistics across all possible break points.  
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 4  Empirical Results 

Table 1 shows the ADF and KPSS unit root tests.  The ADF tests reveal that none of the variables are 

stationary at 1% significance level while the KPSS tests indicate that all the variables are non-stationary at 10% 

significance level. On the other hand, all the variables are stationary in the first differences according to all ADF 

and KPSS tests. Hence, we conclude that all the variables are integrated order of one, I (1), at levels.    

We test the long run relationship between variables using Gregory Hansen test (1996). Table 2 presents the 

results for Model I. The results provide some evidence of cointegration between the relative production of 

manufacturing to services, the relative productivity and the price of oil for both GH-1 and GH-2 models, but 

none for GH-3 model. For GH-1 the null hypothesis is rejected at 10% significance level by the ADF, Zα and at 

5% significance level by Zt tests, while for GH-2 the null hypothesis is not rejected by the ADF and Zα tests, but 

we find evidence of cointegration according to Zt test. Endogenously determined break dates with significant 

cointegration relationships coincide with the global economic crises of 2008 for both GH-1 and GH-2 models. 

The results for Model II are reported in Table 3 (reer=prod~poil).  According to the results, we find 

cointegration at 5% significance level for GH-1 and GH-2 using ADF test, and at 10% significance level for GH-

2 using Zt test. Remaining tests for GH-1 and GH-2 and all the tests for GH-3 provide no evidence of 

cointegration between reer, prod and poil. It should be noted that the break points for all models follow 

immediately the Asian and Russian economic crises of 1997-1998. 

 

 ADF  

 Model A  Model B  Model C KPSS 

Variables k t(γ)  k t(γ)  k t(γ)    

yman/yserv 0  -3.71
*** 

 0 -0.50
** 

 0   0.55
** 

 1.26
*** 

0.15
*** 

reer 1       -2.59
** 

 1 -1.84
** 

 1     0.79
** 

 0.90
*** 

0.18
*** 

prod 1      -1.42
** 

 1 -1.45
** 

 1   -0.81
** 

 0.57
*** 

0.22
*** 

poil 3      -3.24
** 

 2 -0.57
** 

 2    1.38
** 

 1.30
*** 

       0.12
*** 

d(yman/yserv) 0 -7.98
*** 

 1 -8.05
*** 

 1 -7.97
*** 

       0.18
** 

     0.07
** 

dreer 0 -5.67
*** 

 0 -5.72
*** 

 0 -5.66
*** 

       0.06
** 

     0.06
** 

dprod 0 -10.77
*** 

 0 -10.83
*** 

 0 -10.91
*** 

       0.26
** 

      0.05
** 

dpoil 1 -6.27
*** 

 1 -6.29
***

  1 -6.05
*** 

        0.21
** 

     0.10
** 

Critical        (***) 
Value            (**) 

             (*) 

1% 

5% 

10% 

     -4.06** 

     -3.46** 

     -3.15** 

  

   -3.50 

   -2.89 

   -2.58 

  

    -2.59 

    -1.95 

    -1.61 

 

     0.74 
     0.46 

     0.34 

   0.21 

   0.14 

    0.11 

Table 1. ADF and KPSS Unit Root Tests 

 
k 

 
ADF 

Break 

Date 
 

Zt 
Break 

Date 
 

Zα 
Break 

Date 

GH-1 0   -4.80
* 

(0.81) 

2008:Q1     -5.84
** 

(0.83) 

2008:Q2  -43.84
*
 

(0.83) 
2008:Q2 

GH-2 0  -4.43
 

(0.16) 

1997:Q3     -5.21
** 

(0.83) 

2008:Q2  -36.72 
(0.83) 

2008:Q2 

GH-3 7  -4.93 
(0.62) 

2005:Q1  -4.87 
(0.83) 

2008:Q2  -33.40 
(0.83) 

2008:Q2 

*,**: significant at 10 and 5 % levels respectively; ADF and Zt  %5 and %10 critical values: GH-1:- 4.92,-4.69; GH-2: -5.29,-5.03; GH-3: 
-5.50, -5.23; Zα,  %5 and  %10 critical values :  GH-1: -46.98,-42.49; GH-2: -53.92,-48.94; GH-3: -58.33,  -52.85; The structural break  is 

given in the parentheses. k denotes number of lags and determined by the t ratio. 

Table 2. Test for Cointegration with Structural Break (yman/yserv=prod~poil) 

 

 
k 

 
ADF 

Break 

Date 
 

Zt 
Break 

Date 
 

Zα 
Break 

Date 

GH-1 1   -5.66
** 

(0.26) 

1999:Q2  -4.64
 

(0.24) 

1999:Q1  -27.27 
(0.24) 

1999:Q1 

GH-2 1  -5.65
** 

(0.26) 

1999:Q2   -5.17
* 

(0.21) 

1998:Q3  -30.06 
(0.24) 

1999:Q1 

GH-3 0  -4.18 
(0.21) 

1998:Q3  -4.79 
(0.24) 

1999:Q1  -34.32 
(0.24) 

1999:Q1 

*,**: significant at 10 and 5 % levels respectively; ADF and Zt  %5 and %10 critical values: GH-1:- 4.92,-4.69; GH-2: -5.29,-5.03; GH-3: 
-5.50, -5.23; Zα,  %5 and  %10 critical values :  GH-1: -46.98,-42.49; GH-2: -53.92,-48.94; GH-3: -58.33,  -52.85; The structural break  is 

given in the parentheses. k denotes number of lags and determined by the t ratio. 

Table 3. Test for Cointegration with Structural Break (reer=prod~poil) 
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The estimated results for cointegration relationship for Model I are reported in Table 4. All the coefficients for 

both GH-1 and GH-2 models are significant with the exception of the constant term for the GH-2 model.  The 

coefficients on prod and poil have a priori expected signs for both models. The coefficients on the dummy 

variable for both models are negative and the magnitudes indicate a sizeable de-industrialization after the break 

point. According to the results, 1 percentage point increase in the price of oil leads to 0.14 and 0.09 percentages 

decrease in the relative production of manufacturing to services in GH-1 and GH-2 models respectively. These 

results are supportive of the Dutch Disease for Russia. The relative productivity coefficients, on the other hand, 

are positive for both models. Specifically, a percentage point increase in the relative productivity will increase 

the relative production of manufacturing to services by 1.33 and 1.23 percentages in GH-1 and GH-2 models 

respectively. It is also worth noting that the impact of prod and poil tend to neutralize each other but the impact 

of prod overweighs that of poil in GH-2 model by a large margin. The coefficient of the trend in GH-2 model is 

negative, indicating a slow tendency of Russia to de-industrialize over time. 

Given the evidence of cointegration for Model II in Table 3, we estimate the model for the real exchange rate 

with a structural change. The estimated results are reported in Table 5. The results show that prod is significant 

neither for GH-1 nor for GH-2 models while poil is positive and significant in both models, a symptom of Dutch 

Disease. Specifically, a one percentage point increase in poil appreciates the reer by 0.37 and 0.21 in GH-1 and 

GH-2 models respectively. Additionally, positive and significant trend in GH-2 model indicates the tendency of 

the Ruble to appreciate.  The coefficients for the dummy variable in both models are negative, indicating the 

depreciation of the Ruble at the break point.  

  

GH-1
  yman/yserv = 0.088 - 0.351dummy + 1.333prod – 0.139poil 

                          (2.33)      (-17.21)         (21.24)           (-10.64) 

GH-2
  yman/yserv = -0.04 – 0.308dummy - 0.003trend + 1.234prod – 0.090poil 

                       (-0.68)      (-12.375)       (-2.80)       (17.18)        (-4.18) 
t values are in parenthesis 

Table 4. The Estimated Results for Gregory Hansen Cointegration Test (yman/yserv=prod~poil) 

 

GH-1
  reer = 3.96 - 0.32dummy – 0.02prod + 0.37poil 

        (37.84)      (-6.05)         (-0.09)     (10.60) 

GH-2
  reer = 4.35 - 0.40dummy + 0.007trend +0.03prod + 0.21poil 

         ( 28.12)      (-7.27)           (3.24)          (0.20)        (3.57) 
t values are in parenthesis 

Table 5. The Estimated Results for Gregory Hansen Cointegration Test (reer=prod~poil) 

 5  Conclusion 

Given the span of the dataset and econometric techniques employed, the results show that Russia appears to 

have the symptoms of Dutch Disease. These results are consistent with the literature cited earlier and the UNDP 

Russia Report (2009). If the oil begins to run out or price of oil decreases, manufacturing industries may not 

recover quickly to replace the oil sector. Thus, Russia may lose its competitive position in manufacturing and as 

a result, a recession may be triggered in the near future. However, the de-industrialization process could have 

been driven by other factors as emphasized by Dobrynskaya & Turkisch (2010) and Oomes & Kalcheva (2007). 

These authors recognize that the de-industrialization and the real appreciation of the Ruble are both symptoms of 

the Dutch Disease. However, increases in productivity, expanding domestic market and the occurrence of the 

new market opportunities after the collapse of the Soviet Union could also be the causes of these indicators. 

Future research can scrutinize potential causes for the presence of these “symptoms” further.   
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Abstract 

This paper investigates the role of country specific and global factors, particularly oil price, on the real 

exchange rate (RER) in selected Commonwealth of Independent States (CIS) countries (Azerbaijan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan) over the period from 2000 to 2011. The 

group of higher income, lower income, oil and gas exporter, and non- oil and gas exporter countries are further 

analyzed separately to induce homogeneity. The analysis is based on panel smooth transition autoregressive 

(PSTR) model, which takes into account the nonlinear dynamic adjustment of the real exchange rate towards 

equilibrium. The estimation results show strong nonlinear dynamic adjustment for the real exchange rate. Upon 

obtaining strong evidence on nonlinear dynamic behavior, which is modeled using a smooth transition 

autoregressive model with two regimes, we test the impact of global and country specific drivers on the real 

exchange rate. As an extension, panel smooth transition error correction model is estimated. Results show that 

there exists an asymmetric behavior of the real exchange rate when facing an over- or undervaluation of the 

domestic currency. The evidence also shows that oil price has significant impact for the appreciation of domestic 

currencies, particularly in oil and gas exporting relatively richer countries, and the CIS countries have become 

vulnerable to global shocks.  

JEL codes: F31, C22, G15 

 1  Introduction 

This study investigates the dynamics of real exchange rate and role of global and country specific factors for 

some of the selected CIS economies (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Turkmenistan, 

Ukraine, and Uzbekistan). In order to have a more homogenous grouping four groups as higher income (Russia, 

Kazakhstan, and Ukraine), lower income (Azerbaijan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, and Uzbekistan), 

major oil and gas exporter (Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan), and non- oil and gas exporter 

(Kyrgyzstan, Moldova, Ukraine, and Uzbekistan). Some of the CIS economies considered in this study, namely 

Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan, achieved rapid economic growth since early 

2000s. It is clear that the economic growth in these economies stems mainly from the expansion in oil and 

natural gas sectors. Since natural gas is secondary in terms its size and oil dominates the energy exports in CIS 

countries, this study only considers oil as a proxy for natural resource exports. Oil extraction and exports, but 

also the oil revenues in these selected CIS economies, will rise due to increase in oil prices in world markets. 

This is a significant and non-ignorable impact on the macroeconomic performance of counties like Azerbaijan, 

Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan.  

The relationships between exchange rate and oil prices were examined in the literature in a number of studies.  

It is commonly expected that real shocks have significant and major impact on real exchange rate fluctuations, 

especially for small open economies. Moreover, changes in these variables may affect international trade, 

financial markets, and price of some other commodities because oil is the major input for production in major 

sectors. This paper uses the case of CIS countries (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, 

Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan) over the period from 2000 to 2011 in order examine the impact of oil 

prices on the real exchange rate by a nonlinear specification of the real exchanger rate dynamics.   

The revenue from oil and gas exports is a significant and non-ignorable impact on the macroeconomic 

performance of counties like Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, and Uzbekistan.  For example, 

Azerbaijan had a record rate of 34.5% gross domestic product (GDP) growth in 2006, which was mainly due to 

rising oil prices and oil exports. The CIS countries also experienced hyperinflation periods, weakening the 

exchange rate competitiveness, while sustainable oil export expansion brought appreciation forces, particularly 

in oil exporting countries such as Azerbaijan and Kazakhstan.  There are reasons to believe that the appreciation 

of the domestic currencies may be closely related to oil exports and oil prices. Thus, CIS countries form an 

interesting case to study the real exchange rate dynamics and due to steady prevalence hyperinflation and oil 

price changes.   

The study is motivated from two three observations. First, the concept of the resource curse, especially for the 

real exchange rate appreciation and Dutch disease phenomenon predicts some strong connection between oil 

price and real exchange rate (RER) appreciation (Corden and Neary, 1982; Corden, 1984; Wijnbergen, 1984; 

Buiter and Purvis, 1982; Bruno and Sachs, 1982; Enders and Herberg, 1983; Edwards, 1985). Second, several 

studies found a significant relation between the RER and the price of oil in oil-exporting countries, such as 

Koranchelian (2005) in Algeria, Zalduendo (2006) in Venezuela, Issa et al. (2006) in Canada, Habib and 

Kalamova (2007) in Norway, Saudi Arabia and Russia, Oomes and Kalcheva (2007) in Russia, Korhonen and 
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Juurikkala (2009) in nine OPEC countries, and Jahan-Parvar and Mohammadi (2008) in fourteen oil-exporting 

countries. Third, oil revenues in most oil exporting countries are majorly spent on non-tradable sectors of the 

economy as budget expenditures. Relatively high expenditures on the non-tradable sector, therefore, produce 

higher relative prices for non-tradable goods, leading to higher inflation rates. Furthermore, the supply of foreign 

currency in excess of the revenues leads to the nominal exchange rate appreciation. As a result, the relative 

increase in prices and nominal exchange rate appreciation are the two channels of real exchange rate 

appreciation. 

Thus, based on the theoretical framework of Dutch Disease, this study investigates the RER dynamics in CIS 

countries. Different form the previous literature, we us a panel data approach and incorporate the nonlinear 

adjustment of real exchange rate as against the linear models used in previous studies. The study shows that the 

real exchange rate in CIS countries follows a nonlinear adjustment process towards the equilibrium, which is 

modeled by a dynamic panel smooth transition (PSTR) regression specification. Other determinants of the 

equilibrium exchange rate are also taken into account in the study. These include terms of trade, net foreign 

assets, productivity, and real government expenditure. The study finds a strong statistically significant positive 

relationship between the real oil price and real exchange rare appreciation. The results of the study are useful for 

policymakers in terms of managing the oil revenues and designing right exchange rate policies.   

 The rest of the paper is organized as follows. Section 2 introduces the existing literature and theory. Section 3 

explains the empirical model and estimation methodology.  Section 4 describes the data and discuses the 

estimation results. Section 5 concludes the paper. 

 2  Theory and Literature 

A number of studies in the literature suggested that the movements in oil prices have direct or indirect effect on 

financial and economical activities, and additionally, its impact is expected to be different for oil exporting or oil 

importing countries. When oil prices increases, this will cause progressive impact on the economy or financial 

markets of the oil exporting country, however, the result of increased oil prices will cause negative effect on the 

economy of an oil importing country. When we consider the oil as a basic input for production, any price change 

in oil price will work as a supply side shock in the economy.  

In addition to oil price, this paper analyses the interaction of oil prices and real exchange rate as well. Real 

exchange rate can be defined as the relative price of domestic currency with respect to the foreign currency while 

considering the inflation differentials among countries. Real exchange rate is one of the most important 

indicators for the country’s foreign trade. Any fluctuation in real exchange rate will lead fluctuations in financial 

markets as well, due to its significant and impact on capital flow across countries.  Economic theories indicate 

that any depreciation of real exchange rate of a country will lead to an increase in exports and decrease in 

imports. This will encourage capital inflow from to oil importing countries where exchange rate depreciates, and 

outflow from oil exporting countries where exchange rate appreciates. Therefore, real exchange rate and oil price 

are important from both theoretical and practical points particularly for those countries who receives significant 

revenue from oil exports. 

Chaudhuri and Daniel (1998) analyses the real exchange rate and oil prices for sixteen OECD countries during 

1973-1996 by using augmented Dickey-Fuller (ADF) unit root tests, Granger-Causality tests. They further 

specify an error correction model (ECM) that captures the long-run relationship between real echange rate and 

its determinants. They found that oil prices are weakly endogenous while real exchange rate is not, which means 

the reasons of non-stationary of real exchange rate movements are due to non-stationary real oil price 

movements. A similar conclusion was made by Amano and Norden (1998). Amano and Norden (1998) used 

monthly data from 1972 to 1993 for Germany, US, and Japan to analyze the co-integration of real effective 

exchange rate and real oil price, and then the direction of causality between these series. They found that an 

increase in the real oil price would cause appreciation of the real exchange rate in the long run, and found no 

opposite causality which means real exchange rate does not cause fluctuations in oil price.  Another study by 

Akram (2004) for Norway, which is the one of major oil exporter in the World, by using daily data from January 

1986 to August (1998) found that non-linear negative relationship between crude oil prices and Norwegian 

exchange rate. Akram also concluded that oil price movements in short run has much more significant effects on 

the Norway’s economy than its effect in long run. Same conclusion for Norway was made by Bergvall (2004). 

Bergvall analyzed Scandinavian countries, including Norway, using data for the 1975-2001 period and found that 

when real oil price decreases, real exchange rate decreases as well for Swedish, Danish, and Finish economies, 

which are all oil importer countries. However, for the case of Norway, which is a major oil exporter country, an 

increase in oil price lowers the exchange rate of Norwegian due to the improvements in terms of trade.  Chen and 

Chen (2007) analyzed the long-run relationship between reel exchange rate and reel oil prices in G7 countries by 

using monthly panel data between 1972 and 2005. Chen and Chen (2007) used different oil price data in their 

analyses such as the World price, United Arab Emirates price, British price, and US West Texas Intermediate 

price of oil.  According to their country based analyses results, real exchange rate and real oil prices are co-
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integrated only for two countries. Then, they used panel co-integration tests by pooling all countries to increase 

the power of unit root and cointegration tests, and they found robust results with resepct to the various oil price 

series used in the study.  Finally, according to their panel regression results both in the short-run and long-run, 

real oil prices have significant predictive power. We should emphasize that all most of these studies in the 

literature concentrated on developed countries and evidence on developing and emerging economies is yet 

limited.  

On the other hand, some studies found opposite direction of causality between reel exchange rate and oil 

prices. In the case of OPEC members, Cooper (1994) found that movements in the oil prices in the short-run 

were caused due to the movements in exchange rates in 1980s. In the case of large industrial economies, Brown 

and Philips (1986) found that appreciation of the dollar decreased oil price by 20 percent in 1984 than if there 

was no appreciation. Another study by Rautava (2004), examined the impact of real exchange rate and oil prices 

on Russia’s economy by using quarterly data from 1995 to 2002, and using co-integration analyses in order to 

build vector error correction (VEC) model.  Rautava (2004) concluded that both oil price and real exchange rate 

affect Russia’s economy in terms of output and fiscal revenues without stating the direction of causality. A study 

by Krichene (2005), using monthly, quarterly, and annual frequency data to analyze the relationship between oil 

prices, exchange rates, and interest rates concluded that co-integration coefficients changes in signs and 

significance due to frequency of data, sample, and number of lags. Korhonen and Mehrotra (2009), who used 

structural vector autoregression (VAR) model to examine the effects of oil price shock on real exchange rates 

and output in Iran, Kazakhstan, Venezuela, and Russia, which are large energy producers, found higher oil price 

is associated with higher output, and oil shocks do not account for a large share of movements in the real 

exchange rate, although its significance is higher for Venezuela and Iran.  

Most studies investigating the links between reel exchange rate and oil prices motivated from Dutch Disease 

phenomena. According to the Dutch Disease phenomena, shocks to booming sector (natural resource rich sectors 

such as oil) leading to increases in its price will lead more investment in this sector. In turn, more labor is needed 

in this sector to produce more output, and this causes labor shift from agricultural and manufacturing sector to 

booming sector. As a result, competitiveness and exports of other sectors will decrease. At the same time, 

increased labor demand in booming sector will place an upward pressure in wages. Then, an increase in wages 

and price of non-tradable goods in terms of tradable will cause an appreciation of real exchange rate of the 

country. Based on the result of the studies discussed above, one can say that oil producer and oil exporting 

countries may have different reaction to changes in oil prices, and also exchange rate can be an effective policy 

instrument, especially in oil producing countries, particularly there is a no strong causal nexus from oil price to 

exchange rate. 

This paper contributes in two ways to the existing literature. First, we analyze the relationship between oil 

price and real exchange rate in selected CIS countries (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, 

Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan) over the period from 2000 to 2011. This countries with their volatile 

history of exchange rate and oil exporting and oil importing structures form an interesting case study to examine 

the links between oil prices and exchange rates.   Second, we use a panel smooth transition autoregressive 

(PSTR) model, which takes into account of the nonlinear dynamic adjustment of the real exchange rate towards 

its equilibrium. This is a more accurate formulization of the exchange rates movements, which is less likely to 

lead to incorrect inferences.  

 3  Methodology 

Most studies on real exchange rate in emerging economies are based on the equilibrium real exchange rate 

model following the studies by Edwards (1994), Elbadawi (1994), and Hinkle and Montiel (1999). Some studies 

deal more specifically with the dynamics. These models, developed for the industrialized economies, highlights 

the role played by fundamental variables in the determination of equilibrium exchange rates. The models 

constructed for developing economies take account of various aspects of general equilibrium real exchange rate 

determination in emerging markets and includes some additional fundamental variables absent from the models 

developed for industrialized countries. 

An equilibrium real exchange rate model, describing the value of long-term equilibrium real exchange rate can 

include several factors that determines the equilibrium value of RER: productivity differential in favor of the 

tradable sector, public expenditure on non-tradable and tradable goods, the foreign inflation rate, real interest 

rate, and net foreign balance of international transfers. Additionally, models for emerging markets may include 

variables such as the terms of trade, net foreign assets, openness, etc. We additionally include real oil prices to 

account for the Dutch disease phenomena to account for the impact of oil prices in oil exporting countries in our 

sample. Although, the Dutch disease would be more likely to exist for oil exporting countries, the CIS countries 

on our sample are so much linked to each other that the impact of oil prices may be common to all of them. 

We specify a long-run equation for the real effective exchange rate (REER), which is also called behavioral 

exchange rate model, incorporating particular variables that are significant determinants of the REER in CIS 
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countries. In this context, the REER equation, which is a solution for a long-run level of the real exchange rate in 

terms of the economic fundamentals that determine the long-run value of the real exchange rate, is specified as 

follows: 

 LREERit = ai + b1LTOTit + b2LPRODit + b3LOPENit + b4LGOVREALit + b5NFAit + b6LOILit +eit    (1) 

Here, i and t represent country and time indices, respectively, i, and εit are country-specific intercepts and 

error terms, LREER denotes logarithm of the real effective exchange rate, LTOT denoted logarithm of terms of 

trade, LPROD denotes logarithm of relative productivity per person, LOPEN denotes logarithm of the degree of 

openness, LGOVREAL denotes logarithm of public spending relative to GDP, and NFA denotes logarithm of net 

foreign assets relative to GDP, and LOIL denotes the real price of crude oil.  

The long-run equilibrium relation in equation (1) is estimated using panel cointegration estimation since all 

variables are established to be non-stationary, i.e., posses unit roots. After estimating the long-run relationship, 

we specify and estimate the following linear Error Correction Model (ECM):   

  (2) 

where    

ECM it = LREERit -ai - b1LTOTit - b2LPRODit - b3LOPENit - b4LGOVREALit - b5NFAit - b6LOILit  (3) 

The endogeneity of the REER in (2) is tested and parameters are estimated using the generalized method of 

moments (GMM). As the coefficient associated with the lagged REER variable was not significant, GMM 

estimates are not retained and the vector ECM (VECM) is estimated using the within estimator. 

To capture the potential nonlinearity in the adjustment process of the real exchange rate towards its long-run 

equilibrium, we use a Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model (González et al., 2005). This model 

allows different dynamics in distinct regimes, identified by a threshold value. Likely regimes are crises and 

expansion, or appreciation and depreciation, which are separated by the value of the equilibrium error ECTit. In 

the PSTR model, the transition from one regime to another is smooth or gradual, possibly due to transaction 

costs, uncertainty, rigidity, bubbles, etc. The PSTR model with two regimes can be formulated as follows: 

       (4) 

where F(.) is the transition function controlling the regime shift mechanism and is a smooth and continuous 

function of past realized deviations from the equilibrium. Thus, real exchange rate changes evolve with a smooth 

transition between regimes that depends on the sign and magnitude of past realization of the deviations from the 

equilibrium. The non-linearity is formulated by conditioning the coefficients,  to change smoothly 

with past equilibrium errors in such a way that the past realized equilibrium errors  is the transition 

variable with d being the delay parameter, which, in turn, indicates the number of periods leads the 

switch in dynamics. 

Teräsvirta and Anderson (1992) define the transition function F(.) by using two alternative forms, namely the 

logistic smooth transition autoregressive (LSTAR) model and the exponential smooth transition autoregressive 

(ESTAR) model. In the LSTAR model, which is used in this study, F(.) is defined by a logistic function, so that:  

         (5) 

where c is the threshold value separating two regimes. We favor LSTAR both based on statistical tests and 

because it allows an asymmetric adjustment speed across different regimes, whereas ESTAR has a symettric 

adjustment structure in different regimes. Once the nonlinearity is established, we proceed and estimate the 

following Panel Smooth Transition Error Correction Model (PSECM): 

    (6) 

The estimation of the PSECM given in Equation (6) can be carried out in the nature of fixed effects estimation, 

which consists of demeaning the variables using country specific means before moving to the nonlinear 

estimation of the remaining parameters.  
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 4  Data and Empirical Results 

The dataset used in the study contains panel observations on selected CIS countries, Azerbaijan, Kazakhstan, 

Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan over the period from 2000 to 2011. The 

analyses are carried for full set of above eight countries and also for four subgroups of these countries. First, we 

divide the sample into two subgroups based on the per capita real GDP. The higher income group contains 

Kazakhstan, Russia, Turkmenistan, Ukraine, which have per capita real GDP above 3500 US dollars in 2011, and 

lower income group contains Azerbaijan, Kyrgyzstan, Moldova, Turkmenistan, and Uzbekistan.  Since oil and 

gas exporting and oil and gas importing countries may have different real exchange rate dynamics in terms of the 

response of real exchange rate to oil price, we form two other groups based on oil and gas exports. First group is 

the major oil and gas exporters and includes Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, and Turkmenistan, and the second 

group is the non- oil and gas exporter formed by Kyrgyzstan, Moldova, Ukraine, and Uzbekistan. The data used 

in the study is obtained from various sources. The data on crude oil prices is the spot price of West Texas 

Intermediate crude at Cushing obtained from DataStream ad deflated by the US Consumer Price Index. Rest of 

the data is obtained from the World Bank’s World Development Indicators and European Bank for 

Reconstruction and Development (EBRD) Transition Economies Database. 

A preliminary and crucial step in dynamic analysis of the time series is to reveal the stationarity properties of 

the underlying time series. In order to discover the stationarity properties of the data we perform several panel 

unit root tests. The results of the unit root tests are given in Table 1. All the unit root tests we have performed 

indicate that all variables do have unit root in levels and stationary in first differences, except two exception 

where one test indicates LREER and LGOVREAL might be stationary, which is ignored since majority of the 

tests indicates the opposite. Thus, the series are integrated of order one and whether they maintain a long-run 

equilibrium should be investigated by panel cointegration tests.  

 

Level: LLCa IPSb ADF-Fc PP-Fd 

LREER -1.104 [ 0.135]  2.042  [0.979] 7.358 [0.966] 6.035 [0.988] 

LTOT -1.465 [0.072]  1.013 [ 0.844]  6.674 [0.979]  5.703 [0.991] 

LOPEN -2.742 [0.003]*** -1.159 [0.123]  22.806 [0.119]  20.108 [0.216] 

LGOVREAL  1.009 [0.844]  1.974 [0.976]  11.254 [0.794]  35.637 [0.003]*** 

NFA  1.547 [0.939]  4.055 [1.000]  5.459 [0.993]  3.442 [0.999] 

LPROD  2.422 [0.992]  3.901 [1.000]  6.661 [0.979]  5.651 [0.992] 

LOIL  -1.461 [0.072]  1.023 [0.847]  6.639 [0.979]  5.586 [0.992] 

First Difference: 

    LREER -4.147 [0.000] *** -3.620 [0.000]***  39.834 [0.001]***  42.821 [0.000]*** 

LTOT -19.950 [0.000] *** -8.997 [0.000]***  90.911 [0.000]***  106.584 [0.000]*** 

LOPEN -7.672 [0.000] *** -6.510 [0.000]***  67.564 [0.000]***  56.377 [0.000]*** 

LGOVREAL -9.053 [0.000] *** -6.452 [0.000]***  63.204 [0.000]***  90.284 [0.000]*** 

NFA -2.562 [0.005] ** -3.950 [0.000]***  57.379 [0.000]***  49.682 [0.000]*** 

LPROD -2.559 [0.005] ** -3.602 [0.000]***  40.284 [0.001]***  34.473 [0.005]** 

LOIL  -9.950 [ 0.000] *** -4.162 [0.000]***  44.509 [0.000]***  96.459 [0.000]*** 
Notes: Test equation includes on reference. Lag-length is chosen by the Shwarz Information Criteria. Same tests are performed for higher 

income, lower income, oil and gas exporters and non- oil and gas exporters groups. The results are analogous and not reported to save space, 

but available from the author. 
a Levin, Lin and Chu (2002) panel unit root test. b Im, Peseran and Shin (2003)  panel unit root test. c Fisher Type Test-using ADF and d 

Fisher Type Test-using PP (Maddala and Wu (1999) and Choi (2001)), and Hadri (2000).  

Table 1. Panel Unit Root Tests 

The existence of a cointegration relationship between the REER and its fundamental determinants is tested by 

using firstly the now well-known Pedroni (1999, 2004) tests. We additionally perform more recent tests 

developed by Westerlund (2007, 2008), which are similar to Engle and Granger (1987) test for time series data. 

The cointegration test results are reported in Table 2. According to the results presented in Table 2, the null 

hypothesis of no cointegration is rejected by the Westerlund test for all group of countries. Results of the 

Westerlund and Edgerton test also lead to indicate existence of a cointegration relationship for the panel as a 

whole. Finally, first and second-generation cointegration tests reported in Table 2 provide additional evidence in 

favor of a long-run cointegration relationship between the real exchange rate and its fundamentals for all country 

groups we consider.  

From the cointegration analysis we conclude that the real exchange rates in CIS show a convergence process to 

their long-run levels. However, this result is based on a linear model. In order to investigate the validity of linear 

dynamics, we check the presence of nonlinearities in the real exchange rate adjustment process.  

In Table 3, we report the nonlinearity tests as well as no remaining nonlinearity test. The tests results clearly 

select a 2-regime nonlinear model over a linear model for five group of countries unanimously. Furthermore, the 

residuals of the PST model do not show any remaining nonlinearity, implying that PST model sufficiently 
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captures the nonlinearity in the real exchanger rate series for CIS countries and their four sub-groups studied in 

this paper. 

After establishing the nonlinear adjustment process for the real exchange rate series of the CIS countries, we 

estimate the Panel Smooth Transitions Error Correction model. The nonlinear regression estimates and 

asymptotic standard errors of the estimates are given in Table 4. The nonlinear ECM estimates reveal answers to 

questions raised before in the study. 

Testsa Statistics All 

Countries 

Higher 

Income 

Lower 

Income 

Oil and 

Gas 

Exporter 

Non- 

Oil-Gas 

Exporter 

Westerlund (with one 

factor) 

DHg 37.88*** 

(0.00) 

29.88*** 

(0.00) 

26.75*** 

(0.00) 

33.34*** 

(0.00) 

30.23*** 

(0.00) 

 DHp 29.07*** 

(0.00) 

24.90*** 

(0.00) 

22.70*** 

(0.00) 

29.51*** 

(0.00) 

17.72*** 

(0.00) 

Westerlund (with eight 

factors) 

DHg 17.56*** 

(0.00) 

18.70*** 

(0.00) 

6.65 

(0.12) 

20.98*** 

(0.00) 

8.82* 

(0.06) 

 DHp 16.63*** 

(0.00) 

18.29*** 

(0.00) 

10.67*** 

(0.00) 

17.07*** 

(0.00) 

10.35*** 

(0.00) 

Westerlund and Edgerton 

(constant only) 

LM+  48.12*** 

(0.00) 

48.38*** 

(0.00) 

33.99*** 

(0.00) 

51.07*** 

(0.00) 

36.73*** 

(0.00) 

 LMn  35.28*** 

(0.00) 

33.65*** 

(0.00) 

25.70*** 

(0.00) 

31.19*** 

(0.00) 

21.87*** 

(0.00) 

Pedroni  v-Statistic Panel -5.48*** 

(0.00) 

-6.49*** 

(0.00) 

-3.11** 

(0.04) 

-5.52*** 

(0.00) 

-2.00* 

(0.08) 

 rho-Statistic 

Panel 

8.13 *** 

(0.00) 

2.57* 

(0.08) 

2.27* 

(0.09) 

3.43*** 

(0.00) 

2.72***  

(0.08) 

 PP-Statistic 

Panel 

-3.21** 

(0.03) 

-2.65* 

(0.07) 

-2.02* 

(0.09) 

-3.18** 

(0.03) 

-1.41 

(0.17) 

 ADF-Statistic 

Panel 

-1.56* 

(0.07) 

-4.00*** 

(0.00) 

-1.15 

(0.16) 

-3.05*** 

(0.02) 

-1.06*** 

(0.19) 

 rho-Statistic 

Group 

6.40*** 

(0.00) 

-4.86*** 

(0.00) 

1.18 

(0.00) 

7.55*** 

(0.00) 

3.26** 

(0.04) 

 PP-Statistic 

Group 

-7.62*** 

(0.00) 

-6.12*** 

(0.00) 

-5.63*** 

(0.00) 

-7.55*** 

(0.00) 

-6.30*** 

(0.00) 

 ADF-Statistic 

Group 

-6.69*** 

(0.00) 

-4.69*** 

(0.00) 

-3.97** 

(0.04) 

-5.70*** 

(0.00) 

-3.72 

(0.04) 
Note: a p-values are obtained with 2000 bootstrap and given in parentheses.*, **, ***, indicate the rejection of the null 
hypothesis of no cointegration at the 10%, 5% and 1% significance level, respectively. 

Table 2. Panel Cointegration Tests 

 

Hypothesis All Countries Higher 

Income 

Lower 

Income 

Oil and 

Gas 

Exporter 

Non- Oil-

Gas 

Exporter 

H0: r=0 versus H1: r=1                              6.49 (0.00) 6.49 (0.00) 6.49 (0.00) 6.49 (0.00) 6.49 (0.00) 

H0: r=0 versus H1: r=1 1.23 (0.42) 1.23 (0.42) 1.23 (0.42) 1.23 (0.42) 1.23 (0.42) 
Note: The first line corresponds to the non linearity test and the second allows testing no remaining nonlinearity, 
which is also called no remaining heterogeneity in the panel context. Briefly, this last test permits to choose the 

number of regimes of the model (r=1 or r=2). In this case, we accept r=1. 

Table 3. Fisher-LM Linearity and No Remaining Nonlinearity Tests 

The estimates in Table 4 show that the adjustment of the REER process is highly asymmetric across all 

country groups. However, there are significant differences across the groups. The results show that the shocks to 

the RER is more persistent in the higher income and oil and gas exporting countries, indicating that the impact of 

oil shocks would last longer in these countries.  

The estimates of the PSECM terms are given below. 

All Countries: 

  
ECM

it
= LREER

it
-a

i
- 0.38

(0.14)
LTOT

it
- 0.57

(0.26)
LPROD

it
- 0.11

(0.06)
LOPEN

it
- 0.17

(0.05)
LGOVREAL

it
- 0.20

(0.09)
NFA

it
- 0.71

(0.11)
LOIL

it
  

(7a) 

Higher Income Countries: 

  
ECM

it
= LREER

it
-a

i
- 0.43

(0.17)
LTOT

it
- 0.87

(0.34)
LPROD

it
- 0.23

(0.11)
LOPEN

it
- 0.09

(0.06)
LGOVREAL

it
- 0.34

(0.10)
NFA

it
- 0.87

(0.23)
LOIL

it
  

(7b) 

 



66 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Lower Income Countries: 

  
ECM

it
= LREER

it
-a

i
- 0.34

(0.12)
LTOT

it
- 0.64

(0.23)
LPROD

it
- 0.16

(0.07)
LOPEN

it
- 0.12

(0.04)
LGOVREAL

it
- 0.23

(0.08)
NFA

it
- 0.66

(0.13)
LOIL

it
  

(7c) 

Oil and Gas Exporters: 

  
ECM

it
= LREER

it
-a

i
- 0.26

(0.13)
LTOT

it
- 0.92

(0.23)
LPROD

it
- 0.25

(0.09)
LOPEN

it
- 0.09

(0.04)
LGOVREAL

it
- 0.34

(0.12)
NFA

it
- 0.88

(0.16)
LOIL

it
  

(7d) 

Non- Oil and Gas Exporters: 

  
ECM

it
= LREER

it
-a

i
- 0.20

(0.09)
LTOT

it
- 0.47

(0.21)
LPROD

it
- 0.31

(0.11)
LOPEN

it
- 0.23

(0.05)
LGOVREAL

it
- 0.09

(0.06)
NFA

it
- 0.42

(0.14)
LOIL

it
  

(7e) 

where the numbers in parentheses are standard errors. We notice that almost all the estimates are statistically 

significant and long-term equilibrium estimates of the parameters all have expects theoretical sign. Government 

expenditures have an insignificant coefficient for higher income countries. Interestingly, real oil price increases 

appreciates the domestic currency, supporting the Dutch disease phenomena, but more for the oil and gas 

exporting countries. Oil price increases also appreciate the real exchange rate in non- oil and gas exporting 

countries, implying that there is contagion effect due to very strong economies ties between these countries 

arising from geographic and historical proximity. According to estimates given in Equation (7d) one percent 

increase (decrease) in real oil price leads to approximately 0.88 percent appreciation (depreciation) of real 

effective exchange rate in oil and gas exporting countries.  

 

 All Countries Higher 

Income 

Lower 

Income 

Oil and Gas 

Exporter 

Non- Oil-Gas 

Exporter 

Variable Rgm 1 Rgm 2 Rgm 1 Rgm 2 Rgm 1 Rgm 2 Rgm 1 Rgm 2 Rgm 1 Rgm 2 

ECMt-1 -0.32*** 

(0.05) 

-0.09*** 

(0.02) 

-0.25*** 

(0.06) 

-0.12*** 

(0.03) 

-0.18*** 

(0.02) 

-0.04** 

(0.02) 

-0.08*** 

(0.02) 

-0.03*** 

(0.01) 

-0.53*** 

(0.19) 

-0.26*** 

(0.02) 

LTOTit 0.36*** 

(0.06) 

-0.11*** 

(0.03) 

0.45*** 

(0.06) 

-0.08** 

(0.04) 

0.46*** 

(0.08) 

0.01 

(0.04) 

0.63*** 

(0.14) 

0.08*** 

(0.03) 

0.39*** 

(0.11) 

-0.05* 

(0.03) 

PRODit 0.24***  

(0.01) 

0.09** 

(0.05) 

0.37***  

(0.02) 

0.13*** 

(0.05) 

0.14  

(0.10) 

0.03 

(0.06) 

0.48***  

(0.18) 

-0.01 

(0.06) 

0.07*  

(0.04) 

0.05 

(0.06) 

OILit 0.27***  

(0.03) 

0.19*** 

(0.05) 

0.52***  

(0.06) 

0.34*** 

(0.08) 

0.16*  

(0.09) 

0.07* 

(0.04) 

1.03***  

(0.44) 

0.32*** 

(0.09) 

0.15***  

(0.09) 

0.12* 

(0.07) 

OPENit 0.05*  

(0.03) 

0.06** 

(0.03) 

0.06***  

(0.02) 

0.03 

(0.02) 

0.11***  

(0.03) 

0.14*** 

(0.06) 

0.13***  

(0.05) 

0.10*** 

(0.03) 

0.12***  

(0.05) 

0.01 

(0.03) 

GOVREALit 0.08***  

(0.02) 

0.02** 

(0.01) 

0.09**  

(0.05) 

0.12* 

(0.07) 

0.18***  

(0.03) 

-0.03 

(0.08) 

0.05***  

(0.01) 

0.10*** 

(0.04) 

0.08  

(0.11) 

0.03 

(0.04) 

NFAit 0.04  

(0.03) 

-0.12*** 

(0.03) 

0.06***  

(0.02) 

-0.08** 

(0.04) 

0.11***  

(0.05) 

0.06 

(0.08) 

0.14***  

(0.05) 

0.24*** 

(0.05) 

0.11  

(0.07) 

0.04*** 

(0.02) 

Threshold (c) 0.06*** (0.02) 0.04 (0.04) 0.02 (0.03) 0.05*** (0.02) 0.04 (0.03) 
Speed of  

adjustment (g )   

3.12*** (1.04)      7.81*** (3.12)      12.63*** (4.07)      2.33*** (0.64)      10.40*** (3.07) 

Note: Asymptotic standard errors are given in the parentheses. Rgm1 and Rgm 2 stands for Regime 1 and Regime 2, respectively.  
*, **,  and ***, donate rejection of the null hypothesis of no cointegration at the 10%, 5%, and 1% significance level, respectively. 

Table 4. Panel Smooth Transitions Error Correction Model Estimation Results 

 5  Conclusion 

While the stable long-run relationship between real exchange rate and fundamental macroeconomic variables, 

suitably defined for transition and emerging economies, may serve as a guideline for exchange rate policy, the 

short-run dynamics is also crucial to policy-makers in determining the timing and extent of a potential 

intervention. Therefore, it is crucial to specify a model that captures the short run adjustment to the equilibrium 

properly. To this end, this paper investigated adjustment process of real effective exchange rates towards their 

equilibrium levels in selected CIS countries, by estimating an error correction model in panel data and further 

allowing nonlinear adjustment.  Study reveals that real oil price has statistically significant and positive effect on 

real effective exchange rate of the CIS countries, which is in support of the findings for oil-exporting countries. 

There are three important implications of the findings of this paper. First, the paper finds that oil price plays a 

significant role both in determining the long-run equilibrium level and in the short-run adjustment process of the 

real exchange rate. Therefore, the findings of the study points possibility of Dutch Disease phenomena, for at 

least the oil-exporting CIS countries. Second, the adjustment process of the real exchange rate towards its 

equilibrium is clearly nonlinear and policy makers should be aware that the adjustment process is different 

during periods of appreciations and depreciations. Third, the direction of the causality seems to be from real oil 

price to the exchange rate, implying that the policies should not concentrate on foreign exchange rates in the face 

of an oil price shock as they will most likely to fail. 
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Abstract 

Cyprus Island has been divided into two parts since 1974. In April 2003 crossing the Green Line across the 

borders became possible and both parts of the Island benefited from this; firstly due to resulted domestic tourism 

in both sides and secondly from new employment opportunities mainly for Turkish Cypriots in South. Besides 

that, positive expectations over the Cyprus problem accelerated the expenditures in both sides. In the North, 

demand for land and new dwellings increased, pushing prices upward. Demand for land and a new property by 

foreigners is busted in recent years. The UK, Israel, Russia and some other countries started to buy land in the 

North Cyprus by securing resources to their businessmen especially in the areas of Komi Kepir, Kalogrea, 

Akanthou, Karpass, Risokarpaso, Yialousa and Livera. Such increase in demand by foreigners decreased the 

supply of land to domestic use. This has many implications on North Cyprus economy which is very small with 

limited resources in production. In this study, 4- factor, 13-industry a single country general equilibrium model is 

used to investigate the changes in income, employment, prices, output and inputs required for production 

resulted from this supply shock. Results show that, under fixed capital and flexible labor market, 10% reduction 

in land supply increased the value of land by 108.8%, income increased by 2.04 % and prices of skilled labor and 

capital increased by 1.028% and 1.020% respectively and due to the reduction of land supply, output decreased 

by 1.53%. 

JEL codes: C63, C68 

 1  Introduction 

North Cyprus economy is a small island economy hence, it faces high international transportation cost; indirect 

taxes and duties are also relatively high. Hence imported goods used, manufacture and consumption goods are 

costly. Significant trade barriers do exist primarily due to the unrecognized status of the North Cyprus as a 

sovereign state. However this unstable political environment makes the North Cyprus economy highly 

vulnerable to external shocks. One of the characteristics of the country’s economy is that, the Central Bank does 

not function properly to control money supply to set the appropriate interest rates. The economy therefore lacks 

the monetary policy tools to stabilize the economy.  

In this study we created a CGE model for North Cyprus economy with special features which have not been 

tried before but necessitated by the nature of the economy. Our general equilibrium model is built to reflect the 

features of the labor and product market conditions and state of the government. With the nested CES production 

function we attempt to capture the productivity of skilled labor versus unskilled labor when external shocks are 

inquired. Therefore, in our analysis, we consider not only the involvement of skilled and unskilled labor but also 

their productivity and their use with the other resources. This model therefore is constructed with four “distinct” 

factors of production, skilled and unskilled labor, mobile capital and land, and it will enable us to examine the 

impact of the mobility of factors within industries and between countries. Besides, modeling North Cyprus 

economy’s characteristics, such a CGE model can be very useful for the developing countries where mobility of 

factors are taken into account,  to consider possible / potential externalities arising from the factor mobility.  In 

this paper, characteristics of the North Cyprus labor market are reflected to take into account the international 

mobility of both its skilled and unskilled labor forces. There exist large numbers of skilled Turkish Cypriot 

workers in the North that have no restriction towards moving to other countries in the EU. Also, part of the labor 

force of skilled workers move with little restriction between Turkey and North Cyprus.  

In this paper, our simulations will address combine effects of the external shock of decrease in supply of land 

for domestic use in North Cyprus. The reason for studying external shock on land use in CGE framework is 

motivated by the current developments in North Cyprus. Foreign demand for land increased the land prices 

dramatically affecting the factors of production, GDP, output and aggregate demand in North Cyprus. This paper 

gives brief information about the CGE models and their applications in literature. Then model and methodology 

of our model is explained. Last section shows the impact of land supply reduction on income, output, factor 

prices and factors employed in production process in North Cyprus. 
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 2  Literature Survey 

A CGE model is an economy-wide framework and there exists, various types of models such as “single-

country general equilibrium models and multi-national (regional) general equilibrium models which are 

conducted to examine several issues; impact of tax reforms, welfare effect of energy and environmental issues, 

natural resource policies, international trade and distributional impact of migration on host–and-sending 

countries. Most of the studies consider Cobb Douglas type production function, with 2 broad categories of 

factors of production when information on elasticity of substitution parameters are not known or hard to estimate 

because of data unavailability; However, CES production functions are used with more general specification that 

factors of production are aggregated into two broad categories (capital and labor) where this form allows 

substitution between labor and capital. Some models evolved in a way that, in addition to capital, labor is 

distinguished by skilled and unskilled sub-categories and these types of models necessitate using nested-CES 

production functions, and thus, it enables us to take complementary or substitution effects into account.  A 

simple single-national general equilibrium model by Shoven and Whalley (1984) with 2-goods, 2-factors and 2-

consumers aimed to analyze potential changes of the US government taxation policies. Their production function 

is aggregated into 2 primary factors (capital and labor) and is represented by CES function to allow substitution 

between primary factors in use, which follows a cost minimization process. Shoven and Whalley thinks using 

hierarchical or nested CES functions add further complexity in structure therefore he uses aggregated 2 inputs in 

his model. The author excludes analysis of government and investors’ demand decisions in his analysis and trade 

closure is taken exogenously in his model. Cardenete and Sancho (2003) developed a general equilibrium model 

with a regional perspective to evaluate the impact of national tax changes in one region in Spain. Williams (2003) 

contributes on the debate using three-region, three factor, and six-good multi-national computable general 

equilibrium model. The model was constructed as follows; for the one type of producer, capital is explicitly 

included in the nested CES type production function together with unskilled labor. Then for the second type of 

producer, again CES type production function is used where skilled labor and composite of unskilled labor and 

capital are used as inputs to the production function. Okkerse (2003), built a general equilibrium model to 

analyze the effects of migration in Belgium; the production function, investment and government’s exogenous 

involvement was similar to William’s way of constricting a model. The author also included trade closure in his 

model, using a CET (constant elasticity of transformation) function for the exported commodities and CES 

function with Armington assumption for the imported commodities.  

 3  The Model and Methodology 

Mathematical formulation of the model consists of four building blocks - an institution block, represented by 

households, firms, government and by the rest of the world; a price block, a production-and-commodity block 

and finally a system constraint block. The data used for the construction of our CGE model is called a social 

accounting matrix (SAM) that specifies the aggregate factor endowments, the outputs by the 13-industry groups, 

factor usage by production activity and the input-output structure. Within the production and commodity block, 

there are four factors of production in this model; unskilled labor, capital, skilled labor (professionals and 

managers) and land, where the output is determined by a 3 level nested CES production function. Output consists 

of two parts. The first part is the value created by intermediate goods and services, used through consistent input-

output coefficients and there is no substitution between the intermediate inputs used. The second part comes 

from the value added which is the value created by the factors of production. Here, substitution among the 

primary inputs is allowed. Unskilled labor (L) and skilled labor (H) are mobile with some constraints between 

the industries and capital (K) is mobile both between industries and internationally. Land (R), including natural 

resources is fixed and immobile. To allow factor input substitution within each industry, a special 3-level nested 

CES production function is used. Preferences of the households represented by CES utility function are 

aggregated into two groups; tradable goods (industries 1-6) and services (industries 7-13). Although the CES 

function enables us to consider the elasticity of substitution between the commodities, it has some limitations. To 

overcome these problems two separate constrained utility maximizations are conducted to yield optimum values 

of consumption of the aggregated tradable goods and aggregated services that are then entered into the CES 

utility function. We call this formation of the CES utility function a “2-legged-nested CES utility function” In the 

institution block the firms make investment, the government buys goods and services for consumption and 

investment. These institutions are represented by a Cobb-Douglas utility function. Regarding the rest of the 

world, the imports are derived through a CES function implying the Armington assumption and exports through 

a CET function.   

 3.1  Production 

This section consists of an explanation and algebraic formulation of production. The output consists of two 

parts; input use, coming from a Leontief production function and value added coming from a 3-level nested CES 

function. In the first nest of the production function, labor (L) enters the production function together with 

capital (K). Then they jointly enter the production function together with labor (H) at the second nest of the 
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production. This process allows unskilled labor substitution with the composite factors, in other words, labor (L) 

and capital (K) are complements with each other. This means; if capital inputs are complements in production 

with skilled labor then it will require more capital to go along with more skilled labor and thus, there will be a 

bigger scale effect. In North Cyprus, education level is high; and an upward trend of investing in human capital 

is one of the determinants of the skilled labor and, thus, wages of those is relatively high compare to the wages 

of unskilled labor. If wages of labor (H) rise, we substitute away from labor (H) and use unskilled-labor-capital 

combination. This relation justifies why labor (H) enters the production function as a substitute. Finally, 

including productive land (R) into our production function as a separate (substitute) factor-endowment is needed 

as the value of land is very sensitive to the changes of economic circumstances in Cyprus.  According to PRIO 

(2006), land prices in the North rose by 417% in the first half of 2003, and this upward trend continued till the 

first quarter of 2006. Firm’s production behavior is not purely a technical relationship, since production functions 

involve not only turning inputs to output but also allocating the resources efficiently in the production process. 

How those resources are allocated, what determines the level of output that firms supply and what are the costs 

incurred in the production of goods and services, are determined by the production functions we are using in this 

model. The usual assumption made in CGE modeling is that, inputs used are strictly complementary and there is 

no substitution between them, which is captured by the Leontief production function. However, to allow 

imperfect substitution among the factors of production value added is generated by multiple use of the nested 

CES production function.Nested CES functions have a wide application in empirical work. Most of the CGE 

models use 2-level nested approach in production. The example of 3-level nested CES function is seen in 

literature by Khan and Rafiq (1993). Our 3-level Nested CES production function is divided into 3 sub-

categories to enable us to consider factor specific elasticity of substitution parameter for each pairs. At the first 

level (the lowest nest), production function iJ  represents composite output which is produced using only capital 

and labor (L). To derive factor demand equations total cost of factor inputs is minimized subject to the composite 

production function. At the second level (the middle nest), composite input iJ  and labor (H) enter the nested 

CES production function as substitute inputs, where production process is shown in Figure 1. 
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Figure 1: CGE Model - The Market Supply  

Finally, value added is formulated through the following upper nest CES function; 
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Factor demand functions derived from optimization are, 
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 3.2  Consumption: Behavior of Households by 2-legged-Nested CES Function 

Preferences of the households are aggregated into two groups; tradable goods and services. These preferences 

are maximized through CES utility functions. Although a CES function enables us to consider the elasticity of 

substitution between the commodities it has some limitations especially when commodities have very small 

shares in total demand. In such cases elasticity of substitution parameter among them would have no effect on 

their demand when an external impact occurs. To overcome this problem in our study, two separate constrained 

utility maximizations are conducted and the resulted optimum values of aggregated tradable goods and services 

are again maximized in an upper level CES utility function.  

 3.3  Investment Demand: A Constrained Optimization 

Private and public sectors demand physical capital such as factories, equipment and machinery to make 

production. They finance their investment purchases from national savings. Therefore, in the model investment 

demand in each industry is obtained through a constrained optimization of planned investment    

 3.4  Public Sector: 

Revenues: Government plays a crucial role in the model, both as a tax collector (direct and indirect) and as a 

source of demand for consumption and investment goods. The fiscal structure of the public sector is as follows; 

the public sector collects tax revenue from various sources to finance its purchases, provides services to the 

society, supplies transfers to private agents and also demands goods and services. Total budget revenue which 

also represents government sector’s income (GTR) consists of tax revenue and other incomes. Tax revenue 

comes from direct taxes paid by owners of the factors of production and indirect taxes paid by household on their 

consumption and investments, social security contributions paid by employers and tariffs on traded goods. Other 

income revenue comes from fund, foreign aid (mainly from Turkey) and a country specific capital income. 

Public Expenditures: Public expenditures (total government outlays) consist of current public consumption 

expenditures plus transfer payments to households. In general, revenues from taxes and various sources 

determine the expenditures on goods and services and the transfer payments. But in North Cyprus government 

revenues are dependent on the status of the government expenditures. Government spends on goods and services, 

conduct investment programs on health, education roads and etc., Then government deficit is mainly financed by 

Turkey. In reality, there is no evidence to show such a behavior of the public sector but, this is due to the political 

state of the government in North Cyprus. Public expenditures iCG , represented by a Cobb-Douglas type 

function enter the model as a constraint.  

 3.5  International Trade: 

Foreign sector for imported and exported commodities are represented with CES and CET functions where 

demand for imports and supply of exports are derived through optimization. 

Demand for Imported Commodities 

Demand for imported commodities is represented by CES function with Armington assumption to identify 

traded goods and services in-use, separately. The assumption of homogenous goods is given up by introducing 

product differentiation through their country of origin on import side, following the Armington assumption. This 

assumption is widely used in the CGE models to define demands for domestically produced commodities, as 

well as demand for imported goods when the products are nationally differentiated. Following Lloyd and Zhang 

2006, when imports originate in more than origin country, it is assumed that imports from different countries are 

differentiated from each other and form a group that is separable from the domestically produced products. 
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Therefore, it make sense if we assume that, domestically produced and imported inputs used in one industry are 

imperfect but close substitutes, nested in a production function for the industry group. 

With the Armington structure, two-stage budgetary allocation procedure is assumed. Firstly, budget is allocated 

among the domestically demanded commodities and then expenditure on each commodity is allocated between 

domestic and imported commodities. In order to derive the demand for domestic and imported commodities, 

firms try to minimize their total cost subject to their CES type production function.                                                                                                        

Supply for Exported Commodities: 

Each industry produces a composite commodity iXD  which can be exported and/or sold domestically in the 

market. Export markets include all regions within the country and international markets.In CGE analysis, exports 

and domestically sold products are assumed to be differentiated by market (with respect to their prices), with the 

relationship between them represented by a constant elasticity of transformation (CET) function. CET function 

describes the market transformation process and each firm allocates its output between the domestic and export 

markets. Domestic supply function for goods is derived from the first order conditions. Trade balance occurs 

when exported commodities and imported commodities are equal. In our model, in order to equate the exports to 

the imported commodities, foreign savings acts as a model closure. Figure 2 represents domestic demand. 
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Figure 2: CGE Model – Domestic Final Demand 

 4  Simulation Results and Conclusion 

Consistent input-output table is available only for the year 1998 in North Cyprus. The data is aggregated into 

13 industries and is used as part of the production process at the intermediate level. However, national accounts 

data of North Cyprus is widely used to determine the initial public, investment, consumption, export and import 

expenditures in the model. Direct taxes, foreign savings and transfer payments are also provided from the 

National Accounts. General Census data for the year 1996 provided detailed information on the number of 

employed people by literacy within each industry so that we determined the shares of the skilled and un-skilled 

employment and thus the shares are used to calibrate some of the model variables. There are essentially two 

kinds of parameters that are needed for the CGE model. These are namely, the distribution parameters and 

elasticity of substitution parameters. Distribution parameters are calibrated at each stage of the process and 

elasticity of substitution parameters are taken exogenously from the various resources. After computing all the, 

the system is validated and the model is run for the benchmark year. System constraints are satisfied through the 

optimization processes at each sub section. Finally, Walrasian constraints are imposed and homogeneity tests are 

applied to verify the reliability of the model. 
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Simulation & Results: 

In North Cyprus land use for agricultural production is decreased by 29.89% between 2004 and 2008 

according to the state planning organization of Turkish Republic of Cyprus. However, socio-economic 

developments and positive impact of Annan plan busted the construction sector and thus increased construction 

of new buildings and materials used between 2004 and 2008. Some un-used land became available for domestic 

use for new buildings and some are sold to foreigners. Considering the available information about the recent 

developments in the North Cyprus economy, it is estimated that supply of land for domestic-use is reduced by 

10%. Furthermore easing the borders between the North and South parts increased the opportunities of finding 

jobs in the South shifting the number of unskilled labor from North to the South.  There is external income in 

terms of remittances flowing into the North Cyprus economy due to labor mobility and land bought by 

foreigners. In order to show the impact of this non-factor external income, foreign savings is increased by 18%. 

Tables below show the combine impact of the external shocks where under flexible exchange rate.  

  Benchmark Simulation % Change 

Output 377,115,512 371,329,851 -1.53 

Unskilled labor Supply 29,740,140 26,171,320 -12.00 

Skilled labor Supply 72,178,790 72,178,790    0.00 

Capital Stock 110,897,300 110,897,300   0.00 

Land & Resources 4,575,386 4,117,847 -10.00 

Table 1: Output and Factor Supply  

As shown in Table 1,  due to the external income shocks; 12% reduced unskilled labor, 10%  reduced land and 

additional income from external resources, output decreased by 1.53%. 

  Benchmark Simulation % Change 

Investment 49,779,827 57,361,392 15.23 

Stocks 3,075,951 3,075,951 0.00 

Consumption 188,419,094 186,530,282 -1.00 

Public Expenditures 62,884,655 64,958,094 3.30 

Imports 163,766,671 173,464,359 5.92 

  Import duties 23,527,821 24,374,692 3.60 

Exports 111,904,224 112,266,641 0.32 

Trade Deficit 51,862,447 61,197,718 18.00 

GDP 228,769,259 226,353,308 -1.06 

Table 2: GDP & Trade Performance  

As it is indicated in Table 2, GDP decreases by 1.06% prior to the shocks and trade deficit increased by 18%. 

Households consumes less and investment expenditures increased by 15.23%. This is due to higher national 

savings caused by 18% increase in foreign savings.  

  Benchmark  Simulation % Change 

Unskilled labor Demand 29,740,140 30,283,359 1.83 

Skilled labor Demand 72,178,790 72,178,783 0.00 

Capital Demand 110,897,300 110,897,300 0.00 

Land & Resources Demand 4,575,386 2,409,774 -47.33 

Table 3: Demand for Factors of Production  

In Table 3, the impact of the exogenous shock on factor demand is shown. Keeping the wage rates of unskilled 

workers constant, imposed shocks on land and unskilled labor, increased demand for unskilled labor by 1.83% 

but decreased the demand for land and resources by 47.33%. There is no change for demand for skilled labor and 

capital as their supply is kept exogenously fixed. 

  Bencmark Simulation % Change 

CPI 1 1.031 3.09 

Unskilled labor wage 1 1.000 0.00 

Skilled labor wage 1 1.028 2.80 

Price of Capital 1 1.020 1.97 

Price of Land 1 2.088 108.84 

Exchange Rate 1 1.012 1.23 

Table 4: CPI and Factor Prices  
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Table 4 presents the combine effect of the external shock on factor prices, price index (CPI) and foreign 

exchange rate. All of the prices are determined in the model and changes in the factor prices are smooth except 

the sand price. When supply of land decreased by 10%, price of land increased by 108.84%. 

  Bencmark Simulation % Change 

Factor Income 228,391,200 233,053,400 2.04 

Expenditure 203,270,500 207,419,900 2.04 

National Savings 49,779,830 62,718,080 25.99 

HHs Saving 24,650,610 25,153,800 2.04 

Foreign Saving 51,862,450 61,197,690 18.00 

Public Saving -23,657,300 -23,657,300 0.00 

Tax Revenue 50,226,930 52,300,370 4.13 

Table 5: Income, Savings, Tax Revenue  

Table 5 presents combine effects of the exogenous shocks on national savings, household savings, income, 

household expenditures and tax revenue. Prior to the shocks income, expenditures and household savings 

increased by 2.04% and national savings increased by 25.99 % where investment expenditures are financed by 

national savings in practice. Finally, government tax revenue is increased by 4.13%. 

  

Unskilled  

Labor Demand 

Skilled  

Labor Demand 

Capital  

Demand 

Land&  

Resources 

1. Crop Production  -5.59 -7.91 -7.23 -51.34 

2. Livestock Production  -4.07 -6.43 -5.74 -50.56 

3. Forestry  -1.09 -3.52 -2.81 -49.02 

4. Fishing   0.12 -2.34 -1.62 -48.39 

5. Quarrying  11.18  8.45  9.25 -42.69 

6.  Manufacturing -12.16 -14.32 -13.69 -54.73 

7.  Electricity - Water    0.31 -2.16 -1.44 -48.30 

8. Construction 17.42 14.53 15.38 -39.48 

9. Wholesale and Retail Trade 3.71 1.16 1.91 -46.54 

10. Hotels and Restaurants 4.64 2.07 2.82 -46.06 

11.Transport and Communication -0.24 -2.69 -1.97 -48.58 

12. Financial Institutions 2.82 0.29 1.03 -47.00 

13. Dwellings Business and 

Personal  & Public Services  3.04 0.51 1.25 -46.89 

Table 6: Percentage Change in Factor Demand  

Table 6 presents the percentage changes in factor demand of unskilled labor, skilled labor, capital and land. 

Demand for land decreased by 47.33% on average for all industries. This is due to land supply reduction and 

108.8% jump in price of land. However, demand for all factors (except land) increased for quarrying, 

construction, wholesale & retail trade, financial institutions and dwellings as expected. Finally, results show that 

factor demand for agriculture products and manufacturing production decreased prior to the shocks.  

 5  Conclusion 

The study focused on the combined impact of reduction in the domestic use of land in all thirteen industries, 

labor mobility and created external income in terms of remittances due to labor mobility.  The results show that 

such a reduction in each of the resource sectors decreases real household income. The decrease in the household 

income causes a drop in the household demand for products and a corresponding decline in output is 1.53%. The 

reduction in the output puts downward pressure on the demand for primary inputs as shown in Table 6. The 

results also indicate that reduction in domestic land use causes an increase in the rental rate of land by 108.84 %. 

Since the wage rate is assumed to be flexible for unskilled labor, a reduction in the supply of output particularly 

in agricultural sectors caused a general decline in the demand for labor in agricultural sectors. Preliminary results 

also show that GDP negatively affected by the external shock. Trade deficit widened and factor prices increased. 

In North Cyprus positive expectations on resolution of Cyprus problem busted the economy between 2004 and 

2008, but such development was only temporarily. However, due to scarce clean water supply and global 

warming agriculture sector production deteriorated and productive use of land decreased in recent years. North 

Cyprus economy is highly vulnerable to external shocks and due to unrecognized status as a sovereign state, 

North Cyprus lacks the adequate policies and a mix of policy incentives is desirable that promotes agricultural 

production and recovers from recession. To conclude, it is worth mentioning that the CGE model is the first 

model for the North Cyprus economy which shows the distributional impact of external shocks. The study can be 

used as a tool for policy makers. 



SESSION 3A: Energy & Natural Resources 75 

References 

 Cardenete, M. A. and Sancho, F. (2003) An Applied General Equilibrium Model to assess the impact of 

national tax changes on a regional economy. The Applied Regional Science Conference (ARSC). 

 Khan, H. and Ashafaque, H. (1989) The Two-level CES Production Function for the manufacturing sector of 

Pakistan, The Pakistan Development Review, 28(1), 1-12. 

 Lloyd, P. J. and Zhang X. (2006) The Armington Model. Productivity Commission, Australian Government, 

Staff Working Paper, No: 0602. 

 Okkerse, L. ( 2005)  Effects of migration: an applied general equilibrium analysis for Belgium. JEL 

classification: D58,F22,J61. 

 PRIO Report 2/2006, “The property regime in a Cyprus statement. 

 Ryuzo, S. and Tetsunori, K. (1973) The Production Function and the Theory of Distributive  Shares. 

American Economic Association, 63(3), 484-489. 

 Sancho, F. (2009) Calibration of CES functions for real-world multisectoral modeling. Economic Systems 

Research, 21(1), 45-58. 

 Shoven, J. B. and Whalley J. (1984) Applied General- Equilibrium Models of Taxation and International 

Trade: An Introduction and Survey. Journal of Economic Literature, 22(3), 1007-1051. 

 Williams, M. F. (2003) Economic Impact of Increased Mexico-U.S. Labor Mobility: A Computational 

General Equilibrium Analysis. The International Trade Journal, 17(3), 207-225. 

 

 

 

  

 



76 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Water Flowing Beyond Borders and Water Problems 

Asst. Prof. Dr. Ahmet Oğuz (Karabük University, Turkey) 

Mrs. Gülçin Güreşçi Pehlivan (Dokuz Eylül University, Turkey) 

Abstract 

The difficulty of drawing the borders of the Middle East originates from the fact that the region is not a clear 

geographical unit. This means that it is determined by the political and cultural elements as “The West”, not by 

the geographical element as the “Western Europe”. The important position of the region becomes clear with the 

production of petroleum. The petroleum of the Middle East meets a large part of the energy requirements of 

Europe and Asia, however almost everyone agrees that water began to take the place of petroleum and will be 

the most important natural resource in the near future at the Middle East. We tried to emphasize the strategic 

importance of the water in the Middle East, the hydrological characteristics of water flowing beyond borders and 

the replace of South-Eastern Anatolia Project in the Turkish-Arabic relations, the use and management of water 

resources, some efforts and search for solutions. 

JEL codes: Q25, Q28, Q34 

 1  Introduction 

Water is the source of life and development on earth (Population Action International, 1997). Water will be 

carry on its characteristics of being a critical factor for half a century in the economic and political plans of the 

developing countries for its vital value, economic and social development rate during the century ahead.  

As a matter of fact, detailed studies have been carried out on the pressures created on such a limited natural 

resources as water by fast increasing population of the world and economic development policies within the 

framework of both various expert organizations in the United Nations (UNESCO – United Nations Educational, 

Scientific and Cultural Organization, FAO – Food and Agriculture Organization, UNDP – United Nations 

Development Programme, World Bank) and non-governmental organizations (IWRA – International Water 

Resources Association, IIMI – International Irrigation Management Institute, etc.) (Kibaroglu, 1999). These 

organizations give important contributions to this scarcity problem.  

Because of its increasing importance, water has been the subject of both interregional and international 

political disputes. It is frequently estimated that the great wars in the future occur due to water, not petroleum or 

other natural resources. The basic reason of these disputes is inevitably increase in population in this period. In 

many countries, population increased about four times from 1900 to 2000. It is expected that available water 

resources do not change and that there is no substitute for water (ASO, 1999). So we should find a method which 

increases the water resources or gives effective use ability.  

The difficulty of drawing the borders of the Middle East originates from the fact that the region is not a clear 

geographical unit, because political and cultural elements are also important. Therefore, definition has changed 

with time with the interest of the West in the region and the development of interventions. With the narrowest 

point of view the Middle East includes the triangle of Turkey, Iran, Egypt and countries in this triangle. With the 

broadest point of view, it includes these countries and neighbouring Muslim countries, that is, North Africa, 

Sudan, Somalia an Afghanistan. The most agreed definition among scientist is the region obtained with the 

addition of Turkey, Iran and Israel to the Arabic countries. 

The important position of the region with twenty countries understands clearly with the production of 

petroleum. The petroleum of the Middle East meets a large part of the energy requirements of Europe and Asia. 

75 per cent of the petroleum consumed in the Western Europe and 90 per cent of the petroleum consumed in 

Japan comes from the Middle East. To be rich in this strategic raw material has made Middle East a competition 

area among big countries (Sander, 1996). In addition to petroleum, the region is the place where almost all 

monotheist religions have originated. The religion struggle has not ended and has still gone on in the region from 

1500 years.  

Almost everybody agrees that water began to take the place of petroleum and will be the most important 

natural resource in the Middle East, and also the wars in the future will be occur due to the water in this region 

where stress and struggle have become a tradition among these countries (Ahmer, 1999). For these reasons we 

wanted to write this paper to stress the importance of the water.   

 2  An Overview of the Water Problem  

Why is the water so important for these countries? What are the main problems? We tried to explain these 

questions in this paper.  

Water is essential for human life, environment and development, but it is a finite resource. Main reasons for 

increasing water demand are population growth, expansion of agriculture, industrial development, urbanization 



SESSION 3A: Energy & Natural Resources 77 

and rising standards of living. From 1900 to 2000, land under irrigation has increased from 50 million hectares to 

267 million hectares; population has grown from 1600 million to 6000 million in one century (Gleick, 2000). On 

these grounds water shortage is an important problem for all over the world. We stress the followings about the 

general situation of the water problem in the Middle East:  

• The available water resources in the Middle East will come to a circumstance which can not meet the 

requirements, therefore a serious water scarcity will emerge in the region in the near future,  

• Water will be a basic potential cause of wars in the Middle East, 

• The water problem in the Middle East had two dimensions. Firstly the large majority of the countries in the 

region didn’t have self-sufficient water reserves. Secondly there were disputes among the countries in the region 

on sharing the waters of the rivers flowing beyond borders such as the Tigris, Euphrates and Nile Rivers, 

• The other serious dilemma for understanding and solving the problems experienced on the matter of water is 

that the countries of the region are not willing to give the statistical data to independent researchers because of 

the strategically important attributed to water by them. 

 3  Hydrological Characteristics of Water Flowing Beyond Borders 

International water experts divide the soils to be irrigated into six categories. The soils in the first three 

categories are high-quality soils which give the highest yield with irrigation. The soils in the fourth category are 

poor soils with marginal value. The soils in the fifth category are soils from which yield can be obtained by 

considerable investment and the soils in the sixth category are poor soils from which no yield can be obtained 

even with irrigation. While all the Turkish soils irrigated from the Euphrates River are soils included in the first 

three categories. International water experts emphasize that only 48 per cent of soils which Syria states to irrigate 

are the soils with this characteristics. The fact that quality of the lands is not irrigated and much water is allotted 

to poor quality soils is contrary to the principle of fair and rational use of water (ASO, 1999: 25).  

In the UNESCO (2003) report, it is stated that water-resource management is a focus on using water more 

efficiently and reallocating more effectively among existing users. In addition to these there is always great 

potential for better conservation and management. Fair and rational use of water flowing beyond borders as 

adapted by international law by neighbour countries, it requires that the water should be considered as a whole 

and that the countries should give each other complete and correct information about to eliminate soil and other 

physical and socio-economic factors.  

The main rivers of the Turkey are Euphrates, Tigris and Orontes Rivers. In Turkey, which total flowing amount 

is 186 billion m
3
 in a year, the Euphrates and Tigris Rivers constitute about one fourth of this amount. The Tigris 

and Euphrates begins in Turkey and flow through Syrian territory before entering Iraq. 

The Euphrates River whose starting point is in Turkey and it is largely fed by the snow in the Region of 

Eastern Anatolia passes through Syria and Iraq. The Euphrates River has lengths of about 2.330 km from the 

point where the branches of Murat and Karasu. The annual water potential of the Euphrates River which takes 

the Habur branch within the borders of Syria and the water of Sacir, coming from Turkey reaches 35 billion m³ at 

the border between Syria and Iraq. The contribution of Syria is only 3.4 billion m³. There is no contribution in 

the territories of Iraq. The contribution from Turkish territories is 90 per cent and that from Syria is 10 per cent 

(Bilen, 1996). It is estimated that annual average of the water naturally carried by the Euphrates River is about 

30 billion m³ at the border of Turkey and Syria. The contribution of the rivers joining in the Syria is 2 billion m³. 

However, as is the Tigris River in the East, the Euphrates is not a river, which is a regularly flow through out the 

year. The Euphrates River, which has much water in the months of April, May and June, at these months the 

snow in the mountains of Eastern Anatolia begins to melt (Uluatam, 1998). 

The Tigris River receives 38 per cent of its water from Turkey. On the other hand Turkey contributes most of 

the Euphrates Basin’s flow (88 per cent) (Hakki, 2006). The Tigris travels a distance of about 1840 km up to the 

point where it joins with the Euphrates River. The Tigris enters Iraq after forming the border of Turkey and Syria 

of about 30 km. Hezil Creek, which is a side branch of the Tigris and constitute the border of Turkey and Iraq for 

a short distance and Great Zap Creek, which originates from Hakkari meet with the Tigris in the territories of 

Iraq and total contribution of Turkey reaches 21.3 billion m³ (Bilen, 1996). 

The Orontes originates from the Bekaa Valley passes through Lebanon and Anti-Lebanon Mountains and while 

turning to the North, it first enters Syria, empties in the Homs Lake and goes out from northern bottom of the 

lake. Then it passes through the Homs and Homa Cities. After irrigating the Cab Valley in the north of Syria, it 

enters the territories of Turkey at the west of Antakya. The Orontes, which is supported with the waters of 

Karasu and Afrin coming from the North in Hatay flows in the sea at the southwest of Antakya. The drainage 

area of Orontes River is 21600 km² and total length is 287 km (159 km is in Syria, 88 km is in Turkey). Large 

part of the water of Orontes River which carries annually an average of 2.4 billion m³ of water is used by Syria. 

In addition to her dams present on the Orontes River, Syria plans to construction of these new installations, the 

water remaining to Turkey will be reduces to 25 million m³ annually. While Syria condemns Turkey with 
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reducing the water of Euphrates River as the source country she leaves very little water for Turkey by using 

almost all of the water of Orontes River (ASO, 1999: 29). 

 4  History of the Water Relation in the Middle-East  

The first document about the water problems between Turkey and Iraq was Turkish-Iraq Friendship Agreement 

in 1946. Protocol No.1 of the agreement was assigned to the control of the waters and braces of the Euphrates 

and Tigris Rivers. It is stated in the agreement that the construction of flood protection installations on the 

branches of the Euphrates and Tigris Rivers is important for Iraq regulating to flow in order to obtain and prevent 

the flood disaster during the annual floods. Thus the advantages for Iraq of the dams to be constructed in Turkey 

have been underlined from the standpoint of preventing floods which have been and continue to be a problem for 

Mesopotamia throughout the history (Uluatam, 1998: 62). 

The first important strained relations for the Euphrates-Tigris Rivers begin emerged in 1974 with the 

compilation of the Keban Dam in Turkey and Tabka Dam in Syria at the same time and with the necessity of 

filling both dams at the same time. In this period, Turkey fulfilled her responsibilities and let 450 m³/sec of water 

flow in Syria as agreed upon in the previous agreements. On the other hand, Syria did not fulfil her previous 

responsibilities and let very little water flow to Iraq from Tabka Dam. This condition caused strained relations 

between the two countries. Iraq took military action against Syria, but it was solved with the intervention of 

Saudi and Soviet authorities. 

Although all necessary measures were taken not to harm Syria and Iraq when the contraction of the Atatürk 

Dam was completed and the phase of the filling water was started on January 13, 1990. An extensive propaganda 

started in the Arabic world and public opinion of the world. They said that Turkey had changed the course of the 

Euphrates River, and that the waters of the Euphrates and Tigris would not be given to Syria and Iraq.  

Turkey had taken all kinds of measures not to harm Syria and Iraq from the water holding process which was a 

technical necessity in the construction of a dam. When the targets of consumption is considered, it has seen that 

the total amount of water the three neighbour countries plan to consume from the Euphrates River for irrigation, 

energy and other purposes is 17.3 m³ more than the total potential of water of the Euphrates.  

In Turkey, branch of projects on the Euphrates River was expanded on the one hand and production of similar 

projects was started in the Tigris basin after Keban Dam was put into operation. Syria and Iraq also objected to 

the construction of the Birecik Dam. The bunch of projects emerged as a result of the activities of many Turkish 

engineers and firms were converted into very detailed regional development project after 1977. The duty of 

coordinatorship of this activity named as South-East Anatolia Development Project (GAP). GAP started an 

economic revolution in the region. 

GAP was giant project covering a total of 21 dams, 19 hydroelectric powerhouses, irrigation tunnels and 

additional installations on the Euphrates and Tigris Rivers. It was considers that an area of one million hectares 

would be irrigated with the water of the Euphrates River and an area of 625.000 hectares would be irrigated with 

the water of the Tigris River. The project would actually be irrigates and that 20 per cent of the total 

hydroelectric potential would be put into operation (SPO, 1990). Financial problems of GAP had to be solved for 

each investment separately. Both European Investment Bank and French, German and Italian governments 

greatly participated in the financing of a total of $ 85 million of the Keban Dam outside the scope of GAP. Syria 

and Iraq’s main fair is about GAP. They think that GAP will reduce the total flow of water into their territories.   

In order to determine the principle for fair and rational use of water changing borders, Turkey agrees on the 

establishment of a Joint Technical Committee (JTC) formed by the experts of the three countries. The duty “to 

decide on the method that will define the reasonable and suitable amount of water required from waters flowing 

beyond borders by each country” was given to the JTC formed in accordance with the protocol of Mixed 

Economic Commission signed between Turkey and Iraq in 1980. The JTC made its first meeting in 1982 within 

the framework of the definition of the duty mentioned above with the participation of Turkey and Iraq, and then 

Syria participated the meeting in 1992. These meetings went on seven years until the start of the Gulf War in 

1990. Discussions ended as a result of the conditions emerging at the end of the Iraq-Kuwait War (Bilen, 1996: 

91). 16 meetings were held in the discussions which last until 1992. With regard to the aspects of the water 

problem concerning Turkey, it contrary to the expectations, does not have wide and rich water resources to be 

allocated to meet the requirements of others. 

 5  Solutions to the Water Problem 

What can be alone to solve this basic problem or at least to alleviate it? The answer that can be given to this 

question will shape the future of the region.  

Turkey is not a country that has excess water. Although she has sufficient water resources now, she may be 

unable to meet her requirements in the near future. She will be faces with the serious problem of water scarcity 

especially in the Western regions because of the unequal geographical distribution of available water resources 
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(Ministry of Foreign Affairs, 1996).  In addition to the national arrangements for the solution of water problems 

and proper use of water within the borders of a certain country, the necessity to develop the arrangements that 

can be applied to the international water problems has begun to emerge today. 

For the people of the Middle East, being with the rules of water is a habit that goes back thousand of years. 

There are many arrangements concerning water in the old Babylonian law rules, complied by Hammurabi. These 

rules maintained their effects in the Middle East for countries and determined sometimes the view to water of the 

three great religions emerging from the region and sometimes the traditional law of water. 

International rules of law have three basic sources which can be expresses as: 

- Agreements, 

- Customs, 

- General principles of law. 

Besides, the decision taken on various disagreements among states by some organizations such as UN 

International Judicial Council contains elements that are sources for international law. It is seen that in the 

solution of the water problems encountered, countries have frequently resorted to such supply measures although 

they are expensive and that they are not interested in the demand measures which can be more effective in the 

long term because of the political difficulties in application. 

Experts propose many methods on the solution of the water problem, the first of which is the rational and 

careful use of available water. The other one is the protection of the ecological balance of water basins because it 

is known that many water resources will become unusable because of the pollution and run into waste land will 

be experienced as a result of misuses of water. It is necessary to find the ways of using it several times to prevent 

water waste. In addition, it is recommended that the countries with water problem be direct themselves to 

imports instead of farming. 

One of the measures that can be taken because of the increasing demand for water is too increase water supply 

provided that more expensive new water resources will be put into operation. Transfer of water from one region 

to another by pipelines, transport of water in large volumes by seaway, inter-basin water transfers treatment of 

sea water can be enumerated as the examples for the new water resources of this type. It is seen that many of 

these methods have been applied in the Middle East. 

Savings in the use of water and prevention of water waste are also important. Technical effectiveness can be 

increased in the use of water by such applications as prevention of water leakage and evaporation use of waste 

water in agricultural and industrial areas after treatment, expansion of use of meters in water consummation. 

Management of water resources does not consist only of setting up a balance between water supply and 

demand and when setting up this balance, protection of water quality is also extremely important. Since pollution 

of rivers due to agricultural activities occurs of many points along the river. It is a process more difficult to 

control, compared to the point pollution such as industrial wastes. 

 6  Conclusions 

With wisely managed policies and limited increase of population, water resources of Turkey appear to be 

sufficient to meet her requirement for quite along time. Bu water consumption per person has been increasing 

fast through out the world and usable water resources becoming scarce in parallels to the fast increase of 

population and improvement of the level of development. This sometimes causes disagreements among 

countries. There are also disagreements among Turkey, Syria and Iraq on sharing the water.  

Total population of Turkey will approach to 85 million in 2025. It is neither possible for Turkey to bring a 

radical solution to the water problem of the Middle East nor she has such a responsibility. For this reason, it is 

completely unnecessary to create today the projects similar to the peace water project in the region to each other 

gives the impression that the region will be deprived of political security and stabilization necessary for such 

projects for a long time. It is possible to alleviate the increasing pressure on water resources and thus existing 

problems to some extend solve by effective management of water resources. 
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Abstract 

If the economic performance of the Eurasian countries are to be evaluated, the significant positive impact of 

the rich natural resources used in energy pruduction deserve the central attention. However, agriculture sector 

still has a great influence on economy. According to the statistics; Azerbaijan’s agricultural exports have jumped 

by almost US$500 million in the last ten years, now totaling to almost half its Gross Domestic Product. 

Kazakhstan and Uzbekistan contribution to GDP is roughly 27% by agriculture sector. For the rest, similar 

characteristics can be seen as well. Agriculture sector has a crucial role not only for production but also for the 

potential labor force that can be transposed to other sectors. For this reason, the policies that are implemented for 

the rural development contribute to the whole country. Since,  increasing the social welfare and promoting the 

competent labor force for other sectors will lead to a country which is self sufficient and sustainable. The aim of 

this study is to analyze agriculture sector of Eurasian countries to find out the sector’s contribution to economic 

development. As a result, tourism and textile sectors to be qualified as focal sectors in the coming years in 

Eurasian countries and capable to provide essential value added to development are directly related to 

agriculture. Enhancement of agricultural productivity, development and diversification of market oriented 

production will be achieved through supporting rural areas. In addition to agricultural support, facilitating access 

to information sources can be provided by enhancement of dissemination activities. 

JEL codes: J21, Q01, O13 

 1  Introduction 

Eurasia is defined as the region extending from Atlantic Ocean to Pacific, containing almost the entire Europe 

and Asia continents, extending from Eastern Ural Mountains to Western Ural Mountains or as the wide region 

where Turks, Mongols, Slavic, Chinese of Middle Asia live. The borders vary depending on different points of 

views and the perspective of assessment of Europe and Asia continents. Common point regarding the borders is 

the economic, cultural, ethnic, religious and political specific values of historical-geographical basis which dates 

back to centuries. 

Some researchers consider the concept of Eurasia as the synthesis of civilizations occurring as a result of 

mutual interaction and development lasting for centuries in the ambience of both peace and conflict. In the basis 

of such synthesis, it is likely to make several conclusions by discovering traditional values of Western and 

Eastern cultures as well as material and moral life styles which build Eurasia (Okan Üniversitesi, 2012). 

Among Eurasian countries are several countries existing in the geography following the collapse of Soviet 

Russia. There are also countries such as Armenia, Belarus in addition to Turkic Republics with common 

language and race.   

The economic structure of the countries in the region is heavily based on energy sector.  The region fails to 

utilize its potential in energy sector fully and some failures are seen in marketing process. For that reason, there 

is a need to develop the energy potential of the region, to establish energy policies and develop higher quality 

products in energy sector so as to enhance the competitiveness in foreign trading. However, what is known as 

"curse of sources” in economics literature should be overcome and dependency on one single product in the 

region should be eliminated. Within this framework, several potential sectors including mainly tourism should be 

considered for the region. For instance, the region is heavily dependent on foreign sources which are mainly 

agricultural products. In the sense of being capable to meet the self-needs, the countries in the region are to 

increase the agricultural efficiencies and develop agriculture based industry (Uzunoğlu et. al., 2007). 

In regard to supply of energy, Eurasian countries are to be divided into two groups; energy exporters and 

energy importers. Armenia, Belarus, Estonia, Georgia, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan and 

Ukraine are energy importers while Azerbaijan, Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan are energy 

exporters. According to data of 2008, accounting for 4,3% of the world population Eurasia‘s share in GDP of the 

world is 1,6%. Consuming 13,7% of the energy in the world, the region's energy consumption per capita in 

average is 5,94 TEP. This seems to be considerably at high rank in world average of energy consumption. 

Particularly, it is seen that energy consumption per capita in Russia, Kazakhstan, Estonia and Turkmenistan is 

about 4 TEP. In electricity consumption per capita, it is above the world indicators with 4.660 kWh (Maşrap et. 

al., 2010). 
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In this study the contribution of agriculture sector to sustainable development in Eurasian countries has been 

studied. As described above, having a particularly considerable portion in energy exporting, Azerbaijan, 

Kazakhstan, Russia, Turkmenistan and Uzbekistan are examined and the policy recommendations have been 

made for development of agriculture sector in particular upon overcoming single product dependency in those 

countries. Agriculture sector has a significant position in the sector in respect to good management of natural 

sources and is inevitable for basic nutrition and accommodation of the population. Accordingly, it also supports 

employment in respect to development of other sectors when the population is considered. 

In this study, firstly, the sustainable development and agriculture dimension have been studied and secondly, 

socio-economic and agricultural data of the above mentioned countries have been examined.  

 2  Sustainable Development Sustainable Agriculture Concepts 

Concept of sustainable development is one of the top concepts frequently occupying the agenda of discussion 

worldwide.  Although it seems as a simple concept at first glance, when examined in all aspects, it is a 

considerably deep concept (Gürlük, 2010). 

Emergence of sustainable development as a strategy has occurred as a result of failures following several 

development trials. World countries focused on producing more during 1950-1960. Paying priority to more 

economic activities and focusing on constant growth, the systems were widespread in countries in the world. 

However, in 1970s particularly the increasing poverty in the developing countries has led the world countries to 

produce policies taking into account the income distribution. In other words, development efforts which focused 

on production and economic activity targeted in previous years have paved way for more balanced development 

model also covering social objectives such as income distribution and poverty decrease. The environmental 

disasters which began to show their impacts starting from 1970s have initiated the view that the environmental 

protection is an important means of development. The concept of sustainable development has occurred as a 

description of balance desired to be established between economy, society and environment starting from 1970s. 

The concept of sustainability contains the applications aiming at protection of the sources as they are today, 

which form the needs of the future generations rather than today’s generations. Agriculture which has direct 

relationship with sustainable development process in terms of economy is the strategy of satisfying the needs of 

today’s generation after guaranteeing the future of next generations. 

Sustainable development establishes balance between human beings and nature and allows the satisfaction of 

the needs of next generations and development without consuming natural sources and thus means programming 

the life and development of today and tomorrow. Sustainable development is a concept having social, 

environmental, economic, local and cultural dimensions (Gençler, 2009). 

It was Thomas Malthus who first made the argument in 1798 that in every age and in every state population 

increases are limited by the means of subsistence and that when the means of subsistence increase, population 

will also increase, and that the population increase will be limited by misery and vice. However, the demand for 

food has increased since the second half of the twentieth century and led to development of agricultural 

technologies, which has caused a departure from the view called "Malthusian Trap" However, environmental 

related concerns were initiated by various discussions related to future scenarios in 1950-1960 for the first time. 

In 1963 Rachel Carson states that environmental risks are caused by agriculture in “Silent Spring”. The report 

entitled “Limits to Growth” by Meadows et al. in 1972 leading to argument points out the economic problems 

that might be encountered by societies when there is over consumption of natural sources, and also the needs for 

different policies required for realization of sustainable economic growth (Pretty and Conway, 2004).  

There are several definitions related to economics or production subject to culture and ecology of the countries 

describing sustainable agriculture. Berry defines in brief that “sustainable agriculture is not the consumption of 

human being or land”. Sustainable agriculture is considered as to address the restrictions and problems of both 

conventional and modern agriculture. In this concept, it is intended to use the wisdom of traditional system and 

the scientific superiority of the modern agriculture. The aim is to establish integrated studies based on agriculture 

eco-systems in an efficient and source protective manner both in the short and long run (Pezikoğlu, 2004). 

 3  Agriculture Sector in Eurasian Countries 

This part of the study gives and examines agriculture sector data of the studied countries. As a general 

assessment, it is seen that oil and other natural sources in the studied countries do not create employment for 

themselves in general and frequently exclude other economic sectors. There is a fact called “Dutch Disease”: 

Input of oil money results in increase of country’s currency. Foreign currency entering the country intensively 

from oil and gas exporting increases the value of the country’s currency and as a result the products produced in 

the country become expensive and competitiveness of the country in foreign markets decreases. In addition, 

imported goods get cheaper because of increasing currency value and local production is negatively affected in 

domestic market. As a result, several local sectors, mainly agriculture and industry experience difficulties and 
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unemployment rate increases. Competitiveness decreasing due to valuation of national currency makes the 

country dependant on richer countries (Tsalik, 2003). 

Following information about the agriculture sector in the studied countries, a general evaluation supported by 

the agricultural indicators has been made. 

 3.1  Azerbaijan Agriculture 

Azerbaijan’s economy during almost a 70 year period (1920-1991) was developing as a part of USSR’s 

economy. The economy was mainly dependent on the USSR market and the main developed sectors were oil-

producing, oil-refining and agricultural industries. Today, Azerbaijan’s economy is a leading economy in the 

entire Transcaucasia region. This achievement was obtained due to successful oil strategy. On the other hand, 

there are underdeveloped sectors as well. For instance, in 2009 agricultural sector weighed only 6.4% of total 

GDP. Weak development of agriculture is directly linked to the productivity. Today agricultural sector has more 

extensive farming features rather than intensive farming (Shikhaliyev et al., 2011) . 

According to the 2005-2009 data; there are no sharp changes in the productivity of cereals and fruits for the 

period. On average productivity was the same and there were slight changes. Cereals productivity was changing 

approximately between 2.4 and 2.8 tons/ha. Fruits productivity was fluctuating between 6.1 and 7.8 tons/ha. 

However it is nice to see that there is a steady growth of productivity in potatoes between 2000 and 2005, but it 

is relatively the same for the period 2007-2009. It is crucial to increase productivity of these agricultural 

products in the context of “food security” of the country. 

Azerbaijan’s annual demand in grain is 3 mln tons, about one million of which is imported from Russia and 

Kazakhstan (Trend, 2010). 

 3.2  Kazakhstan Agriculture 

Kazakhstan’s agricultural sector has extensive arable land resources, high regional demand prospects, growing 

domestic consumption and there is an absence of distortive government support in most agri-business sectors. 

To enhance its competitiveness across the agri-business sector, policy makers and the private sector must 

address the following sector-wide barriers: limited working capital, obsolete technology, limited access to land, 

especially for foreign investors, major skills gaps, lack of consistency of legislative framework, limited logistics 

infrastructure.  

Specifically, the grain, meat and dairy sub-sectors are where Kazakhstan shows the greatest potential to 

successfully compete in global markets. Kazakhstan produces a high quality of hard grain – its major non-

extractive export – which makes up 2% of the country’s total exports. The country is among the ten largest wheat 

producers and five largest exporters in the world. Its large land area, low production costs and freight advantage 

provide an opportunity for moving up the value chain with more processed wheat products.  

53% of Kazakhstan’s enterprises surveyed cited access to financing/credit as a first priority in developing their 

businesses. Investment in machinery and other inputs remains too low, and farmers do not have sufficient credit 

and financial support.  

Farmers of Kazakhstan have little knowledge of modern farm management and marketing techniques. There 

are insufficient standards to attract foreign retailers that global retail chains require suppliers to guarantee 

product availability, quality and safety. Globally, the dairy sector has changed significantly in its structure, 

geographical distribution and volumes of production. Technology and changing global trends in dairy 

consumption have seen a shift of power from producers and processors to retail operators; the main growth of 

dairy production has been in developing countries. Kazakhstan is presently a dairy-importing country but in the 

long run should position itself as a producer of higher value-added dairy products with export potential, such as 

milk powder. The Kazakhstan dairy industry has relatively low costs of milk production and can take advantage 

of favourable sector development trends globally. It now has an opportunity to move up the value chain into 

value-added dairy products. Importantly, its government subsidy levels – as measured by Sector Commodity 

Transfers (SCT) – are near zero.                   

With the dissolution of the Soviet Union, Kazakhstan lost a major market: cow milk production fell by 40% in 

4 years; herd levels have not yet regained the levels of 1992 (OECD, 2011). 

 3.3  Kyrgyz Agriculture 

With the collapse of the Soviet Union and the independence of the Kyrgyz republic in 1991, Kyrgyz 

agriculture went through deep structural changes, from large collective farms to household-scaled 

semisubsistence farms. Former kolkhoz and sovkhoz specialists became small-scale farm- generalists with a 

huge lack of technical knowledge and entrepreneurship. Those new farmers were poorly prepared and fields of 

various crops decreased dramatically. Besides a lack of inputs, they were particularly in need of training which 

would give them the knowledge and confidence to make their own proper decisions (Eveleens, 2004).  

The dramatic changes that occurred in Kyrgyzstan’s agriculture during the transition from plan to market are 

perhaps best illustrated by the shifting role of agricultural enterprises and individual farms. In 1988, toward the 
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end of the Soviet era, just 500 agricultural enterprises (collective and state farms) controlled 98% of arable land. 

The quasi-private sector consisting of hundreds of thousands of small household plots controlled the remaining 

2% of arable land. Twenty years later, in 2008, the share of agricultural enterprises (about 1,200 privatized 

successors of collective and state farms) in arable land had gone down to 25%, while the share of the individual 

sector (the traditional household plots and some 300,000 peasant farms that have emerged since 1992) had 

increased to 75%. Individual farms achieve consistently higher levels of land productivity than agricultural 

enterprises. Among the two components of the individual sector, the traditional small household plots 

outperform the newly emergent peasant farms. Because of the higher productivity of family farms, the 

individualization of Kyrgyz agriculture has led to significant recovery of agricultural production. The steep 

decline in GAO that characterized the early years of transition (1990-1994) – a standard outcome of transition 

disruptions in all CIS countries – changed to robust growth after 1995, with GAO recovering to the 1990 Soviet-

era peak already in 2002. 

The positive response in agricultural production occurred despite the decrease in agricultural land use, 

shrinkage of machinery inventories, and sharp reduction in the use of fertilizers and other purchased inputs. 

Thus, renewed agricultural growth can be attributed primarily to changes in farming structure associated with the 

process of land reform. Agricultural recovery was driven entirely by growth in the individual sector of household 

plots and peasant farms, while the formerly dominant sector of agricultural enterprises continued its decline. The 

steady increase of livestock inventories during the Soviet era (1960-1990) was supported by the increase of areas 

sown to forage crops, which came at the expense of areas allocated to cereals and to a certain extent also cotton. 

During the post-Soviet transition period, on the other hand, we witness dramatic reduction of areas under forage 

crops, which allowed reexpansion of cereals (from considerations of food self-sufficiency) and cotton (from 

apparently misguided considerations of export potential). In addition to increasing cereal and cotton areas, 

Kyrgyzstan increased the share of land under high-value crops, such as vegetables and melons. 

Agriculture is the main source of living for the rural population in Kyrgyzstan, which is relatively poor 

compared with urban population. The issue of raising rural incomes and improving the rural standard of living is 

therefore a major concern for policy makers in Kyrgyzstan. Individual farmers experience many difficulties in 

their attempts to sell farm products. Farmers universally complain of low prices received; they often complain 

that it is difficult to find a buyer for their products; they experience serious problems with transporting their 

products to the market; individual farmers recognize that their output is too small to sell. With regard to farm 

inputs, the universal complaint is that the prices are too high, although physical availability as such (i.e., finding 

a supplier) is not a problem. All these are typical problems of smallness. They are not unique to transition 

countries: family farmers all over the world experience similar problems, although admittedly they are less acute 

in a functioning market environment. In addition to difficulties with sales and inputs due to lack of bargaining 

power (prices) or restricted physical access to markets (finding a buyer, transport), the problems of smallness are 

also reflected in shortage of machinery (too expensive to buy for a small farmer) and restricted access to credit 

(lack ofcollateral, high transaction costs for small loans) (Lerman and Sedik, 2009). 

 3.4  Russian Federation Agriculture  

The dissolution of the Soviet Union in 1991 marked the beginning of a transition from a centrally-planned to a 

more market-oriented Russian economy. While significant progress has been made, the transition has not been 

easy or linear. In fact, in some sectors the state has deemed “strategic”, the move toward greater market 

orientation has been reversed in recent years, with the state taking on a greater role.  

Since its 1998 financial crisis, Russia’s economy has strengthened significantly, growing at a rate roughly 

6.7% annually between 1999 and 2005 – propelled largely by a boom in oil and gas markets. This growth fueled 

demand for higher value food products while oil and gas related revenues also allowed the state to increase its 

role in other sectors, including agriculture. 

Following a period of decline, agricultural output has shown positive growth in recent years. Currently, 

agriculture accounts for about 11% of total employment and 5% of the nation’s GDP. Agriculture has important 

implications for the welfare of Russian society; some 18% of the population lives below the poverty line, and 

food and beverages account for 38% of expenditures for low income households. Agriculture’s contribution to 

the overall economy has been falling as agriculture has been growing more slowly than non-agricultural sectors. 

Russian agri-food imports are substantial and increasing, given the nation’s relatively static domestic production 

and growing consumer demand. Consequently, the import-export trade balance has been widening since 2000. 

The EU is Russia’s largest agri-food supplier, followed by Brazil, Ukraine and the United States. Russia takes 

one-third of US exports of frozen cut poultry and two-thirds of Brazil’s pork exports. Russia is a net-exporter of 

grains and oilseeds. The federal government is now making efforts to improve agricultural efficiency, with more 

assistance being put into capital and technological improvements. A new Federal Law on Development of 

Agriculture is being executed to provide a more stable legal and regulatory framework for the sector. 

Agriculture is now benefiting from an improved Russian economy and a return to pre-crisis levels of policy 

support. Federal programs are being implemented during 2006-10 to emphasize sustainable farming, rural 
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development, and quality of agricultural labour and life in rural areas, including the two-year 2006-07 National 

Priority Project for Development of Agro-Industrial Complex. 

 3.5  Uzbekistan Agriculture 

Agriculture is the backbone of Uzbekistan’s economy, contributing almost one-third to the annual GDP. More 

importantly, agriculture provides the livelihood for most of the 60% of the population who live in rural areas 

(Djalalov, 2001). Agriculture is also a great consumer of the natural resources, and it accounts for 92% of 

Uzbekistan’s 56 billion cubic metres (BCM) total water use (Dukhovniy et al., 2002), equivalent to 60% of all 

water use in Central Asia. Since the collapse of the Soviet Union, 80% of Uzbekistan’s water supplies has come 

from neighbouring countries, primarily via the Rivers Amu Darya and Syr Darya (Mirzaev, 1996). Thus, 

agriculture and agricultural policy in Uzbekistan now have significant international dimensions. Cotton was the 

dominant crop within Uzbekistan’s agricultural sector during the Soviet period. Although grown for hundreds of 

years in the region, the more recent expansion of cotton was made possible by two main factors: the extension of 

the irrigated area and Soviet central planning. Irrigation allowed increased crop production, and central planning 

imposed cotton as the major crop. In exchange for cotton production, central planning provided Uzbekistan with 

water, energy and food from elsewhere in the integrated national system. The growth of irrigated agriculture, in 

particular for cotton, has been associated with a range of water related environmental problems, most famously 

the shrinking of the Aral Sea, but also including less publicized salinity and water-logging of irrigated lands 

throughout the Sea’s two river basins. Since the disintegration of the Soviet Union and independence of 

Uzbekistan in 1991, the policies of Uzbek agriculture have simultaneously been subject to both inertia and 

change. 

After the collapse of the Soviet Union, the newly emerging states began to change their agricultural policies. In 

Uzbekistan, changes included: (1) re-distribution of land to families, in order to prevent social unrest; (2) 

increasing wheat production for food security; (3) implementing a quota system for cotton and wheat; (4) 

changes in agricultural subsidies; and, (5) disintegration of large collective farms. 

Following information about the agriculture sector in the studied countries, some common data pertaining to 

agriculture sector have been evaluated. 

 Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Russian 

Federation 

Uzbekistan 

Country area (1000 Ha): 8 660  272 490  19 994  1 709 824  44 740  

Population (1000): 9 188  16 026  5 334  142 958  27 445  

GDP (millions of US dollars): 43 019  115 306  4 578  1 231 893  32 104  

GDP per capita (US dollars): 4 682 7 195 858 8 617 1 169 

Agriculture as % of Gross 

Domestic Product: 

7 6.8 27.1  5.5 28.7 

Value of agricultural exports (US$ 

millions): 

544 3 029 218 7 901 797 

Share of agricultural exports (% of 

total exports): 

12.2 4.3 11.7 1.7 6.9 

Value of agricultural imports (US$ 

millions): 

1 122 2 910 546 31 389 788 

Share of agricultural imports (% of 

total imports): 

15.6 7.7 13.4 10.8 10.5 

Table 1: Genaral Data Concerning Agricultural Indicators (2009)  Source: Derived from FAO, UNDP and 

World Bank Data 

According to Table 1, Russian Federation is the country with the biggest area, followed by Uzbekistan. Having 

population of about 143 million, Russian Federation is the 8
th

 most crowded country in the world. Kyrgyzstan is 

the country with the lowest population among the studied countries. According to 2009 data, Russian Federation 

has the highest Gross Domestic Product with 1 231 893 million US Dollars. Kazakhstan and Azerbaijan follow 

Russia. When the contribution of agriculture in Gross Domestic Product is examined, Uzbekistan has the rate of 

28.7% while Kyrgyzstan has 27.1%. Based on these data, agriculture has an important place in all sectors in both 

countries. With 12.2% Azerbaijan is the country having the highest rate of agriculturally export share in total 

export. Kyrgyzstan follows it with 11.7%. When the matter is examined for importing, it is seen that Azerbaijan 

is the country having the highest rate of agriculture importing in total importing (15.6%) and Kyrgyzstan, 

Russian Federation and Uzbekistan follow it. 

The data about lands and water use in the studied countries are given in Table 2. 

 

 Azerbaijan Kazakhstan Kyrgyzstan Russian Uzbekistan 
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Federation 

Land area (1000 ha): 8 263 269 970 19 180 1 637 687 42 540 

Agricultural area (1000 Ha): 4 757  208 480  10 617  215 561  26 651  

Arable land (1000 ha): 1 860 22 700 1 280 121 649 4 300 

Permanent crops (1000 ha): 228 100 73 1 793 320 

Pastures (1000 ha): 2 669 185 098 9 374 92 052 22 000 

Irrigated land (1000 ha): 1 430 3 556 1 020 4 593 4 223 

Share in total water use by 

agriculture (%) 

76.4 81.8 93.8 19.9 93.2 

Share in total water use by 

industry (%) 

19.3 16.5 3.1 59.8 2.1 

Share in total water use by 

domestic ( %): 

4.3 1.7 3.2 20.2 4.7 

Forest area (1000 ha): 936 3 309 954 809 090 3 276 

Table 2: Genaral Data of Land and Water Usage (2009) Source: FAO 

When Table 2 is examined, it is seen that Kazakhstan has the most agricultural land. Russian Federation 

follows it. When irrigated agriculture lands are examined it is seen that Russian Federation is the country with 

the biggest irrigated agricultural land, followed by Uzbekistan and Kazakhstan. Based on the rate of use of the 

water in agricultural lands, Kyrgyzstan is the country with the highest rate (93.8%). Uzbekistan (93.2%) follows 

it. According to the rate of water used in industry, two countries having the smallest rate of use of water in 

industry are Uzbekistan and Kyrgyzstan. Russian Federation is the one having the highest rate of water use in 

industry. Russian Federation has the highest rate of share in total water use by domestic. 

To sum up the tables in general, the contributions of agriculture to Gross Domestic Product in the studied 

countries are considerably low. The ratio of importing to exporting in agricultural products is high and it is seen 

that all countries could not provide food safety. It can be said that Russian Federation having the most 

agricultural lands also has the highest irrigatable land. It is seen that Kyrgyzstan and Uzbekistan having the 

highest water use rate in agriculture do not use the natural sources in a sustainable manner. It is also understood 

from the rate of water used in the field that rate of urbanization and industrialization is the highest in Russian 

Federation. 

 4  Conclusions and Recommendations 

In this study it has been discovered that the agricultural structure, product pattern and sector specific policies 

in the studied countries in general have displayed considerable changes since 1991 after the gain of 

independence. The positive results of structural changes have occurred in a short time. However, serious 

environmental issues have been experienced in the countries where sustainable production methods are not 

employed in the past and reflection of the issues have continued until today. 

The structure of agriculture sector displays difference according to the agricultural policies applied in a 

country in addition to its natural source. Therefore, agricultural policies should be directed in accordance with 

the domestic dynamics of a country. 

Ensuring food safety in Eurasian countries which have energy focused income is very important for the future. 

At this point, the way of production aiming at meeting the food needs of the population should be taken as basis 

in particular, and nature and efficiency of agricultural sector should be supported. For this purpose, subsidy 

policies should be developed. 

Being the main focal points of sustainable development economic and ecological development should be 

considered integrally and integration between sectors should be ensured and rural-industrial promotion based on 

agriculture should be encouraged. As a result, tourism and textile sectors to be qualified as focal sectors in the 

coming years in Eurasian countries and capable to provide essential value added to development are directly 

related to agriculture. Enhancement of agricultural productivity, development and diversification of market 

oriented production will be achieved through supporting rural areas. In addition to agricultural support, 

facilitating access to information sources can be provided by enhancement of dissemination activities. In this 

context, supporting data and communication technologies in the mentioned countries will allow widespread use 

of such technologies, create awareness in citizens, enterprise, domestic and foreign market demands and develop 

trade relations (Bircan, 2012). 

On the other hand, livestock has an important place in agricultural production sector in the Eurasian countries. 

Meat production plays an essential role in subsistence. Development of livestock products based on traditional 

and organic subsistence in middle Asian countries having wide pastoral areas in terms of quantity and quality 

will support economic development. Furthermore, it will be easier for processed meat and dairy products to gain 
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place in foreign markets. In this framework, establishment of cooperation between Turkey and Eurasian 

countries will enable realization of joint projects also ensuring share of Turkey’s experiences. 

In general in agriculture sector, productivity should be increased in SMEs where livestock and vegetable 

production is carried out and lending, consulting and training supports should be provided for such enterprises. 

On the other hand, product variety should be provided in such sub-sectors exchanging inputs upon enhancement 

of irrigation facilities. For instance, product variety has been increased by growing products such as kiwi, jojoba, 

soya, Japanese turnip, broccoli etc. which were not produced in Turkey before. 

Development of water sources, use of reservoirs and lagoons of structural modification and development of 

water products, support of reservoir fishing should be another value added of sustainable agricultural production 

and employment in this sector should be increased. 

Development of agriculture sector, safe supply of food needs of increasing domestic and foreign population is 

only possibly by means of stability of agricultural production with price supports. For that reason, a common 

insurance system should be established and put into effect to provide protection of producers and production 

level, quantity and quality in Eurasian countries against risks. 

Within the internal dynamics of Eurasian countries, the Eurasian countries should offer training to their 

citizens on sustainable development, sustainable agriculture, organic agriculture and new agricultural products 

and create awareness and sensitiveness in this matter by means of mass media.   

On the other hand, public and private sector cooperation in agriculture sector, scientific and corporate 

cooperation among privatization policy makers, corporate and Eurasian countries in agriculture fields should all 

contribute to development of plant production and livestock farming. Thus problems such as aridity, plant 

diseases and animal diseases should be eliminated in applications of sustainable agriculture and sustainable 

development policies. 

The revenue gained in foreign currency in energy and natural sources exporting in Eurasian countries may also 

strengthen other sectors where such countries could not compete. For instance, a wealthy country with 

dependency on agricultural products may not only increase the rate of employment by means of introduction of 

new agricultural fields, green housing, irrigation systems by use of its own sources but also may provide 

sustainable development without dependency on one single source.  

Sustainable development and growth policies are only possible by enhancement of more and competitive 

agricultural products and varieties, in brief, providing more value added.  Being rich in energy and natural 

sources, Eurasian countries may utilize a part of their such incomes for support of agriculture policies because 

increase in employment rate upon development of industries based on agriculture, decrease in poverty and 

cooperation among region countries will be much easier. Particularly, achievement of a strong economic 

integration will enable Eurasian countries to become dominant in world policy in political aspects and this 

process will get much more powerful with reasonable smart energy policies. 

Agricultural production, effective use and share of water sources are all highly important for future world 

population. Sustainable development and growth will also strengthen the neighborhood economies. 
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Herbal Production in the Turkish Agricultural Sector 
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Abstract 

Agricultural production depends on natural conditions. All the countries try to stabilize and increase the food 

supply for communities. For this reason, the agriculture sector, support policies analyzed and conducted well. In 

agricultural support policies, there are different objectives like raising farm incomes, production and 

productivity. In Turkey, agricultural is very important. Because certain part of the population of Turkey live in 

rural areas. There are agricultural activities. They support those living in urban areas, especially in times of 

crisis. People living in rural areas, as well as food and labor force ready for those living in urban areas. In 2001 is 

an important milestone in Turkish agricultural policies. Before 2001, agricultural support policies consisted of 

mainly market price support, credit support and input subsidies. New policies started to be implemented after 

2001. The purpose of this study was to determine the level of success in the new agricultural support policies in 

the context of the agreement with the European Union. We tried to find the best way to deal with the current 

main problems of Turkish Agricultural Sector in last year's.  

JEL code: Q18 

 1  Introduction  

Agriculture sector will never lose its forefront significant position so long as the humanity is bound to nutrition 

for the survival of the countries and the societies. Thus, countries tend to guarantee the product supply as much 

as possible, in order to sustain the self sufficiency. However, the agricultural production, naturally, is receptive to 

various effects. . Climate and environmental conditions, epidemic diseases affect the production. So, developed 

countries, try to keep the agricultural production and supply stable, applying scientific ways. 

Since the foundation of the European Union, the first common policy area is determined as Common 

Agricultural Policy. By the aid of this policy, the product insufficiency policy in the foundation years was 

overcome and afterwards, the famine in Europe was eradicated. But, in this process, subsidies within the frame 

of Common Agricultural Policy, in time, brought EU out an oversupply of production which is above the 

consumption. This excess of production was exported with undercost prices. Several mechanisms were 

developed to curb cheap product imports out of the Union. The excess product sold undercost to world market 

and the import preventions were severely protested by Non European Countries and blocks and caused the 

European Union strand in organizations like WTO. Besides, the Agricultural subsidies laid a significant burden 

on the budget and taxpayers felt indisposed. In that period, liberalization had been significant in the World 

economic policy and thus affected the European Union Policies. Subsidies appeared as a result of the reforms in 

the Common European Policy and gradually most of the subsidies given was made independent from the 

production in years. In the Subsidy policies, the role of the production was replaced by subjects like the 

improvement of welfare in the rural areas, environmental prevention, livestock welfare, food safety and quality. 

Despite the process mentioned above, European Union never totally left the agricultural sector to free market 

conditions and always controlled it by detailed policies. Now, Common Agricultural Policy constitute 43% of 

European Union budget 

Turkey followed a planned and production favored agricultural policy in the foundation years and after the 

foundation and tried to control the agricultural production with the intervention tools and Subsidy systems as 

much as possible. But instable political structures and long term governments curbed the conduction of long term 

policies. Governments decided to use the agricultural policies as a tool for their self political situations and this 

situation led to the deterioration of the tools which are constituted in good will and eventually they became 

useless.  

Agriculture has a key role in the economy of Turkey in social and economical means. Since the industrial 

sector and services sector remained undeveloped for long years, agriculture became the power of the economy.  

Today, half of the lands of Turkey is used as agricultural field which is slightly high from the average of EU-

27. Turkey’s membership shall add approximately 41 million decares. Roughly, 24 % of workforce is in 

agriculture in 2009 and the share of the agricultural income in GNP is 8,2’% (T.R. Ministry of Agriculture and 

Rural Areas, 2012). Although the share of agricultural sector in GNP diminishes, it still has a significant 

importance in the workforce. Fertileness in the developed countries could not been achieved. Still, 1 in 4 person 

is employed in agriculture. This number could not be decreased as much as the share of the agriculture in total 

income. The continuing increase in this difference, leads to an increase in the poverty in rural areas. As the lab or 

is the most frequent input, it encourages crowded families in the agricultural sector and causes the land to be 

rapidly divided and lessened. The scarcity in the capital and accumulation of knowledge decreases the fruitful 

production.  
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 2  Development of Income in Agricultural Sector 

Agriculture witnesses a rapid growth when the current prices are taken into account. That is why this situation 

brings us to a deceptive increase in income. However, it is observed that the share of agriculture in GNP rapidly 

falls relatively, this difference indicates that the share of the agricultural side in the income decreases and the 

rural poverty increases. Initially, as the agricultural employment increased, the agricultural income rose up 

because of the growth of agricultural sector So, crowded families and high population was increased. However, 

with the fall in the increase in the agricultural employment depending upon the machinery, the importance of 

fertility increased. Afterwards, every increase in the agricultural increase meant a hidden unemployed. The 

decrease in the income in agriculture led to a disengagement in open and hidden unemployment. As a result of 

IMF policies, who abolished the incentive and subsidies in agricultural sector, the share of agriculture in GDP 

rapidly fell (T.R. Ministry of Agriculture and Rural Areas, 2012). 

 The economical difference between OECD members and Turkey has not changed since 1970 on the basis of 

national income, only slightly increased. As can be seen in Table 1 above, the numbers of Turkey are lowest 

among OECD countries and the situation does not change when compared to EU countries. 

Indicator Unit 2006 2000-2006  EU Average 

Population 1000 72.974 70.216 486.957 

National Income Per Person EUR 4.398 3.331 21.971 

 Workforce between 15-64 years. % 45,9 46,8 62,9 

Unemployment in Active Population  % 9,9 9,5 8,6 

or productivity in Agriculture. n.a.* n.a. n.a. - 

Gross Fixed Overhead Capital in Agriculture Million TL 5.185 TL n.a. 27 Million EUR 

Development of workforce in industrial Sector 1000 person  6.088 7.209 1.502,60
*
 

Economical Development In Agricultural Sector % 2,9 1,3 2,1
*
 

Economical Development in Food Industry % 6,1 3,2 2,2
*
 

Workforce in Secondary and Tertiary Sectors 1.000 16,242 n.a. - 

 (unemployed 1000 people )        

Note: 
*
 EU25 (2002) 

Table 1. Main Economical Indicators Source: T.R. Ministry of Agriculture and Rural Areas  

 

Unemploy-

ment Rate 

Share of 

Agricultural 

Sector 

Share of 

Industrial 

Sector 

Share of 

Services 

Sector 

Male employment 

in Agricultural 

Sector 

Female employment 

in Agricultural 

Sector 

1998 6,9 40,5 23,6 35,9 30,5 67,0 

1999 7,7 41,4 22,8 35,8 30,9 67,6 

2000 6,5 36,0 24,0 40,0 27,0 60,5 

2001 8,4 37,6 22,7 39,7 27,7 63,3 

2002 10,3 34,9 23,0 42,1 24,8 60,0 

2003 10,5 33,9 22,8 43,4 24,4 58,5 

2004 10,8 29,1 24,9 46,0 21,6 50,8 

2005 10,6 25,7 26,3 48,0 18,6 46,3 

2006 10,2 24,0 26,8 49,2 17,2 43,6 

2007 10,3 23,5 26,7 49,8 16,8 42,7 

2008 11,0 23,7 26,8 49,5 17,1 42,1 

2009 14,0 24,6 25,3 50,1 18,1 41,6 

2010 11,9 25,2 26,2 48,2 18,3 42,4 

2011 9,8 25,5 26,5 48,1 18,7 42,2 

Table 2. The share of Employment in Agricultural Sector in Years Source: TSI Employment and Unemployment 

due to the Economical Activity Branches 

 3  Employment in Agricultural Sector 

Besides the fact that the share of industrial sector in the national income follows a diminishing trend, it still has 

a significant importance. Its share in the employment follows a parallel course. Agricultural employment 

materializes more than the industrial employment. The share of agricultural employment in the workforce can be 

considered as an indicator of economical development. As the economical development level rises, though the 

share of agricultural sector in the general economy does not fall, a decrease in the employment is expected due to 

reasons such as technological development, machinery. As the level of economic development increases, the 

development in the non- agricultural sector rises up. The diminishing employment is expected to shift into these 
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sectors. In Turkey the expected occurred as well. But it could not reach to the average of the developed countries 

and EU.  

Agricultural employment tending to decrease since 2001, followed a different course in 2008 In 2008, 

agricultural employment increased in contrary to general tendency. As a result of the process, the share of 

agriculture in employment which was 37.6% in 2001 and recessed to 26.4 % in 2007, stopped decreasing in 2008 

.In 2009, while the number of the workers in non-agricultural sector diminished 184 thousand persons in 

January, the agricultural employment increased 259 thousand persons when compared to the same month of the 

previous year. In this month when the unemployment rose to 15.5 % the share of agriculture in employment 

increased 1.2 points rising from 20.6% to 21.8 % (TSI, 2012). When the October 2009 period is examined, the 

distribution of the employment is: 25,3% agriculture, 19,4 % industry 6,3% construction, 49 % services sector. 

When compared to the same period of the previous year, while the share of agricultural sector in the total 

employment increased 0.8 points, the share of industrial sector decreased 1.3 points. In 2011, while the share of 

the agriculture increased to 25.5 points, industrial sector continued to decrease. However, in April 2012 

agricultural employment recessed to 24,4 % with a fall of 0.8 pts. This increase is related to the last crisis. A 

return to agriculture occurred because of the contraction in industry (TSI, 2009). This situation is thought to be 

rooted due to the fact that people regard the agriculture as a more reliable sector because of the increase in 

unemployment. A part of workforce who are unemployed without income in cities, shelter to the agriculture and 

their families in agriculture though their economic condition is also poor.  

Within the context of mechanization of agriculture which is one of the reasons of employment lose in 

agriculture, one of the important indicators is the number of tractors. While this number increased 78.8 percent at 

the end of the period, the number of tractor owner companies increased 61.0 percent. However, 1 in every three 

company does not own a tractor. As from 2006,the number of tractors is 1.037 (T.R. Ministry of Agriculture and 

Rural Areas a, 2012).  

The number of machinery and equipment used in the agricultural product increases in years. Despite the 

increasing trend of mechanization in Turkey, the fact that there is no mention worthy decrease in industrial 

population, moreover an increase in recent years may be resulting from the failing of non agricultural sectors in 

providing employment and thus the return of the employment seekers to agriculture.  

Female employment is higher in agricultural sector when compared to other activity branches. This can be 

explained by the combined effect of the two structural characteristics of labor market: General characteristics of 

agricultural population and the unqualified female labor. The labor force using the family labor working in the 

semi-subsistence agricultural farms and getting no wages affects the statistics of workforce.  

 4  Improvement Of Workforce In Terms Of Production 

The farm structures of Turkey has similarities with some of the new candidate countries. According to the 

counting in 2001, there are approximately 3 million agricultural enterprises most of which are family enterprises 

using family labor. This number is about 15 million in EU-27. Agricultural enterprises possessing 6 decares 

average of land, are smaller than the 13 decares average of EU Subsistence and semi subsistence farming is a 

characteristics of Turkish farming..  

Indicators Turkey EU 27 

Agricultural Area (000 ha) 40.459 182.129 

Ratio of Total Area  %51.6 %42.3 

Ratio of Plough Land %56.8 %59.3 

Ratio of Continued Lawn  %36.1 %30.9 

Table 3. Turkey EU Agricultural Area Comparison Source: European Commission 

Irrigated and modern farming is done in only 18% of agricultural lands (4,9 million decares) Semi-developed 

farming is done in only 2.9% of agricultural lands (762.273 decares) together with insufficient irrigation. In the 

remaining lands, which account for %78,5 ( approximately 20,9 million decares) dry agriculture (rain addicted ) 

is done. 

In the yearly agricultural structure calculation of TURKSTAT, it is found out that the agricultural land 

diminished 3.0% in 1984-2004 period. Since 1995 this trend has slowed down and since that date between 1995-

2004 the diminishing land has been 0,9% . Besides, cultivable lands increased 3.75% between 1984-2004. 

Fallowed lands lessened 3,4%, vineyards lessened by 16,8. Vegetable gardens increased 28,2%, fruit trees 

increased 16,3% and olive trees increased 15,8%. 

The sizes of agricultural enterprises in Turkey are not sufficient. The amount of land cultivated by farmer 

based enterprises is limited and distinct from each other . Because the land is highly split into many parts, regular 

enterprises cannot be established on them and thus desired increase in production cannot be achieved. According 
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to the results of 2001 Agricultural Counting, there are total 3.021.207 agricultural enterprises in Turkey . 81% of 

the enterprises run their own land.  

Use of Land  Area (decares) % 

Agricultural Area 26.590.000 34,13 

Unused but potentially fruitful land  1.944.340 2,5 

Forages 21.505.168 27,61 

 Lawn  646.691 0,83 

 Meadows and continued fells 20.858.477 26,78 

Forest/Bush  23.227.975 29,82 

 Forest 15.184.879 19,49 

 Bushes  8.043.096 10,33 

Water Area 1.158.109 1,48 

Other Land  3.474.108 4,46 

Total 77.899.700 100 

Table 4. Land Use in Turkey Source: T.R. Ministry of Agriculture and Rural Lands  

 “The number of agricultural enterprises in Turkey, being 2.2 millions in 1950 increased to 3.5 million in 1980, 

3.9 million in 1990, 3 million in 2001. “ Average Enterprise Size being 10 hectares in 1950 fell down to 6 

hectares in 1990, and finally calculated as 6.1 hectares in 2001. When the split condition of Agricultural 

Enterprises are examined, due to the 2001 agricultural counting data, it may be seen that of the current 3.022.127 

enterprises 4.8% is 1-3 parts, 44.2% are 4-5 parts , 28%’are 6-9 parts, 23%’ are 10 or more parts The average 

number of parcels in the enterprises is 4.1 , average parcel size is 1,5 hectares. The splitting in the lands owned 

by the agricultural enterprises continue because the increasing population cannot be attracted into non-

agricultural sectors and other factors; and the sizes fall down behind the economical enterprises sizes.”( T.R. 

Ministry of Agriculture and Rural Areas a,2012) 

Year  

 Agricultural  

Added Value 

Farming and Animal 

 Husbandry (%) Forestry (%) Fishing (%) 

1998 15.952 93,33 4,44 2,22 

1999 15.064 93,43 4,38 2,19 

2000 15.641 93,28 4,48 2,24 

2001 14.710 93,48 4,35 2,17 

2002 15.808 92,75 5,07 2,17 

2003 15.422 92,91 4,72 2,36 

2004 15.733 92,37 5,08 2,54 

2005 16.625 93,04 4,35 2,61 

2006 17.109 92,86 4,46 2,68 

Table 5. The Distribution of Agricultural Added Value into Activity Branches Source: TSI GNP in Economical 

Activity Branches 

The share of animal husbandry is mostly more than that of herbal production in agricultural added value in 

developed countries. In Turkey herbal production activity is higher . In Table 5 above, the shares of four 

components of agricultural production, herbal production, animal husbandry, forestry, and aquaculture can be 

seen. As can be seen in the table above, shares of forestry and fishing in agricultural added value are very low. In 

parallel to the development in recent years, the share of fishing, increases, though with a slow pace.  

 5  Herbal Production 

The share of herbal products in Agricultural productive value is 77,4% and this rate is high when compared to 

EU-15 . Recently, there have been increases in the share of herbal products in the agricultural productive value in 

EU and reached to 55%. This is partly because of the quota system applied to animal products. . Agricultural 

production value in Turkey is higher than the total production value of 10 new members and about 10% of EU-

15 agricultural value. The herbal production value constitutes 14.5% of EU-15. Within the herbal production 

value of Turkey, fruit and vegetable gets the highest share (42,5%) followed by cereal (17,2%) . Cereal gets the 

highest share in herbal production value in EU-15 (Abay, 2005). 

Fruit and vegetable production lands constitute 12.4% of total agricultural land. Approximately 27% of the figs 

produced in the World, 17% of apricots 12% of melons,11% of watermelons 14% of green beans 9% of 

eggplants and tomatoes , 13% of citrus are produced in Turkey. According to the 1991 agricultural counting 

data2.6% of total enterprises do only fruit vegetable production. Turkey also has a significant share in EU fresh 

fruit and vegetable foreign trade. Turkey materializes about ¾ of fruit export and about ¼ of vegetable export to 

EU countries. On the other hand, Turkey’s 80-90% of fruit import and 10-30% of vegetable import from EU. 
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Among the most important types of fruit and vegetables exported from Turkey to EU are citrus in fruit group and 

green pepper in vegetable group (Usman, 2011). 

When Table 6 is grounded on, it can be observed that the production, amount and added value of basic herbal 

products followed an instable pattern between 1998-2011. In this long period, serious disproportions in 

production amounts can be observed even in subsequent years. Important differences can be observed between 

Turkey and EU in productivity. For example, productivity in wheat per hectare in Turkey is 2.1 ton, in EU it is 

6.7 tons (DİE 2002, Eurostat, 2002). This productivity is in turn 2.0 and 3.1 tons in cotton Bektaşoğlu vd.,2011). 

When examine on the basis of product groups, a flashing point is that, while the cereal product increases, there is 

a great decrease in industrial production. The highest lessening is observed in tobacco in sugar beet, cotton and 

tobacco group followed by cotton and sugar beet. A disconnection between agriculture industry relation occurred 

and disconnection increasingly continues. 

 YEARS 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Cereal 

Wheat  21.000 18.000 21.000 19.000 19.500 19.000 21.000 21.500 20.010 17.234 17.782 20.600 19.700 21.800 

Barley  9.000 7.700 8.000 7.500 8.300 8.100 9.000 9.500 9.551 7.306 5.923 7.300 7250 7600 

Maize 2.300 2.397 2.300 2.200 2.100 2.800 3.000 4.200 3.811 3.535 4.274 4.250 4.310 4.200 

Pulse  

Lentil 540 380 353 500 565 540 540 570 623 535 125 302 447 406 

Chickpea 625 560 548 535 650 600 620 600 552 505 518 562 530 487 

Bean  236 237 230 225 250 250 250 210 196 154 155 181 212 200 

Industrial Plant  

Pulse 22.283 17.102 18.821 12.633 16.523 12.623 13.517 15.181 14.452 12.415 15.488 17.274 17.942 16.126 

Cotton 7.565 7.192 6.541 6.846 7.210 6.373 6.400 5.468 5.907 5.302 4.950 4.200 4.806 5420 

Tobacco  251 243 200 145 153 112 134 135 118 75 93 82 53 55 

Oil Seeds 

Cotton Seed 2.305 2.026 2.261 2.358 2.542 920 936 864 977 868 673    

Sunflower 860 950 800 650 850 800 900 975 1.118 854 992 1.057 1.320 1.335 

Peanut 90 95 78 72 90 85 80 85 78 86 85 90 97 90 

Tuber Crops 

Potatoes 5.250 6.000 5.370 5.000 5.200 5.300 4.800 4.090 4.397 4.227 4.197 4.397 4.513 4.613 

Onion  2.270 2.500 2.200 2.150 2.050 1.750 2.040 2.070 1.765 1.859 2.007 1.847 1.900 2.141 

Fruit Edible Vegetable  

Watermelon 5.815 5.725 5.805 5.795 6.395 5.950 5.575 5.795 5.570 5.458 5.752 5.418 5.295 5.512 

Tomatoes 8.290 8.956 8.890 8.425 9.450 9.820 9.440 10.050 9.854 9.945 10.985 10.785 10.051 11.003 

Fruit 

Grapes 3.600 3.400 3.600 3.250 3.500 3.600 3.500 3.850 4.000 3.612 3.918 4.264 4.255 4.296 

Citrus 1.943 2.263 2.222 2.478 2.493 2.487 2.707 2 913 3.220 3.064 3.000 3.513 3.572 3.328 

Nut 580 530 470 625 600 480 350 530 661 530 801 500 600 430 

Apple 2.450 2.500 2.400 2.450 2.200 2.600 2.100 2.570 2.002 2.458 2.504 2.782 2.600 2.682 

Olive 1.650 600 1.800 600 1.800 850 1.600 1.200 1.767 1.076 1.464 1.290 1.415 1.750 

Tea 979 1.096 758 825 792 869 1.105 1.192 1.121 1.145 1.100 1.103 1.305 1.231 

Agriculture Added Value 

Million TL in 

1998 Prices 

 
8.520 

 

8.030 8.626 7.926 8.663 8.745 8.701 9.274 9.393 8.736 9.141 9.477 9.703 10.210 

Table 6. Production of Basic Herbal Products in Turkey. (Thousand tons) 2012  Source: TSI Herbal Production 

Statistics 

As an indicator of the competitiveness of Turkish agriculture in EU, current prices can be compared. In 

Turkey, Some products are expensive the other countries. 

 Product  TR Price (EURO) EU-25 Price (EURO) 

Wheat 19,05 12,28 

Rye 15,02 11,04 

Barley 16,17 11,45 

Oat  17,05 12,51 

Maize 19,36 12,77 

Potatoes 20,01 20,22 

Sugar Beet  59,23 44,49 

Table 7. Comparative Product Prices In 2004 Between EU-25 and Turkey (EURO/for 100 Kgs) Source: 

T.R.Ministry of Agriculture and Rural lands  
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As can be seen above in Table 7 prices of Turkish products are high except potatoes. Moreover, the potatoes’ 

difference in price is low. Cereal have already been protected by a number of export preventions. With the 

membership to EU, prices are expected to fall down. . Wheat, which is one of the most important products of 

farming and Turkey’s highest volume product, has a price of 19,1 EURO in Turkey 13,8 EURO in EU 25 . With 

so high prices, it does not seem possible to export wheat to EU. Competition is not possible without incentives. 

On the contrary, Turkey has to import from EU. From the table, It is obvious that an increase in productivity 

should be enhanced. 

 6  Productivity  

Oversplit land and relatively small enterprise sizes are one of the most important reasons of unproductiveness 

in agriculture sector (especially in herbal production). When Turkey and EU countries are compared, it can be 

said that average enterprises sizes are 3 times bigger in EU than Turkey To Illustrate, average size of enterprises 

in Turkey is. 6 hectares, in 15 EU countries, the same average is 19 hectares. On one hand, 83% of the 

enterprises in Turkey are small and has a split structure. On the other hand, agricultural and animal production 

are done together in Turkey (TSI, 2006). 

As can be seen in Table 8, the productivity levels of all products but cotton are lower than EU. This fact 

indicates that in a possible liberalization in foreign trade, when there is a competition, the producers of these 

products shall go under a very different situation and perhaps they will have to completely stop their producing 

activities. In the EU-15, Turkish value-added per worker is only 1/8 respectively. Therefore Turkey is a burden 

for EU. (Dinç, 2012).  

  Turkey EU-15 EU-25 Turkey/EU-15 

Wheat 20,4 64,2 56,6 31,8 

Cotton (unpinned)  35,5 30,5  116,4 

Barley 22,4 44,9 41,8 49,9 

Maize 43,6 85,8 73,8 50,8 

Sunflower 12,1 16,3 16,7 74,2 

Sugar Beet ton/ha 4 8,7  45,8 

Potatoes 259,2 353,9 264,6 73,2 

Table 8. Productivity of Some Products in Turkey and EU 2001/2003 avr. (100 kg/ha) Source: Canan Abay,  

 7  Conclusion  

Agriculture is not an only economic subject. It is a part of the survival and security of the country. Problems in 

food supply directly affect the status-quo of the country. So, it is not an issue to be risked. . 

Despite the high share of employment in total in agriculture in our country and recent diminishing in industry, 

the increase in agriculture employment is a protest against the result of inability of non-agriculture sector to 

create employment. Continuously repeated target, making the agriculture sector effective by making it smaller in 

Turkey, cannot be met under these conditions. Attempts to lessen the population, encouraging the people to leave 

the rural areas and to move to cities shall increase the problems in the long run. Shifting the population in the 

rural areas to cities by creating non agriculture employment opportunities is a policy that cannot be realized in 

the short run because of the global and in country constraints. This indicates the reality that one third of the 

population shall live in cities for long years. .  

A long term strategy including precautions against the problems of global warming, a strategy that will realize 

and continue sustainable development, that will not detriment ecological support, provide balanced use of natural 

sources is needed.  

Turkey needs more agricultural production and employment Agriculture sector should be developed and made 

effective and should be improved to a level in which it can compete with their worldwide rivals in every area. 

Two indispensible of agriculture is water and soil. A comprehensive land inventory must be done and effective 

policies must be determined for the correct use of it. An irrigation management strategy must be formed. Despite 

the reality that we are at the edge of cultivable agriculture lands, erosion and out of purpose use of agricultural 

areas, causes our lands to lessen every year. On the other hand, in order to meet the food consumption increase 

because of the increasing population and welfare, requires the increase of productivity per unit area and 

productivity per unit. In this scope, in order to provide the structural transformation of agricultural structure and 

make the agriculture sector a resource creator, subsidy policies should have a structure that can integrate with 

other policies.  

Small enterprise structure which is one of the significant reasons of unproductive agriculture structure should 

be examined and solutions with different methods should be sought for the problems created by it. Turkey is 

relatively underdevelpoed in EU. 
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Collusion in the Turkish Banking Sector 

Dr. Resul Aydemir (Kadir Has University, Turkey) 

Abstract 

In this paper, I consider the Turkish Banking Industry, which is dominated by a few large banks.  Using a 

conjectural variation approach, I estimate a structural model to examine the market conduct of the largest banks 

for the period 1988-2009.  Estimation results suggest that the Turkish banks colluded in the loan market during 

the sample period where the average mark-up is estimated to be in the range of 44% to 86% depending on the 

empirical specification.  This evidence demonstrates a conflict between market concentration and competition in 

the Turkish banking industry. Thus, regulatory agencies should be cautious against attempts to increase 

concentration in the banking industry. 

JEL codes: G21, L10 

 1  Introduction 

Recent global crisis has put the banking industry in various parts of the world on the spot light.  Many US and 

European banks have severely affected by the financial crisis.  Policy makers have offered solutions to rescue 

banking industry from this turmoil in Greece, Spain and Italy among other countries.  Since the strength of 

national economies depend on healthy financial sector, which in turn largely comprised by the banking industry 

in many countries including Turkey, one needs to assess the competitiveness of the banking sector for effective 

macro-economic policy making. Due to major structural changes after 1999 and 2001 crisis, the Turkish banking 

industry has been successfully passing through the recent crisis.  Some industry analysts and academics claim 

that the Turkish banking industry is competitive while also profitable. (Aktan and Masood, 2010) However, as 

structure-conduct-performance paradigm argues, there is an inverse relationship between competition and 

profitability in an industry.  In other words, as competition intensifies, industries become less profitable (Stigler, 

1964).  If this line of thought has some merit, which I believe is true in the context of Turkish banking sector, 

then high profits observed in the sector imply less competitive conduct than otherwise.  

Indeed, contrary to what others claim, recent anecdotal evidence implies that Turkish Banking Industry may 

not be that competitive.  For example, Turkish Competition Authority fined seven major banks after its 

investigation regarding “gentlemen’s agreement” among eight largest banks in the industry.  These banks have 

been accused of engaging in an anti-competitive agreement regarding the limitations of promotions offered to 

private and government companies for salary payments.  Despite severe objections by the media and the 

industry, on March 8, 2011, Competition Authority imposed fines totaling 73 million TRY, which is the largest 

value in its 14 year history (Turkish Competition Authority, 2011).  Moreover, Akin et al. (2010) shows that the 

credit cards market in Turkey is not competitive.  

Motivated by these observations, this paper examines the possibility of collusion in the Turkish Banking 

Sector using conjectural variation approach (Roller and Sickles, 1995).  This approach has been applied to 

evaluate the degree of oligopolistic coordination between banks in countries such as the US (Shaffer, 1989), 

Canada (Shaffer, 1993), Italy (Coccorese, 2005) and Hong Kong (Wong, et. al, 2007) among others.  All these 

papers found no significant evidence for collusion in the corresponding banking markets.  However, this study 

using the same conjectural variation framework of Coccorese (2005) finds an opposite result.  Estimation results 

suggest that Turkish banks under consideration actually colluded in the loan market during the period 1988-2009 

where the average mark-up is estimated to be in the range from 44% to 86% depending on the empirical 

specification.  

 2  Data and Empirical Methodology 

The relevant variables in this study were constructed using data provided by Turkish Banking Association’s 

website. To compare results with earlier studies regarding the competitiveness of the Turkish banking industry, I 

restrict my sample to include only domestic and foreign commercial banks from 1988-2009. The sample 

contains the following banks: Akbank, Anadolubank, Citibank, Denizbank, Eurobank Tekfen, Finansbank, 

Fortisbank, HSBC, INGBank, Millenium Bank, Sekerbank, Tekstilbank, Turkishbank, Turklandbank, Turk 

Ekonomi Bankasi, Ziraat, Garanti, Halkbank, Is  bankasi, Vakifbank, YapiKredi.  The standard conjectural 

variation approach is employed to conduct the empirical study.  The Turkish banking industry consists of eight 

large banks, which have strong national presence and much smaller banks, which only operate in a few profitable 

markets such as Istanbul and Ankara.  Hence, the banking industry can be modeled as an oligopoly where there 

are nine rivals (eight large banks and the other smaller banks as the ninth bank, which is similar to Italian 

Banking sector as in Coccorese (2005)) which engage in price-competition.  Akbank, Finansbank, Ziraat, 

Garanti, Halkbank, Is bankasi, Vakifbank and YapiKredi are considered to be the eight largest banks in Turkey 

according to their asset size.  Note that except Ziraat and Halkbank, these banks were fined by the Turkish 
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Competition Authority. I construct a system of demand, cost and price-cost margin equations to estimate 

essentially a conjectural variation parameter, which captures the degree of coordination between banks.   For that 

purpose, suppose each banking firm has the following demand function: 

𝑞𝑖𝑡 = 𝑞𝑖𝑡(𝑝𝑖𝑡 , 𝑝𝑗𝑡 , 𝑍𝑖𝑡)                  𝑖 = 1, . . . , 9                                                                                (1)   

where qit is the quantity demanded (measured by value of loans) and pit is the price (interest rate charged on 

loans) charged by bank i.  Pjt is the weighted index of the rivals’ prices and Zit is the vector of exogenous factors 

affecting demand.  Each bank determines its price given the remaining eight rivals’ prices.  In this sense, the 

market for loans can be considered as a duopoly.  The demand function is assumed to have the following form:   

𝑙𝑛𝑞𝑖 = 𝛼0 + 𝛼1𝑙𝑛𝑝𝑖 + 𝛼2𝑙𝑛𝑝𝑗 + 𝛼3𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 + 𝛼4𝑙𝑛𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝑖 + 휀𝑖                                                                  (1i)    

where GDP is the national income and BRANCHi is the number of branches of bank i to control for network 

effect.  The own-price elasticity, α1, is expected to be negative, whereas the cross-price elasticity, α2, is expected 

to be positive.   Overall economic activity, α3, and network size, α4, are both expected to have positive effect on 

demand.  

The cost function depends on the output qit and the price wit of input factors:       

Cit = C(qit(.), wit)                                                                               (2)   

I utilize a three-factor translog function commonly used in the banking literature (input factors: deposits, labor 

and physical capital) to model the cost function:                                                    

ln 𝐶𝑖 = 𝛿𝑜𝑙𝑛𝑞𝑖 + 
𝛿1

2
(𝑙𝑛𝑞𝑖)

2 + ∑ 휃𝑟
3
𝑟=1 𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖 + 𝑙𝑛𝑞𝑖 ∑ 𝛿𝑟+1

3
𝑟=1 𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖 + ∑ 휃𝑟+3

3
𝑟=1 (𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖)

2 +

  휃7𝑙𝑛𝑤1𝑖𝑙𝑛𝑤2𝑖 + 휃8𝑙𝑛𝑤1𝑖𝑙𝑛𝑤3𝑖 + 휃9𝑙𝑛𝑤2𝑖𝑙𝑛𝑤3𝑖 + 휁𝑖                                (2i) 

Marginal cost function is easily derived as follows using the cost function above: 

𝑀𝐶𝑖 =
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑞𝑖
= 𝐴𝐶𝑖(𝛿𝑜 + 𝛿1𝑙𝑛𝑞𝑖 + ∑ 𝛿𝑟+1𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖

3
𝑟=1 ),       (2ii) 

where ACi is the average cost and calculated as the ratio between total costs and loans.  Three input factors are 

employed in the above specification.  First, the price of deposits, w1i, is calculated as the ratio between interest 

expenses and deposits. Second, the price of labor, w2i, is measured as the ratio between total labor costs and the 

number of employees. Third, the price of physical capital, w3i, is calculated as the ratio between the depreciation 

of fixed assets plus amortization of intangible assets and property plus equipment plus intangible assets.                                     

Given the demand and cost functions, the profit function is given as follows: 

Πit = qi(.)pi – Ci(qi(.), wi)                                      (3)   

Firms maximize their profit functions with respect to their prices. Hence, first order condition (f.o.c.) yields, 

𝜕𝜋𝑖

𝜕𝑝𝑖
= 𝑞𝑖 + (𝑝𝑖 − 𝑀𝐶𝑖(. )) (

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑝𝑖
+ 

𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑝𝑗

𝜕𝑝𝑗

𝜕𝑝𝑖
) =  0                                                                                                  (4) 

where MCi(.) = 
𝜕𝐶𝑖

𝜕𝑞𝑖
⁄  is the marginal cost function.  Using the f.o.c, the following price-cost equation can be 

derived as,  
𝑝𝑖−𝑀𝐶𝑖

𝑝𝑖
= −

1

𝜂𝑖𝑖+𝜆𝜂𝑖𝑗(
𝑝𝑖

𝑝𝑗)⁄
                                       (5) 

where 휂𝑖𝑖 = (
𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑝𝑖
⁄ ) (

𝑝𝑖
𝑞𝑖

⁄ )  and 휂𝑖𝑗 = (
𝜕𝑞𝑖

𝜕𝑝𝑗
⁄ ) (

𝑝𝑗
𝑞𝑖

⁄ ) are the own-price elasticity and the cross-price 

elasticity of demand, respectively, and 𝜆 =  
𝜕𝑝𝑗

𝜕𝑝𝑖
⁄  is the conjectural variation parameter of firm i which 

captures the degree of coordination of banks.  Positive values of λ suggest collusive behavior among banks, since 

a firm expects rivals to match its price.  In particular, a unit value of λ indicates perfect collusion.  Conjectural 

derivative being equal to zero indicates a Nash equilibrium in prices, that is, each firm does not react to rivals’ 

actions. As the third case, a negative λ suggests competitive behavior in the industry.  Specifically, when λ = -, 

industry is perfectly competitive, as P = MC.  

Equations (1), (2) and (5) identifies the conjectural variation parameter λ by imposing the following linear 

homogeneity condition in input prices on Equation (2i) as in Bresnahan (1989): 

θ1 + θ2 + θ3 = 1, δ2 + δ3 + δ4 = 0, θ4 + θ5 - θ6 -2θ7 = 0, θ4 + θ7 + θ8 = 0 and θ5 + θ7 + θ9 = 0. 

After substituting (2ii) in (5), we can easily derive the following price-cost margin equation: 

𝑝𝑖 = 𝐴𝐶𝑖(𝛿0 +  𝛿1𝑙𝑛𝑞𝑖 + ∑ 𝛿𝑟𝑖𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖
3
𝑟=1 ) −  

1

𝛼1 𝑝𝑖⁄ +𝜆(𝛼2 𝑝𝑗)⁄
+ 𝜈𝑖                                                                        (5i)    
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Using equations (1i), (2i), (5i), the benchmark model, Model 1, is constructed to estimate the relevant 

parameters in the system.  To control for firm-specific (with dummy variable BANK) and time effects  (with 

time trend t), an alternative model, Model 2, is designed with the following three equations:  

𝑙𝑛𝑞𝑖 = 𝛼1𝑙𝑛𝑝𝑖 + 𝛼2𝑙𝑛𝑝𝑗 + 𝛼3𝑙𝑛𝐺𝐷𝑃 + 𝛼4𝑙𝑛𝐵𝑅𝐴𝑁𝐶𝐻𝑖 + 𝛼5𝑡 + ∑ 𝛼𝑘+6𝐵𝐴𝑁𝐾𝑘 +8
𝑘=1 휀𝑖                             (1ii) 

ln 𝐶𝑖 = 𝛿𝑜𝑙𝑛𝑞𝑖 + 
𝛿1

2
(𝑙𝑛𝑞𝑖)

2 + ∑ 휃𝑟
3
𝑟=1 𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖 + 𝑙𝑛𝑞𝑖 ∑ 𝛿𝑟+1

3
𝑟=1 𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖 + ∑ 휃𝑟+3

3
𝑟=1 (𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖)2 + 휃7𝑙𝑛𝑤1𝑖𝑙𝑛𝑤2𝑖 +

휃8𝑙𝑛𝑤1𝑖𝑙𝑛𝑤3𝑖 + 휃9𝑙𝑛𝑤2𝑖𝑙𝑛𝑤3𝑖 + 휃10𝑡 +  ∑ 휃𝑘+10𝐵𝐴𝑁𝐾𝑘 +8
𝑘=1 휁𝑖                                                                    (2iii) 

𝑝𝑖 = 𝐴𝐶𝑖(𝛿0 +  𝛿1𝑙𝑛𝑞𝑖 + ∑ 𝛿𝑟𝑖𝑙𝑛𝑤𝑟𝑖
3
𝑟=1 ) −  

1

𝛼1 𝑝𝑖⁄ +𝜆(𝛼2 𝑝𝑗)⁄
+ 𝜇1𝑡 + 𝜈𝑖                                                            (5ii) 

To compare results with Coccorese (2005), I also estimate two more models, Model 3 (containing the dummy 

variables BANKs without the time trend) and Model 4 (containing the time trend without the dummy variables 

BANKs) to isolate the effects due to bank specificity or time. 

 3  Estimation Results 

I use a balanced panel data set of 198 observations for estimation. The sample spans from 1988 to 2009 for 

eight largest banks and the remaining banks as one group.  Hence, I observe nine cross-sectional units over 22 

years in the panel.  All variables are deflated by the gross domestic product deflator and expressed in 1998 TL 

values.  Simultaneous non-linear three stage least squares method is employed to estimate the parameters.  

Estimation results are presented in Table 1 below.   

  Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 

Demand Equation 

ln pi α1 -1.6035*** -2.7747*** -2.0635*** -1.4283*** 

ln pj α2 3.0074*** 3.6157*** 3.4261*** 2.5205*** 

ln GDP α3 13.9391*** 6.4689*** 14.1129*** 6.8253*** 

ln BRANCHi α4 0.6480*** 0.2553** 0.3336*** 0.6530*** 

t α5 ------- 0.2726*** --------- 0.2630*** 

Intercept α0 -248.173*** ------- ---------- -119.574*** 

Cost Equation 

ln qi δ0 0.3048 2.1416*** 0.5869 0.6232 

(ln qi)
2
 δ1 0.0867 -0.1594*** 0.0344 0.0455 

ln w1i θ1 -1.2326** -0.4342 -0.5875 -0.5062 

ln w2i θ2 2.5377*** -0.8833 1.7884** 1.6786** 

(ln qi)(ln w1i) δ2 0.1465*** 0.1080*** 0.0997*** 0.1017** 

(ln qi)(ln w2i) δ3 -0.2390*** 0.1070* -0.1492** -0.1543**            

(ln w1i)
2 

θ4 -0.0715 -0.1272** -0.0471 -0.0097 

(ln w2i)
2 

θ5 0.2072*** -0.0441 0.1373*** 0.1378*** 

(ln w1i)(ln w2i) θ7 0.0130 -0.0358* 0.0278* 0.0293 

t θ10 -------- 0.1257** ------ 0.0016 

Intercept θ0 3.9130 --------- ------- 2.9096 

Price-Cost Margin Equation 

Conjectural Variation 

Parameter 
 0.0989*** 0.1406*** 0.1122*** 0.1054*** 

t μ1 --------- -0.0114** -------- -0.0397*** 

Notes: ***, ** and * shows significance of the variables at 1%, 5% and 10% level, respectively.  Dependent variables are ln 

qi in the demand equation, ln Ci in the cost equation and pi in the price-cost margin equation.  

Table 1. Estimation Results 

In the first equation, the coefficients capturing own-price and cross-price elasticities are both statistically 

significant at the 1% level in each model and have expected signs. The demand for loans is estimated to be 

elastic in all models. When the bank-specific dummies are added to the benchmark model (Model 1), I observe 

both own-price and cross-price elasticities rise in Model 2 and Model 3 but drops if time trend is included in 

Model 4, contrary to the findings of Coccorese(2005).  The cross-price elasticity is always larger than the 

absolute value of own-price elasticity in all specifications and the difference between their values are 

considerably large which may be thought as a signal for lack of competition among banks. This result is also not 

in line with Coccorese (2005) where he finds that the difference between the two values is never remarkable.  

The variable GDP has positive and statistically significant (at 1% level) coefficient in each model indicating the 

magnitude of bank loans move together with the overall economic activity.  Moreover, the branch size has a 
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positive influence on demand for loans as the coefficient of the variable BRANCH is estimated to be positive 

and statistically significant.  

As for estimation of the cost function, due to quadratic and cross-product terms, it is hard to interpret the 

meaning of the estimates of the coefficients.  However, as the estimates in Model 2 suggests, there is evidence 

for diseconomies of scale in banking industry which is line with the findings of Fields, Murphy and Tirtiroglu 

(1993).  This result essentially explains why foreigners have been increasingly interested in the Turkish banking 

industry, as entry seems to be attractive.  

In the price-cost equation, the estimates of conjectural variation parameter are positive and statistically 

significant at 1 % level regardless of the model specifications.  Hence, there is a statistical evidence for collusive 

behavior in the Turkish banking industry.  This finding contradicts with the results of earlier research on Turkish 

banks where these studies show that the banking industry is monopolistically competitive in Turkey. (See 

Kasman (2001); Gunalp and Celik (2006); Aktan and Masood (2010)).  It is also important to note that 

Coccorese (2005) and Wong et al. (2007) utilizing the same empirical methodology reject the hypothesis of 

collusion in the banking sector of Italy and Hong Kong in their respective papers. (see also Shaffer (1989) and 

Shaffer (1993)) Thus, as far as I know, this paper is probably the only one finding collusive result with this 

framework applied to banking industry.  

The estimation results suggest that the value of conjectural variation parameter is positive and highly 

significant in each model. Using Equation (5), one can easily compute the mark-up over marginal costs as 

follows:                                                                                                                             

 α1 α2 λ Mark-up 

Model 1 -1.6035 3.0074 0.0989 77 % 

Model 2 -2.7747 3.6157 0.1406 44 % 

Model 3 -2.0635 3.4261 0.1122 60 % 

Model 4 -1.4283 2.5205 0.1054 86 % 

Table 2.  Conjectural Variation Parameter Estimates and Corresponding Mark-up Values 

Mark-up values range from 44 % to 86 % depending on the model specification.  Lowest mark-up is calculated 

in Model 2, where bank specific dummies and time trend are included.  When I exclude bank dummies from 

Model 2 to get Model 4, mark-up rises to 86 %.   If I had the Nash outcome, that is λ = 0, then mark-up would be 

much lower in each model.  For example, mark-up is equal to 36 % in Model 2.  Furthermore, competitive 

outcomes where λ < 0 would yield even lower mark-up than Nash behavior.  Given the high profit performance 

of the Turkish banking industry, these empirical findings are not surprising.  These results suggest that 

oligopolistic structure of the banking industry, consistent with the structure-conduct-performance paradigm, 

yield conduct which is conducive to high profits.  The estimation results seem to be robust, since the signs, 

values and statistical significance of the estimated coefficients do not vary substantially across the models.  This 

paper essentially shows how the Turkish Competition Authority in Turkey was right by fining the major banks 

allegedly formed a cartel in 2009.  I empirically demonstrate that major banks actually colluded in the loan 

market during the sample period from 1988-2009.  This critical evidence calls for more scrutiny by regulatory 

agencies such as BDDK and Turkish Competition Authority on banking industry.  In Turkey, as opposed to the 

U.S., Canadian, Italian and Hong Kong banks, there appears to be a conflict between concentration and 

competition.  In order to intensify competition, any attempts to increase concentration, for example by mergers 

and acquisition, should be cautiously screened by the authorities.  

 4  Conclusion 

Using the conjectural variation approach, this paper tests whether there exists any collusion among dominant 

banks in Turkey by estimating a non-linear simultaneous-equation system.  The estimation results suggest that 

the eight largest banks in Turkey actually colluded in the loan market from 1988 to 2009.  The market structure 

of the Turkish banking industry, which is very concentrated, is conducive to lack of competition that can also be 

observed by high profit margins during the last two decades.  This result is consistent with the SCP paradigm, 

which claims that more concentration in the market place is associated with less competition.  As a policy 

conclusion, regulators should be cautious against any increase in concentration in the Turkish banking industry 

to protect competition. 
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An Economic Analysis of Software Development Process based on 

Cost Models  

Asst. Prof. Dr. Ediz Şaykol (Beykent University, Turkey) 

Abstract 

Software development process generally includes requirement analysis, design, implementation, and testing 

phases. The overall process is called Software Development Life Cycle (SDLC). Each of these steps was 

executed sequentially in earlier times, i.e. the output of a step is used as the input to the following step. This 

sequential execution is called waterfall process, and since the total duration of SDLC has been increasing, more 

dynamic models need to be employed in today’s software engineering methodologies. V-Shaped model, Spiral 

model, Incremental or iterative software development model, are some examples of these methodologies. On the 

other hand, due to the increase in the total number of projects for a company and due to the product variability, 

reusability aspect has entered into the domain. This aspect gained importance in the recent years, leading to the 

execution of framework-based models and software product line engineering process. In this study, the above 

methodologies are analyzed from an economic perspective with respect to their cost models. Reusability will 

require upfront investment, but the gain will be higher as the number of common software items increases, which 

are determined in commonality/variability analysis phase. Improvements in SDLC might also require 

organizational changes to adapt new methodologies. These considerations are discussed along with the cost 

model analysis, and a cost-evaluation criterion is provided in the paper. 

JEL code: L86 

 1  Introduction  

Software Development Process, also called Software Development Life Cycle (SDLC), is the set of tasks 

including requirement analysis, design, implementation and testing that should be carried out throughout the 

process. Some scientists prefer using life-cycle term since they think this term is more general than development 

process, and hence many software development processes can cope with one SDLC model. For example, spiral 

life cycle model can be implemented using different development processes. However, other than the decision of 

which term we use, there exists various methodologies that can be used for the software development process 

management.  

As the variability of the methodologies in SDLC increases, a need for standardization becomes inevitable. The 

ISO/IEC 12207 standard establishes a process of lifecycle for software, including processes and activities 

applied during the acquisition and configuration of the services of the system. Each Process has a set of related 

outcomes. This standard has the main objective of supplying a common structure so that the buyers, suppliers, 

developers, maintainers, operators, managers and technicians involved with the software development use a 

common language. This common language is established in the form of well defined processes. The structure of 

the standard was intended to be conceived in a flexible, modular way so as to be adaptable to the necessities of 

whoever uses it. The standard is based on two basic principles, namely modularity and responsibility. Modularity 

means processes with minimum coupling and maximum cohesion. Responsibility means to establish a 

responsibility for each process, facilitating the application of the standard in projects where many people can be 

legally involved (Levine, 2006). The set of processes, and the activities and tasks within processes can be 

adapted according to the nature of the software project. These processes are classified in three types: basic, 

support and organizational. The support and organizational processes must exist independently, and the basic 

processes are instantiated according to the situation. 

During the time in which various firms produce software products or the projects of the firms include software 

development, SDLC methodologies experience a continuous improvement process based on the modularity and 

responsibility aspects suggested by the ISO/IEC 12207 standard. Not only the production time has been 

decreased during this improvement, but also the throughout cost has been decreased. These alternatives, or 

improved SDLC models, are called Single System Development Models, and will be referred in this way in this 

paper. 

Another term has gained importance in the recent years along with the improvement in single system 

development models, namely reusability. As the variety and variability of the products increase, developers try to 

identify the unchanged/shared software components of the projects; hence these shared components can be 

developed and deployed a priori. This leads to the development of Framework-based Software Development 

Process.   

As the gains of assembling shared/similar components together to satisfy reusability are clearly observed by 

the companies, the engineers try to work on broadening the scope of reusability. Not only the common 

components, but also the way of developing and utilizing the common and/or variable parts could be reused. The 
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process of assembling such a broader reusability paradigm is called Software Product Line Engineering (SPLE) 

(Clements and Northrop, 2002), and it is a trendy topic in software product development. The key motivation for 

adopting a product line engineering process is to develop products more efficiently, get them to the market faster 

to stay competitive and produce with higher quality (Tekinerdogan, et. al, 2010a). SPLE suggests organizational 

improvements for the companies to improve future gains; however, the upfront investment is high due to the 

complexity of initial analysis and settlement.  

In this paper, SDLC models are briefly explained in Section 2 in three categories: Single System Development 

Models, Framework-based Software Development Process, and Software Product Line Engineering. These 

methodologies are analyzed from an economic perspective with respect to their cost models since reusability will 

require upfront investment, but the gain will be higher as the number of common software items increases, which 

are determined in commonality/variability analysis phase (Ali, et. al, 2009). Improvements in SDLC might also 

require organizational changes to adapt new methodologies. These considerations are discussed along with the 

cost model analysis in Section 3. Finally, Section 4 concludes the paper. 

 2  Software Development Life Cycle Models 

Each of the steps of Software Development Life Cycle (SDLC) was executed sequentially in earlier times, 

which means that the output of a prior step is used as the input to the following step. This sequential execution is 

called waterfall process, and since the total duration of SDLC has been increasing, more dynamic models need to 

be employed in today’s software engineering methodologies. Below, some examples of single system SDLC 

models and methodologies including Waterfall model, V-shaped model, Spiral model, Incremental or iterative 

software development model are to be explained briefly. Along with the improvement based on modularity and 

reusability aspects, Framework-based software development process and software product line engineering 

paradigm are evolved in the recent years, and will be briefly discussed in sequel to provide a broader sense in 

software development process before formulating cost analysis (Tekinerdogan, et. al, 2010b). 

 2.1  Single System Development Models 

 2.1.1  Waterfall Model 

The waterfall model is a sequential design process, often used in software development processes, in which 

progress is seen as flowing steadily downwards (like a waterfall) through the phases of conception, initiation, 

analysis, design, construction, testing, production/implementation and maintenance. The first formal description 

of the waterfall model is credited to Royce, though Royce did not use the term "waterfall" in this article. Royce 

presented this model as an example of a flawed, non-working model (Royce, 1970). In 1983, the paper 

(Benington, 1983) Benington pointed out that the process was not in fact performed in strict top-down, but 

depended on a prototype. Figure 1 illustrates the flow of steps as a waterfall in so called waterfall model.  

 

Figure 1. The steps of software development process based on waterfall model. Source: (Wikipedia, 2010a). 

 2.1.2  V-Shaped Model 

The V-Shaped model represents a software development process (also applicable to hardware development) 

which may be considered an extension of the waterfall model (FHWA, 2005). Instead of moving down in a linear 

way, the process steps are bent upwards after the coding phase, to form the typical V shape. The V-Shaped model 

demonstrates the relationships between each phase of the development life cycle and its associated phase of 

testing. The horizontal and vertical axes represents time or project completeness (left-to-right) and level of 

abstraction (coarsest-to-grain abstraction uppermost), respectively. 

Other than being easy-to-use, the advantages of V-shaped model has higher chance of success over the 

waterfall model due to the development of test plans early on during the life cycle. The V-shaped model has 

specific deliverables at each phase, and it works well when the requirements are easily understood, which is not 

frequent in real life. Like the waterfall model, V-shaped model is not very inflexible; but has little flexibility and 
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adjusting scope is difficult and expensive. Figure 2 shows the steps of software development organized like the 

letter V, hence called the V-shaped model. 

 

Figure 2. The steps of software development based on V-shaped model. Source: (FHWA, 2005). 

 2.1.3  Spiral Model 

The spiral model is a software development process combining elements of both design and prototyping-in-

stages, in an effort to combine advantages of top-down and bottom-up concepts (Boehm, 1986). Also known as 

the spiral lifecycle model (or spiral development), it is a systems development method (SDM) used in 

information technology (IT). The spiral model is favored for large, expensive, and complicated projects. This 

model uses many of the same phases as the waterfall model, in essentially the same order, separated by planning, 

risk assessment, and the building of prototypes and simulations. Figure 3 gives pictorial explanation of the 

software development process based on spiral model. 

Main advantage is that the estimates (i.e. budget, schedule, etc.) become more realistic as work progresses, 

because important issues are discovered earlier. However, there is high cost and time to reach the final product; 

special skills are required to evaluate the risks and assumptions apriori. 

 

Figure 3. The steps of software development based on Spiral model. Source: (Boehm, 1986). 
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 2.1.4  Iterative and Incremental Model 

The Iterative and Incremental model is developed to overcome the weaknesses of the waterfall model. It starts 

with an initial planning and ends with deployment with the cyclic interactions in between. The basic idea behind 

this method is to develop a system through repeated cycles (iterative) and in smaller portions at a time 

(incremental), allowing software developers to take advantage of what was learned during development of earlier 

parts or versions of the system (Larman and Basili, 2003). 

The procedure itself consists of the initialization step, the iteration step, and the Project Control List. The 

initialization step creates a base version of the system. The goal for this initial implementation is to create a 

product to which the user can react. It should offer a sampling of the key aspects of the problem and provide a 

solution that is simple enough to understand and implement easily. To guide the iteration process, a project 

control list is created that contains a record of all tasks that need to be performed. It includes such items as new 

features to be implemented and areas of redesign of the existing solution. The control list is constantly being 

revised as a result of the analysis phase. Figure 4 shows the iterative and incremental steps of software 

development process. 

 

Figure 4. The steps of software developmentprocess based on Iterative ans Incremental model. Source: 

(Wikipedia, 2010b). 

The iteration involves the redesign and implementation of a task from the project control list, and the analysis 

of the current version of the system. The goal for the design and implementation of any iteration is to be simple, 

straightforward, and modular, supporting redesign at that stage or as a task added to the project control list. The 

level of design detail is not dictated by the interactive approach. In a light-weight iterative project the code may 

represent the major source of documentation of the system; however, in a critical iterative project a formal 

Software Design Document may be used. The analysis of a single iteration is based upon user feedback, and the 

program analysis facilities available. It involves analysis of the structure, modularity, usability, reliability, 

efficiency, & achievement of goals. The project control list is modified with respect to the analysis based on 

previous steps. 

 2.2  Framework-based Software Development Process 

A software framework is an abstraction in which software providing generic functionality can be selectively 

changed by user code, thus providing application specific software. A software framework is a universal, 

reusable software platform used to develop applications, products and solutions. Software Frameworks include 

support programs, compilers, code libraries, an application programming interface (API) and tool sets that bring 

together all the different components to enable development of a project or solution. 

Frameworks contain key distinguishing features that separate them from normal software development 

reusable codes and/or software libraries. The main ones are inversion of control, extensibility. The framework 

code, itself, is not allowed to be modified by the software developers who are using the framework for 

developing another software product. They can extend the framework, or tailor the usage of it via configuration 

files, but not allowed to modify framework code. These principles are alleviated by “reusability” aspect of 

software products, in general, where a company might identify unchanged/shared components of its products, 

and hence might reduce the development cost by building up a framework for itself for these shared parts. In 

other words, framework-based software development process is like bringing the pieces of a puzzle (product) 

together while tracing software development tasks. Frameworks are also important for software companies 

because they can increase their impact in the market by building frameworks regarding their area of expertise. 

This intial framework building phase might require additional upfront investment, however; the future gains will 

surely be higher as long as the framework building steps are followed correctly.  

One example on the framework-based development process is the Havelsan case (Saykol, et.al, 2006). 

Havelsan is a Turkish software and system development company having business presence in defense and IT 

sectors. Primarily for the projects in the defense domain, a decision was made to develop a software framework 

to be used in its naval and air projects, which was called Command and Control Software Framework (CCSF). 
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The shared components among naval or air software products are put together in the Core part of CCSF, which 

the developers only extend this framework-code for the development of the actual project (Karaca, et. al, 2010). 

A new team is established for the development and maintenance of the CCSF, and new software interfaces are 

defined. This required additional organization and technical cost to the company, but the impact of Havelsan is 

increased in local market based on this area of expertise. Since the future gains were expected as higher than this 

additional investment, the company decided to invest further to this framework (Tekinerdogan, et. al, 2010b).    

 2.3  Software Product Line Engineering 

The process of assembling a broader reusability paradigm including the analysis of common and/or variable 

components of the projects that a company produces along with how should they be analyzed and developed is 

called Software Product Line Engineering (Clements and Northrop, 2002). Starting an SPLE from scratch is not 

preferred. Instead, a better way is first developing a set of products/projects, and then transitioning to a 

framework based on area of expertise, and then adopting a software product line.  

The benefits for adopting a product line approach has been analyzed and discussed before by several authors 

(Buhne, et. al, 2003) (Pohl, et. al, 2005). The key motivation for adopting a product line engineering process is to 

develop products more efficiently, get them to the market faster to stay competitive and produce with higher 

quality. In alignment with these goals different software product line engineering processes have been proposed 

(Clements and Northrop, 2002). Unfortunately, a transition to software product line engineering is not easy. In 

general it requires large upfront investments and as such forms a serious risk if the desired return-on investment 

is not achieved. Furthermore, there is not a single fixed strategy for adopting a PLE. This is because each 

organization has its own specific context and usually decides to adopt a product line approach with specific 

business goals in mind (McGregor, et. al, 2002) (Pohl, et. al, 2005). 

The obstacles of the framework-based approach were clear with the real practical experiences but a shift to a 

more mature reuse approach, the product line engineering approach, would require even more additional 

investments while it could lead to unforeseen risks and costs. As such, if the shift to a product line engineering 

approach would not be well managed, it could even decrease the benefits that were gained with the conventional 

framework-based approach. On the other hand, it was necessary to improve the reuse level of the company and 

achieve a more systematic reuse approach from the future perspective with the expected return on investments. 

As argued in (Tekinerdogan, et. al, 2010b), three different types of upfront investment could be possible: 

upfront investment for moving from a single system development to a product line engineering approach 

(InvPLE), upfront investment for moving from a single system development to a framework-based approach 

(InvFW), and upfront investment for moving from a framework-based approach to a product line engineering 

approach (InvFW-PLE). From the same perspective, there are three different types of ROI:  ROI for framework-

based approach with respect to singles system development (ROIFW), ROI for product line engineering 

approach with respect to single system development (InvPLE), and ROI for product line engineering approach 

with respect to framework-based approach (ROIFW-PLE) (see Figure 5). 

 

Figure 5. Three strategies for evaluating the transition to Framework-based model and SPLE paradigm, 

revisited from (Tekinerdogan, et. al, 2010b). 
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 3  Analysis Based on Cost Models 

In this paper, SDLC models are categorized in three categories: Single System Development Models, 

Framework-based Software Development Process, and Software Product Line Engineering. These 

methodologies are analyzed from an economic perspective with respect to their cost models since reusability will 

require upfront investment, but the gain will be higher as the number of common software items increases, which 

are determined in commonality/variability analysis phase.  

To provide a fair analysis and evaluation, the cost of producing n products is considered for each of the three 

categories, since the latter two has future gains with an initial investment. For the single system development 

case, this type of economic analysis is not frequent in the literature. However, (Tekinerdogan, et. al, 2010b) and 

(Ali, et. al, 2009) could be given as examples of economic analysis of software product lines based on cost 

models. Here, we follow the analysis based on (Tekinerdogan, et. al, 2010b) and extend it for each of the three 

SDLC categories. 

 3.1  Single System Development Cost Analysis 

In single system development, cost of producing n products can be estimated as n times cost of producing 

single item, if it is ssumed that cost of developing every item is almost the same. 

For the cost of Waterfall model CW, the total cost is the sum of costs of each step since there is linear execution 

of the steps as shown in Figure 1.  

𝐶W=  ∑ (𝐶𝑅𝑒𝑞 + 𝐶𝐷𝑒𝑠 + 𝐶𝐼𝑚𝑝 + 𝐶𝑉𝑒𝑟 + 𝐶𝑀𝑎𝑖)𝑛
𝑖=1  

The most time consuming part of the Waterfall model is hidden in the above equation; such that there is a 

context switching cost in between every two step. Having finished Requirements step for instance, before 

starting Design step, both the development team and the organization need some adaptation time. 

For the cost of V-shaped model CV, the total cost can be computed similar to the CW; however, the hidden 

context-switching time is almost zero in this case, since the steps are overlapped as shown in Figure 2. 

For the cost of Spiral model CS, the total cost has an additional term CR&E for the cost of risks and evaluation 

other than the total cost of producing n products. Even though we an an additional term to CW, to obtain CS, CS is 

lower than CW, since the cost of each step (e.g., 𝐶𝑅𝑒𝑞, 𝐶𝐷𝑒𝑠) is very much reduced due to the prototyping that is 

employed at each loop as shown in Figure 3. For a sufficiently large project, it is straightforward that CDes in the 

Waterfall model is strictly higher than CDes in a prototype. 

For the cost of Iterative and Incremental model, the total cost is very similar to than of Spiral model; however, 

CR&E term is replaced with CInit, and CR&E < CInit since at each iteration the developers embed what they have 

learned to the next iteration as shown in Figure 4. 

 3.2  Framework-based Development Cost Analysis 

The cost equation for the Framework-based software development can be estimated as follows: 

𝐶𝐹=𝐶F-𝑂𝑟𝑔+𝐶F-Core+ ∑ (CUnique i + CReuse i )𝑛
𝑖=1 ,  

where CF-org is the cost for adapting the organization for framework-based software development, CF-Core is the 

cost of developing a framework, CUnique is the cost to develop unique parts of the application that are not 

reused from framework, and CReuse is the cost of using the framework to develop unique applications. 

As stated in (Tekinerdogan, et. al, 2010b), an interesting observation is the fact that, CF is strongly dependent 

on the decision that the framework is either to be used within the company itself or to be sold to other 

companies. If the main purpose of framework development is to obtain inside-company reuse, the cost model 

applies as is. However, if the framework is to be sold to other companies, the costs CUnique and CReuse reduce 

to 0, and CF-Org becomes very low. 

 3.3  Software Product Line Engineering Cost Analysis 

Instead of initiating an SPLE approach from scratch, a better way is first developing a set of products/projects, 

and then transitioning to a framework based on area of expertise, and then adopting a software product line. The 

cost equation for transitioning from framework-based development to software product line engineering can be 

expressed as follows:  

𝐶=𝐶𝑜𝑟𝑔−𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛+𝐶𝑓𝑟𝑤−𝑡𝑜−𝑐𝑎𝑏+ ∑ (CUnique i + CReuse i )𝑛
𝑖=1  

Corg-transition is the cost of organizational transition to a software product line organization from framework-

based organization. Corg-transition is assumed to be higher than CF-Org since the scope of organizational tasks is 

broader here.  

Cfrw-to-cab is the cost of an organization to convert the framework into a set of reusable assets as described in 

product line architecture. Since framework is similar to the reusable assets concept in software product line 

engineering, Cfrwk-to-cab is assumed to be significantly less than the cost of developing reusable core assets 

from scratch.  
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To elaborate on this analysis, Figure 6 is given to show the Havelsan’s approach for transitioning to software 

product line engineering (Tekinerdogan, et. al, 2010b). In the figure, the line corresponding to Product Line 

Engineering (PLE) Approach is a theoretical basis for evaluating the total cost for various software development 

processes. The total cost increases proportionally in case of single system development models. For the 

framework-based approaches, there is an upfront investment in the beginning, and the rate of increase is lower 

than single system development, but higher than product line engineering. For a typical transition, which is in 

fact the suggested way of transitioning to PLE, the company starts with single system development up to some 

decision point d1. After that decision point, the company invests on framework-based development until another 

decision point d2 where they invest more to adopt PLE approach.  

 

Figure 6. The cost analysis of transitioning to a reusable software development model. The PLE Approach line is 

a theoretical cost baseline, and hence it can be seen that investing on reusable software development model 

eventually yields in higher ROI, revisited from (Tekinerdogan, et. al, 2010b). 

 4  Conclusion 

We provided a categorization of SDLC models into three: Single System Development Models, Framework-

based Software Development Process, and Software Product Line Engineering. Brief explanations on Waterfall 

model, V-shaped model, Spiral model, Iterative and incremental model are provided as single system 

development models. To increase modularity and to achieve a reasonable degree of reusability, framework-based 

development models are discussed. To a higher degree of reusability, and also in a broader sense, trendy topic of 

Software Product Line Engineering is briefly mentioned. 

The mentioned SDLC categories and approaches are analyzed in terms of their cost models. This analysis 

might be helpful for software companies whether they are to plan an adaptation to a better reusability to improve 

their future gains. The Havelsan case is briefly mentioned in the paper as an example to express that instead of 

initiating an SPLE approach from scratch, a better way is first developing a set of products/projects, and then 

transitioning to a framework based on area of expertise, and then adopting a software product line. This 

argument is also shown via cost models. To provide a fair analysis and evaluation, the cost of producing n 

products is considered for each of the three SDLC categories, since the latter two has future gains with different 

initial investments due to the scope of initialization. 
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Official Website as a Means of Stakeholder Dialogue on Corporate 

Social Responsibility 
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Abstract 

As part of the fulfillment of CSR, companies are expected to engage with its stakeholders through an activity 

called stakeholder dialogue. Stakeholders can demonstrate an interest and influence to the company through 

direct pressure or through the dissemination of information, acting formally or informally, individually or 

collectively. The dynamics of the relationship between companies and stakeholders, particularly through the 

Internet are becoming increasingly attractive because, on one side, the growing demand for transparency in the 

company - including transparency in CSR programs and activities - and advances in communications technology 

and information on the other side. This paper will review whether the company's official website allows the 

dialogue between companies and stakeholders, in particular about CSR. Considering the number of stakeholders 

who have different interest to the company then the company should provide information and appropriate means 

of communication for each stakeholder group. A survey conducted on the company website to analyse the 

facilities provided by the company on its website which is intended to CSR communication and dialogue with 

stakeholders. The companies selected for this study were public company listed on Indonesia Stock Exchange 

and included in Bisnis-27 index and must have an accessable official website. The study was conducted by 

observing information about CSR presented on the web and the used of web interactivity features. The results 

indicate that the company has tried to show information about the CSR on the website but not yet fully take 

advantage of the interactivity features to establish a dialogue with stakeholders. 

JEL codes: D83, M14 

 1  Introduction 

Corporate Social Responsibility (CSR), a concept whereby companies integrate social and environmental 

concerns into their business operations and interactions with their stakeholders on a voluntary basis, has become 
a much-discussed subject in the business world. CSR is characterized by three areas of responsibility. The 
economic focus maintains growth and profitability. The legal focus provides legitimacy and compliance. 
Ethical practices guide right behaviour and the full commitment to CSR that goes beyond compliance 
(Carroll, 1979). The challenge of CSR is to insure a firm’s responsiveness to stakeholders and gain 
competitive advantage. From a business perspective, CSR is considered as an activity that legitimizes an 

organization in the eyes of society. It was an obligation for corporations to accomplish their responsibilities 
towards their internal and external environments if they want to be perceived favourably by their stakeholders. 
These obligations are often embedded in organisational policy and action with the aim to achieve economic, 

social and environmental sustainabilities (Jenkins and Yakovleva, 2006).  

As part of the fulfillment of CSR, companies are expected to engage with its stakeholders through an activity 

called stakeholder dialogue. Stakeholders can demonstrate an interest and influence to the company through 

direct pressure or through the dissemination of information, acting formally or informally, individually or 

collectively. According to Morsing and Schultz (2006), messages regarding corporate ethics and social initiatives 

have the power to evoke strong positive reactions among stakeholders. As a result, corporations are increasingly 

concerned with communicating to the diversity of stakeholder groups in an ethical and responsible fashion. This 

communication with stakeholders is accomplished through a number of communication channels, such as 

sustainability reports, advertising campaigns on television, billboards, and the Internet. The dynamics of the 

relationship between companies and stakeholders, particularly through the Internet are becoming increasingly 

attractive because, on one side, the growing demand for transparency in the company - including transparency in 

CSR programs and activities - and on the other side, advances in communications technology and information.  

The Internet is increasingly becoming one of the main tools for CSR information disclosure. This medium, 

unlike traditional media (newspapers, magazines, billboards, television and radio), allows the company to 

publicise detailed and up-to-date information. Moreover, the information remains permanently available on the 

web, allowing the Internet user to choose which subjects he/she wants to access and as often as he/she wishes. 

Corporate websites provide an official perspective regarding CSR within the corporation for all its stakeholders. 

Considering the number of stakeholders who have different interest to the company then the company should 

provide information and appropriate means of communication for each stakeholder group.  

This paper investigates the ways in which the corporations included in Bisnis-27 Index disclose 
information on CSR through their official websites. A further aim is to address a question whether official 
website allows the dialogue between companies and stakeholders, in particular about CSR. The rest of the 
paper is organized in the following manner. Section 2 of this article briefly discuss the stakeholder dialogue and 
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web based CSR communication. Section 3 presents research approach, section 4 features the presence of CSR 

issues on the official websites of the company selected for this study. Section 5 features the dialogic features of 

the website. The last section will address the discusion and conclusion.   

 2  Stakeholders Dialogue and CSR Communication 

The concept of the stakeholder was defined by Freeman (1984) as any group or individual who can affect or is 

affected by the achievement of the firm's objectives. This general definition was given greater precision by 

Mitchell, Agle, and Wood (1997) who adopted several identification criteria, the two most basic of which are the 

power exerted over the company by these groups, and their legitimacy. The first criteria, therefore, is power. It is 

a necessary condition to the extent that the strategy adopted towards the stakeholders is linked to the resources 

they control and to their degree of interdependence with the company. The second criteria is the legitimacy of 

these stakeholders, which is their moral right, over and above the legal context, to intervene in the life of the 

company. However, this type of legitimacy alone is not enough and must be associated with power in order to 

lead to an authoritative relationship.  

Gray et al. (1987) viewed stakeholders have the right to specific information for certain decision and they 

should be provided relevant information including environmental information. Stakeholders have the ability to 

control or affect the resources of corporations. This elucidates their power through their level of control they 

have over the resources. However, the stakeholder-corporation power relationship is not generic across 

corporations and that power may take the form of command over limited resources such as finances and labour, 

access to influential media, ability to legislate against corporations or ability to influence corporations’ 

consumption of goods and services. Thus, the more critical the stakeholders’ control is, the more likely 

companies will satisfy stakeholders’ demand. Stakeholder theory is generally concerned with how an 

organization manages its stakeholders. Organizations are likely to use different strategies to deal with different 

stakeholders and these strategies may change overtime (Jawahar and McLauglin, 2001). On the other hand, 

certain stakeholder group can be more effective than others in demanding social responsibility disclosure, thus 

makes corporation concentrates on the group’s information needs and demands.  

One way to make CSR more concrete is to formulate it in terms of stakeholder relations. The stakeholder 

concept can be used to personalize social responsibilities by specifying the specific groups or persons to be 

concidered. Although stakeholder responsibilities can be defined in very broad and abstract terms as including all 

individuals or groups that may potentially affected by the actions of the corporation (Freeman, 1984), the 

strength of the stakeholders approach is that it can be made operational. CSR then becomes of matter of 

identifying, organizing, communicating with and/or entering into dialogue with pertinent stakeholders. The 

challange thus lies in being responsive to and balancing a multiplicity of particular interest. Business has come 

under increasing pressure from its stakeholders to act responsibly and to engage effectively with stakeholders via 

various dialogue practices. Stakeholder dialogue has come to be seen as part of the broader spectrum of socially 

responsible action.   

While stakeholders previously primarily attributed negative attention to particular industries (i.e. ‘sin stocks’, 

including companies producing tobacco, alcohol, weapons, pornography, etc.), today CSR issues have become 

more unpredictable and changing, and including, for example, child labour, gene-modified organisms (GMOs), 

hormones, union assembly rights, sweatshops, etc., which in practice are concerns across all industries. 

Furthermore, the number of CSR rankings and CSR surveillance institutions is increasing. Critical stakeholder 

attention is not restricted to a company’s decisions and actions, but also focuses on the decisions and actions of 

suppliers, consumers and politicians, which may spur criticism towards a company. In that sense, corporate CSR 

engagement today requires more sophisticated and ongoing stakeholder awareness and calls for more 

sophisticated CSR communication strategies than previously.  

The corporate annual report has traditionally been seen as the primary vehicle by wich companies have 

communicated with external stakeholders. However, the annual report is targeted at shareholders and is not 

necessarily the best option for reporting to other stakeholders. This lead to the questioning of the focus on the 

annual report as the most appropriate medium for sustainability reporting (Unerman, 2000). More recently, with 

the advent of the internet, companies have begun to utilize web based technologies as a means of reporting to 

external stakeholders. The web site provides new ways of communicating with stakeholders, such as the ability 

for two-way communication, to allow users to quickly navigate the site then to select their information 

preferences. In other words, corporate communication can evolve from providing simply an electronic version of 

hard copy reports to an interactive environment where information is formatted to suit the electronic medium 

(Adams and Frost, 2006). The advent of the world wide web (WWW) has provided management with an 

alternative means of information dissemination that allow reporting to be tailored by the stakeholder to meet 

various technical and information needs, but prior research has identified that the development of web based 

reporting, particularly with the respect to social and environmental issues, has been limited due to both poor use 
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of the technology and the failure to integrate social and environmental performance data within the broader 

reporting framework.  

In considering the use of the corporate web site as a communication medium, the obvious potential advantages 

over hard copy communication can be easily identified, that is the user can determine format of presentation, 

customize the information they receive through search facilities, and that the web, as an immediate 

communication medium, can provide real-time data and instant corporate information (Adams and Frost, 2006). 

The main difference between the Internet and the traditional media lies in the fact that it allows companies to 

publicise more information less expensively and faster than ever before. It is available 24 h, 7 days a week, and 

Internet users can select the information they want to see. It provides new features to corporate communication, 

such as electronic document retrieval, search tools and multimedia applications. The internet also possesses a 

particular feature that allows the corporation to communicate with specific stakeholders and obtain feedback 

(Branco and Rodrigues, 2006). A single website can have multiple pages, each directed at a different stakeholder 

group (Esrock and Leichty, 2000). However, Snider et al. (2003) point out that the Internet also permits 

stakeholders to gain access to messages intended for other groups that are not their own.  

    In spite of its great possibilities, the literature review by Isenmann and Lenz (2001) identified the limitations 

of web based reporting: 1) companies mainly publish single, free standing environmental reports, usually with no 

link to general corporate communications or other management indicators, 2) significant data on environmental 

performance is being collated, but these databases are not being linked into corporate environmental reports, 3) 

companies are not exploiting the benefits of the internet – particularly integrated, efficient, dialogue oriented, 

hypermedia features, interactive and customized environmental reporting. As a consequence, many corporate 

web sites are difficut to navigate for less experienced users. 

 3  Research Approach 

An investigation was done to the official websites of the 27 companies studied. Two categories were 

established: content categories and dialogue feature categories. The content category served to identify the issues 

included in CSR based on the work of Capriotti and Moreno (2007). Ten values corresponding to issues related 

to CSR (Table 1) were identified.  

 

Issue Definition 

Coporate Profile Explanation of the enterprise’s views, values, and corporate strategy. Presentation of 

the company’s property, structure, and legal form; divisions, subsidiaries and 

countries with which the enterprise operates. Explanation of results 

Products and Services Explanation of the enterprise’s products, services, and brands from a corporate 

perspective and not from a commercial one (type of products, raw materials, 

manufacture systems, etc.) 

Employment and human 

resources 

Declarations and explanations of its systems of contract, promotion, evaluation, and 

dismissal. 

Declarations and explanations about human rights in the enterprise (children labour, 

discrimination) 

Economic action Declarations and actions related to the economic impact of the enterprise in its local, 

regional, 

national, and supranational environment 

Social action Declarations and actions related to the enterprise’s involvement in social issues 

Environmental action Declarations and actions related to the enterprise’s involvement in environmental 

issues 

Corporate governance Declarations and explanations of the enterprise’s transparency, compromises in the 

governance of the company. Explanation of the structure of power, remunerations, 

responsibilities, government departments, etc. 

Corporate ethics Declarations and explanations about the enterprise’s ethical compromises in relation 

with the business and its groups of public 

Relationship with 

publics 

Declarations and explanations about the interests, importance, and linking of the 

groups of public with the enterprise 

External criteria Declarations, explanations, and linking with the national and international criteria on 

aspects of 

CSR/CC/SD 

Table 1. Issues of CSR. Source: Capriotti and Moreno (2007) 

The dialogue feature catagories served to identify the features or facilities provided by the company on its 

website which is intended to CSR communication and dialogue with stakeholders. The dialogue resources 
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category facilitates the identification of the systems available on corporate websites for visitors to ask questions, 

give opinions, or assess the CSR issues. Five types of possible forms of dialogic features were laid out: 1) ease 

of interface; 2) dialogic loop; 3) return visit encouragement; 4) usefulness to media; and 5) conservation of 

visitors. 

The study sample included the corporate official websites of all of the enterprises quoted in November 2011 – 

April 2012 in the selective index of the Indonesia Stock Exchange, the Bisnis-27 Index. The Bisnis-27 Index 

consists of 27 stocks chosen based on fundamental criteria and technical criteria or transaction liquidity. The 

companies studied included Adaro Energy, Aneka Tambang, Astra International, BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri, 

Bank Danamon, Borneo Lumbung Energi & Metal, BSD, Charoen Phokphand Indonesia, XL Axiata, Harum 

Energy, Indofood CBP Sukses Makmur, International Nickel Indonesia, Indofood Sukses Makmur, Indika 

Energy, Indocement Tunggal Prakarsa, Jasa Marga, Kalbe Farma, Krakatau Steel, PP London Sumatra, PGN, 

PTBA, Semen Gresik, Telekomunikasi Indonesia, United Tractor. 

 4  The Presence of CSR Issues on Official Website 

The Survey showed all of the corporates in the Bisnis-27 present information about CSR on their websites 

(Figure 1). The most present and relevant issues are those linked to the presentation of the general characteristics 

of the company (corporate profile) and of its products and services. This reinforces the idea of the self-

presentation function of corporate websites. These issues have an eminently descriptive and informative 

approach and are more commercial in perspective, rather than allowing an ethical valuation or an appraisal of the 

company’s compromises in its production and marketing activities. Another issue with a high presence is social 

action. However, more than 72% of the websites reserve a space for the issues of environmental action, external 

criteria, and relationship with publics resources. Finally, a remarkable fact is that the issue of corporate 

governance does not get special attention on the corporate websites, which is only 56% of website describe about 

corporate governance. 

 

Figure 1. Presence of CSR issues on corporate official website  

Specific Section Related to CSR 

 Corporate Social Responsibility/CSR 18 

Corporate Community Responsibility 1 

Environment Social Responsibility 1 

Community and Environment 1 

Community Relation 1 

Sustainability  1 

Sustainable Development 1 

Corporate Responsibility 1 

No Specific Section 2 

Total  27 

Table 2. Name of Specific Section Related to CSR on Official Website 
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Specific CSR sections also presence on the websites of the Bisnis-27 corporations. Of these, 92.6% have a 

specific section, and 7.4% do not. On websites that have a specific section, CSR emerged as the main menu 

(66.7%), as a sub menu (18.5%), and the sub sub-menu (7.4%). The majority call it "Corporate Social 

Responsibility" (68%), and the rest were given different names such as "Corporate Responsibility", 

"Sustainability", "Environment Social Responsibility", "Sustainable Development", "Community and 

Environment", "Community Relations ", and "Corporate Community Responsibility " (Table 2). 

 5  The Dialogic Features of the Website 

Corporate CSR initiatives are important to the general public (Morsing and Schultz, 2006). However, the 

general public has different perceptions of whether companies should communicate their CSR initiatives in 

corporate advertising and corporate releases or in minimal releases, such as annual reports and websites. 

According to Morsing and Schultz (2006), there were three types of stakeholder relations in terms of how 

companies strategically engage in CSR communication vis-a` -vis their stakeholders: the stakeholder information 

strategy; the stakeholder response strategy; and the stakeholder involvement strategy.  

The stakeholder information model assumes that stakeholders are influential as they can either give support in 

terms of purchasing habits, showing loyalty and praising the company, or they can show opposition in terms of 

demonstrating, striking or boycotting the company (Smith 2003). Therefore, the company must inform 

stakeholders about its good intentions, decisions and actions to ensure positive stakeholder support. The 

stakeholder response strategy is based on a ‘two-way asymmetric’ communication model. The model assumes an 

imbalance from the effects of public relations in favour of the company, as the company does not change as a 

result of the public relations. The stakeholder involvement strategy  assumes a dialogue with its stakeholders. 

Persuasion may occur, but it comes from stakeholders as well as from the organization itself, each trying to 

persuade the other to change. the stakeholder involvement strategy suggests that companies engage frequently 

and systematically in dialogue with their stakeholders in order to explore mutually beneficial action – assuming 

that both parties involved in the dialogue are willing to change. 

The study showed that corporates used limited dialogic features of website to communicate with stakeholders. 

Of all the features of the dialogic, just ease of interface is used extensively. Other dialogic features are only used 

on a limited basis (Table 3). The values for each item represents the number of “yes” responses to a 

dichotomously coded (i.e., yes or no) index item.  

Scale or Item Value Score Total Index 

Ease of Interface 82.4 43.1 

Dialogic Loop 42.6  

Return visit encouragement 33.8  

Usefulness to Media 33.3  

Conservation of Visitors 23.3  

Table 3. Occurance of dialogic features 

As with Taylor, Kent, and White’s method, “scores for the dialogic principle indices were computed by 

dividing the number of observed “yes” responses on the items comprising the index by the number of total items 

in the index and treating the result as a percentage.” (Taylor et al, 2002). According to Morsing and Schultz 

(2006), this indicates that the company is still more use of stakeholder information strategy. That companies 

concentrates on developing efficient one-way communication as the most preferred way of engaging with 

stakeholders. Nevertheless, the survey from Morsing and Schultz (2006) warned corporate managers to avoid 

communicating CSR efforts too conspicuously, as a large percentage of the survey sample subscribe to minimal 

releases as the most appropriate way of communicating CSR efforts. Too much explanation regarding CSR 

efforts may be counter-productive. It is argued that companies already perceived as legitimate constituents do not 

need to communicate their CSR efforts loudly. The promotion of desirable qualities such as CSR will tend to 

evoke scepticism if a company is stigmatized beforehand with a bad reputation or if a company is experiencing a 

legitimacy threat such as a corporate scandal. 

As it now stands most scholars studying the Web, recognize that web sites are very poorly used dialogic tools. 

In spite of the recommendations of scholars to incorporate two-way (and dialogic) communication channels most 

official web sites fail to effectively maintain open channels of communication with stakeholders. This study 

supports that trend. As indicated above, all companies studied employed poor dialogic communication, exhibited 

little commitment to building relationships with interested publics.  

 6  Conclusion 

The research findings showed that the company has tried to show information about the CSR on its official 

web site. Especially information about the company profile and products and services. Information about social 

action, environmental action, the external criteria, and relationship with public received considerable attention 
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from the company. Although seen from the observations that the information displayed is limited to qualitative 

information. Meanwhile, CSR issues that addressed to internal stakeholders, the corporate governance and 

employment and human resources, are limited to display on the website. Regarding to dialogic features, the 

companies not yet fully take advantage of the interactivity features to establish a dialogue with stakeholders.  
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Abstract 

The participation of women in workforce has been accepted as an important factor of sustainable development. 

Especially in developing countries, the low workforce participation rate of women has been drawn attention, and 

therefore the importance of the concept in question on development process becomes a current issue. Albeit the 

importance of women in workforce markets and on development, being accepted of women as “secondary 

workforce” leads essential problems both economically and socially. With industrialization process, the necessity 

and wants of women to participate in work life on the one hand and the workforce need of economy on the other 

hand accelerate the entry of women in workforce market. Previously being employed in the works that do not 

require talents and skills and afterwards being employed in the more qualified works that require education 

exhibit the importance of education on women employment. That is, the education of women on development 

process, participation in workforce and receiving share from growth are important issues which should be 

interested by every developing countries. In the transition economies which have the status of a developing 

country, the education and employment of women workforce are important issues to study. In this sense, the 

women workforce structure in transition economies, as well as the education levels and economic growth rates 

will be analyzed with the help of statistical tables and the importance of the issue, current problems, solution 

proposals and policies will be placed in.     

JEL codes: O11, O53 

 1  Giriş 

Kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Özellikle 

gelişmekte olan ülkelerde kadınların işgücüne düşük katılım oranı dikkat çekmekte ve kalkınmanın 

sağlanmasındaki önemi gündeme gelmektedir. Kadınların ekonomik yaşama daha fazla katılmaları, kalkınma ve 

büyümeden daha fazla pay almaları ve aile içindeki konumlarının iyileşmesinin sağlanması kalkınmışlığın 

gereğidir. Sonuçta üretim faktörleri arasında yer alan kadın işgücünün yok sayılması ya da atıl kalması ekonomik 

bir kayıptır. Kadınların işgücüne dolayısıyla ekonomiye kazandırılması tüm ülke için bir kazanç, kalkınmanın 

hızlandırılması ve büyümenin dengeli bir yapıya kavuşmasında önemli bir etken olacaktır.   

Kadın işgücünün istihdamında belirleyici rol oynayan iktisadi ve sosyal koşullar, sanayileşme ile beraber 

geleneksel kırsal kesimdeki dönüşüm sonrasında ağırlaşmıştır. Sanayi devrimi ile birlikte artan işgücü talebini 

karşılamada erkek işgücünün yanı sıra kadın işgücünün önemi de artmıştır. Sanayileşmenin ilk yıllarında Batı 

Avrupa ülkelerinde kadınlar,  uzun çalışma saatleri, düşük ücret gibi ağır çalışma şartları ile mücadele etmek 

zorunda kalmıştır. Kadınların işgücü piyasalarında ve kalkınmadaki önemine karşın, “ikincil işgücü” statüsünde 

kabul görmeleri sadece ekonomik değil, sosyal açıdan da önemli sorunlara sebep olmaktadır. Sanayileşme süreci 

ile birlikte bir yandan kadının çalışma yaşamına katılma isteği ve gerekliliği, diğer yandan ekonominin işgücü 

ihtiyacı, kadınların işgücü piyasasına çıkışını hızlandırmıştır. Önceleri fazla yetenek ve beceri gerektirmeyen 

işlerde istihdam edilirken, sonraları daha nitelikli ve eğitim gerektiren işlerde istihdam edilmeleri, kadınların 

istihdamında eğitimin önemini ortaya koymuştur.  

Kalkınmanın sağlanmasında kadının eğitimi, işgücüne katılması ve büyümeden pay alması konuları her 

gelişmekte olan ülkenin ilgilenmesi gereken önemli bir konu olmaktadır. Gelişmekte olan ülke statüsünde 

bulunan geçiş ekonomilerinde de kadın işgücünün istihdamının kalkınmadaki katkısı ve önemi ele alınması 

gereken bir tartışmadır . Bu amaçla geçiş ekonomilerinde kadın işgücünün yapısı, eğitim düzeyi ve ekonomik 

büyüme oranları istatistik tablolar yardımıyla analiz edilerek, konunun önemi, mevcut sorunlar, konuyla ilgili 

çözüm önerileri ve politikalar ortaya konmaya çalışılacaktır.  

 2  Kadın İstihdamını Arttırmanın Ekonomik Önemi 

Ekonomik yapıdaki hızlı değişimler işgücü piyasasını etkilemiş, gerek çeşitlilikten gerekse yetersizlikten kadın 

işgücüne daha yoğun ihtiyaç duyulmuştur. İstihdamda cinsiyet ayrımcılığı birçok ülkede üzerinde durulan ve 

düzenlemeler getirilmeye çalışılan bir konudur. 1944 yılında ILO tarafından kabul edilen Philadelphia 

Bildirisi’ne göre; “Tüm insanlar ırk, din ya da cinsiyet farkı gözetmeksizin, özgürlük ve itibar, ekonomik 
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güvence ve fırsat eşitliği şartlarında, hem maddi refahlarını, hem de manevi gelişmelerini sağlama hakkına 

sahiptir”( ILO, Dünya Kalkınma Raporu ).  

Küreselleşme ile her alanda yoğunlaşan rekabet ortamı bütün dünya ekonomilerinde bir baskı yaratmıştır. 

Rekabet gücünü arttırmak isteyen tüm ülkelerin de özellikle emek piyasalarını modernize etmeleri gereği ortaya 

çıkmıştır. Emeğin eksik istihdamında önemli yer tutan kadın emeğinin sistem dışında bırakılmasının 

engellenmesi, ülkelerin ekonomik gayrisafi milli hâsılanın arttırılması, ekonomik kalkınmanın itici güçlerinden 

biri olarak kabul edilmiştir. Özellikle işsizlikle ilgili önemli çalışmalar yapan Avrupa Birliği ülkelerinde 

kullanılan İstihdam Stratejisi ve bunun temel çerçevesi; girişimcilik, istihdam edilebilirlik, işgücü piyasasında 

fırsat eşitliği yaratabilmektir. Bu çerçevedeki politikaların başarıyla uygulanabilmesi için özellikle beşeri 

sermayenin niteliğinin arttırılması bu bağlamda eğitim politikalarına destek verilmesi, fırsat eşitliğinin 

sağlanması amaçlanmaktadır (Ecevit,2010).  

Ülkelerin ekonomik kalkınmışlığının ve gelişmişliğinin desteklenmesi yönünden kadın istihdamının 

arttırılması ekonomide itici bir güç olacaktır. Bu nedenle kadın istihdamını arttırıcı tedbirler hızla uygulamaya 

konulmaktadır. Bu tedbirler arasında ilk olarak eğitim göze çarpmaktadır.  Kadın nüfusun okullaştırılmasının ve 

eğitilmesinin ekonomik verimliliği yüksektir. Özellikle toplumsal verimliliği erkek nüfusunkinden daha 

önemlidir. Eğitim iktisatçılarına göre, erkek olsun kadın olsun bireyin verimliliği dolayısıyla kazancı öğrenim 

düzeyiyle doğru orantılı artmaktadır. Kadınlara daha fazla eğitim imkanı sağlanarak bir ülkede yoksulluk 

azaltılabilir, verimlilik artırılabilir, ekonomik ve toplumsal kalkınmada hızlı nüfus artışının baskısı hafifletilebilir 

(Adem,1991). Eğitim hem istihdamla direk ilişkili olup eğitim arttıkça istihdam edilebilirlik artmakta, hem de 

eğitimin ekonomik kalkınma- büyüme ve yarattığı pozitif dışsallık ekonomiyi olumlu etkilemektedir (Berber ve 

Eser, 2008).   

Ekonomik gelişmeyle birlikte kadın emek talebine uygun istihdam şekillerinin emek piyasalarında hızla 

genişlediği tespit edilmiştir. Bu işlerin başında kısmi süreli ve geçici işler olmakla birlikte, tarifi ve düzenlemesi 

çok güç sayıda ve nitelikte kayıt dışı işlerde mevcuttur. Bu tip işlerin genelde çok az veya hiç vasıf 

gerektirmediği, monoton olduğu ve iş bulmakta güçlük çeken gruplarca tercih edildiği bilinmektedir. 

Ekonominin gelişme süreci kayıt dışı istihdam türlerini artırırken, bu tip işler için kadınların tercih edilmesi ve 

bu işlere esas itibariyle kadın emek arzının yönelmesi, toplam işgücü içinde kadın oranını zamanla artırmıştır 

(Ekin, 1991). Kayıt dışı istihdam özellikle yoğun göç yaşanan büyük şehirlerde günübirlik çalışanların ortaya 

çıkardığı bir piyasa türüdür. Özellikle kadınlarda günübirlik çalışma daha sık görüldüğünden kayıt dışı 

istihdamda yine kadın aleyhinde erkeklere oranla daha fazla olmaktadır. Yaşanılan ekonomik krizler, aileye ek 

gelir sağlama arzusu eğitimsiz olan kadınları enformel sektörlerde çalışmaya yönlendirmiştir. Ayrıca kadının 

erkeğin ucuz iş gücü ikamesi olarak görülmesi yine kadınlarda kayıt dışı istihdamın yüksek olmasının ana 

sebeplerindendir (Bayrakdar ve Okay, 2011). 

Ekonomide ve işgücü piyasalarında yaşanan gelişmeler ve yeni oluşumlar kadın işgücünün yeniden 

şekillenmesine, yeni sorunların ortaya çıkmasına ve yeni politikaların gelişmesine sebep olmuştur. Kadın 

işgücünün nitelikleri, çalışma şartları, bu konudaki hukuki düzenlemeler, uygun istihdam alanlarının yaratılması 

kalkınmasını tamamlayamamış olan ülkelerde önemle üzerinde durulan konuların başında yer almaktadır.  

 3  Geçiş Ekonomileri   

1990’ların başlarında yaklaşık 380 milyon nüfusa sahip 25 civarında ülkenin sosyalist sistemin 

başarısızlığından dolayı planlı ekonomik sistemi terk ederek serbest piyasa ekonomi sistemine geçmeye 

çalışması “Geçiş ekonomisi” kavramının sık sık gündeme gelmesine ve kullanılmasına yol açmıştır. Planlı 

ekonomik sistemden piyasa ekonomisi sistemine geçiş çoğu zaman uzun bir süreç aldığı için bu ülkelere hala 

geçiş ekonomileri adı verilmektedir (Balcılar 2002). Birçok gelişmekte olan ülke bu kapsamda yer almaktadır. 

Kısaca “geçiş ekonomileri” kavramı, eskiden sosyalist ekonomi sistemine sahip olup, günümüzde piyasa 

ekonomilerini oluşturmaya çalışan ülkeler için kullanılmaktadır.  

Geçiş ekonomisi kapsamında yer alan ülkelerin birçoğu birbirinden farklı piyasa ekonomisi deneyimleri 

geçirmektedir. Ancak hemen hepsinde görülen bazı ortak özellikler; yoksulluk, az gelişmiş altyapı, güçlü ve katı 

bir komuta sistemi ile büyük ve hantal yapıda oluşmuş olan kamu sektörünün yol açtığı problemlerdir 

(Altay,2003). Geçiş ekonomilerinde yer alan ülkeler birbirleriyle benzeyen özellikleri nedeniyle diğer ülkelerden 

farklılıklar gösterirler. Bu özelliklere göre de geçiş ekonomileri kapsamında yer alan ülkeler başlıca üç şekilde 

sınıflandırılabilir: 

 İlk olarak coğrafik yakınlık veya bölgesel özelliklere göre ülkelerin gruplandırılmasıdır. Bu 

sınıflandırmaya göre geçiş ekonomisi ülkeleri aşağıdaki gibi dört grupta toplanabilir (Arıkan 2002);  

i. Orta ve Doğu Avrupa Ülkerleri: Arnavutluk, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Mekadonya, 

Macaristan, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, ve Slovenya.  

ii. Baltık Cumhuriyetleri: Estonya, Letonya ve Litvanya  

iii. Bağımsız Devletler Topluluğu (Eski Sovyet ülkeleri): Azerbeycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Ukrayna (Bu grup içinde 
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yer alan bazı ülkeler kendi aralarında Merkezi Orta Asya Ülkeleri olarak da gruplandırılmaktadır. Bu ülkeler; 

Azerbaycan,  Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan’dır) 

iv. Asya’daki Geçiş ekonomileri: Çin, Kamboçya, Laos Halk Cumhiyeti, Vietnam  

 İkinci olarak piyasa ekonomisine geçiş süreci ve seçmiş oldukları yöntemler açısından da 

sınıflandırılabilir. Geçiş ekonomilerinin her biri ekonomik geçiş uygulamalarında gerekli ekonomik değişiklikleri 

yapmada farklı performans sergilemiştir. Bunun sebepleri; geçiş ekonomilerinde coğrafik, ekonomik, nüfus, 

doğal kaynaklar açısından önemli farklılıklara sahip olmaları ve bu yapılarının yanında dışsal baskı ve fırsatlar 

ile hükümetlerin iktisat politikaları ve beşeri sermeye ve demografik güçlerin de farklı özelliklerde olmasıdır. Bu 

şekilde bir ayrımda ise geçiş ekonomisi ülkeleri iki grupta toplanabilir (Egeli vd. 2002);  

i. Dönüşüm sürecini tamamlamış ve Avrupa Birliği adaylığına kadar gelmiş olan Ülkeler: Orta ve Doğu 

Avrupa ülkeleri ile Baltık Cumhuriyetleri,  

ii. Mülkiyet haklarının korunması ile uygulanması konusunda tereddütleri olan ve mali piyasaların istenen 

düzeyde gelişmediği Ülkeler: Bağımsız Devletler Topluluğu ve Güney- Doğu Avrupa Ülkeleri  

 Üçüncü olarak geçiş ekonomisi ülkeler demokratikleşme ile piyasa reformlarının başarısı arasında ilişki 

kurmalarına göre sınıflandırılabilir. Buna göre tam demokratik ülkeler gelişmiş piyasa reformları uygularken, 

yarı demokratik ülkeler sınırlı reform programları izlemiş ve diktatörlükle ve işadamlarının egemenliğine boyun 

eğmiş ülkeler ise reform programlarında başarısız olmuştur (Dural, 2007: 44);  

i. Reformcu Ülkeler: Macaristan, Slovakya, Litvanya, Letonya, Polonya, Estonya, Çek Cumhuriyeti 

ii. Ilımlı Reformcu Ülkeler: Kırgızistan, Azerbaycan, Gürcistan, Bulgaristan, Ermenistan, Moldovya, 

Rusya, Kazakistan, Ukrayna ve Romanya 

iii. Sınırlı Reformcu Ülkeler: Türkmenistan, Beyaz Rusya, Özbekistan ve Tacikistan 

Sosyalist blok yıkılmadan önce, ülkeler, sorunlarını çözmek yerine, dış dünyaya kapılarını kapatarak 

sorunların üstünü örtmeyi tercih etmişler ancak yaşanan olaylar,  bu politikaların başarılı olmadığını ortaya 

koymuştur. Genel olarak geçiş sürecindeki ülkelerin sosyalist sistemi benimsedikleri dönemde yaşadıkları 

sorunları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Tandırcıoğlu, 2002): 

 Ekonominin neredeyse tamamı kamulaştırılmış, özel mülkiyete çok sınırlı bir pay tanınmıştır. 

 Üretim gerçekleştiren kamu kuruluşlarının büyük bir kısmı tekelleşmiş, fiyatlar ve yatırım kararları 

merkezi idare tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. Dışa kapalı, COMECON içi uzmanlaşmaya yönelik, 

ekonomik politikalar izlenmiş ve bunların sonucunda ekonomiler rekabet yapamaz hale gelmiştir. 

 Sosyal güvenlik alanında yapılan harcamalar, önemli boyutlarda artmış ve bu harcamalar, siyasi bir araç 

olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

 Yukarıdaki sorunların da etkisiyle makro ekonomik dengeler bozulmuş, yüksek bütçe açıkları, kontrol 

edilemez hale gelen ücretler, para arzının sınırsız artışı ve yüksek enflasyon gibi ciddi sorunlarla karşılaşılmıştır. 

Sosyalist ülkeler yaşanan bu sorunlar karşısında yeni arayışlara ve dolayısıyla sonuçta piyasa ekonomisine 

geçmeye yöneltmiştir. 

Geçiş ekonomilerinin başlangıç koşulları coğrafi, ekonomik, tarihi ve kültürel geçmişleri, nüfusu, doğal 

kaynakları açısından farklılıklar sergilemeleri, ekonomik geçişin uygulanmasında gerekli kamusal değişiklikleri 

yapmada farklı performans sergilemelerine yol açmıştır. Ayrıca dışsal baskı ve fırsatlar ile hükümet politikaları 

beşeri sermaye ve demografik güçler de büyüme performanslarını etkileyen unsurlar olarak ortaya çıkmıştır 

(Egeli, Emsen, 2002). Geçiş sürecindeki başlangıç koşulları açısından özellikle Eski Sovyetler Birliği (ESB) 

Ülkeleri ile Orta ve Doğu Avrupa (ODA) Ülkeleri ve Baltık Ülkeleri arasında önemli farklılıklar görülmektedir. 

ESB ülkeleri 20-30 yıl daha fazla Sovyetler Birliği yönetimi altında kalmışlardır ve piyasa ekonomisi tecrübeleri 

daha azdır. Diğer yandan kişi başına düşen gelir açısından da dikkate değer farklılıklar söz konusudur. ODA ve 

Baltık ülkeleri en yüksek kişi başına düşen gelire sahip olmuşlardır. Örneğin 1988 yılında bütün SSCB’de 

çalışan nüfusun %12’si, Rusya Federasyonu’nun da %6.3’ü ve Beyaz Rusya’da %5’i, 75 rubleden daha az ücret 

alırken, bu oran; Tacikistan’da %58.6, Özbekistan’da %44.7 ve Kırgızistan’da ise %37.1’di. Orta Asya 

Cumhuriyetleri SSCB içinde adeta fakirin en fakiriydiler (Gumpel, 1994). Ayrıca Eski Sovyetler Birliği 

ülkelerinin dış borçlarının da daha yüksek olduğu göz önüne alındığında Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ile Baltık 

ülkelerinin diğer geçiş süreci yaşayan ülkelere göre şanslı olduğunu söylenebilir. 

 

 Düzeltilmiş kişi 

başına gelir 

Bölge içi 

Ticaretin payı 

Tarımın 

payı 

Doğal kaynak 

zenginliği 

Komünist rejim 

altında geçirdiği yıl 

Ortalama Tüm Ülkeler 4660 23 19 1 58 

ODA 5901 18 12 0 43 

Baltık Ülkeleri 5094 31 22 0 51 

ESB 3517 25 25 1 73 

Tablo1: Geçiş Ekonomilerinde Başlangıç Koşulları (1989-1991) Kaynak: Mehmet Balcılar, Geçiş 

Ekonomilerinin Büyüme Etkinliklerinin Bir Değerlendirmesi adlı makaleden özetlenmiştir. s.104, 105, 106 
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Geçiş ekonomilerinin dönüşüm süreci, dünyada küreselleşme ve liberalleşme politikalarının arttığı bir döneme 

denk gelmiştir. Böyle olunca bu ülkeler bir taraftan serbest piyasa ekonomisini tesis etmeye çalışırken, diğer 

taraftan küreselleşme sürecinde ekonomilerini söz konusu normlara uygun hale getirme çabası içine girmiştir 

(Miynat, 2004). Piyasa ekonomisine geçiş uzun ve zorlu ekonomik uygulamalar gerektirir. Piyasa ekonomisi 

sadece bir serbestleşme ve özel mülkiyetin sağlanması hareketi değildir, aynı zamanda kurumsal adaptasyon 

gerektirir. Çünkü yeni organizasyonlar, yeni yasalar ve ekonomik davranışlar aniden değiştirilemediği için,  geçiş 

ancak aşamalı bir tarzda gerçekleştirilebilir. Şok stratejiler serbestleşme hareketi ve piyasalara istikrar 

kazandırmada etkili olabilir, ancak bu da pek çok sosyal probleme neden olmaktadır. Şok stratejileri uygulamak 

için güçlü iktidarlar gerekir, ancak bütün geçiş ülkelerinde siyasi istikrardan söz etmek çok güçtür (Kolodko, 

2004). 

 4  Geçiş Sürecinde Büyüme Oranları 

Geçişin başlangıç yıllarında yaşanan ekonomik durgunluk geçiş ülkelerini, milli gelir açısından gelişmiş 

ülkelerin oldukça gerisine itmiştir. Coğrafi olarak batıya yakın olan ülkelerin durumu diğerlerinden daha iyidir. 

Bütün geçiş ülkelerinde makroekonomik istikrar, fiyat liberalizasyonu, durgunluğu azaltma, güvenilirlik, yerel 

girişim, yeni firma kurulmasının önündeki engellerin kaldırılması, küçük çaplı özelleştirme, sosyal güvenlik 

kurulunun kurulması konularında acil reformlar yapılmıştır. Bununla beraber büyük çaplı özelleştirmeler, ticari 

bankacılık, etkili vergi sistemi, işgücü piyasasının yeniden yapılandırılması, sosyal güvenlik kurumlarının 

oluşturulması gibi reformlar kaçınılmaz olup ekonomik ve sosyal huzursuzlukları beraberinde getirmektedir 

(Svejnar,2001). 

Bağımsız Devletler Topluluğu ve Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinin oluşturduğu Devletlerin, geçişin 

başlangıcında GSYİH’larının yarısına yakınını kaybettikleri, ancak 2000 yılından sonra istikrarlı büyümeye 

geçebildikleri görülmektedir. Buna karşın Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkerlerinde büyümeye daha çabuk geçildiği 

tablodan izlenmektedir. Bu ülkeler içerisinden, verilerin alındığı dönemde, en yüksek çıktı kaybını 1992 yılında 

% 44,9 ile Gürcistan yaşarken, en yüksek büyümeyi 2006 yılında % 34,5’lik oran ile Azerbaycan 

gerçekleştirmiştir. 

Country Name 

GDP growth (annual %) 

1992 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Azerbaijan -22,6 -23,1 -11,8 11,1 26,4 34,5 25,04 10,79 9,29 5 

Albania -7,2 9,6 13,29 7,3 5,49 5 5,9 7,69 3,3 3,49 

Bulgaria -7,27 -1,48 2,86 5,72 6,35 6,51 6,44 6,21 -5,51 0,2 

Estonia -21,16 -5,74 4,97 9,55 9,43 10,56 6,91 -5,06 -13,89 1,78 

Georgia -44,89 -29,3 2,59 1,83 9,59 9,38 12,34 2,31 -3,8 6,38 

Croatia -11,71 -8,02 6,75 3,75 4,27 4,93 5,05 2,16 -5,99 -1,19 

Hungary -3,06 -0,57 1,48 6,22 3,89 0,75 0,77 0,82 -6,69 1,17 

Kazakhstan -5,3 -9,2 -8,2 9,8 9,7 10,69 8,9 3,29 1,2 6,99 

Kyrgyz Repub. -13,88 -15,45 -5,42 5,44 -0,17 3,1 8,54 8,4 2,88 -1,35 

Lithuania -21,25 -16,22 3,29 3,25 7,8 7,84 9,83 2,92 -14,74 1,33 

Latvia -32,11 -4,98 -0,94 6,91 10,6 12,23 9,97 -4,24 -17,95 -0,34 

Moldova -29,1 -1,19 -1,4 2,1 7,5 4,78 3,06 7,76 -5,98 6,93 

Macedonia, 

FYR -6,56 -7,46 -1,11 4,54 4,1 3,95 5,9 4,99 -0,9 0,69 

Poland 2,6 3,79 6,99 4,25 3,61 6,22 6,78 5,12 1,65 3,81 

Romania -8,84 1,51 7,15 2,1 4,17 7,89 6 9,42 -8,49 0,94 

Russian 

Federation -14,53 -8,66 -4,14 10 6,37 8,15 8,53 5,24 -7,81 4,034 

Serbia -27,16 -30,5 6,09 5,3 5,6 5,23 6,9 5,51 -3,12 1,76 

Slovenia -5,46 2,84 3,64 4,38 4,49 5,8 6,79 3,49 -7,8 1,18 

Tajikistan -28,9 -16,4 -12,39 8,29 10,48 6,69 7 7,8 7,89 3,79 

Ukraine -9,69 -14,22 -12,2 5,89 2,69 7,3 7,9 2,09 -14,8 4,19 

Uzbekistan -11,19 -2,29 -0,89 3,8 7 7,29 9,5 8,99 8,09 8,5 

Czech Republic -0,51 0,06 5,94 3,64 6,31 6,8 6,13 2,46 -4,14 2,31 

Turkmenistan -5,3 -10 -7,19 18,59 13 11,39 11,8 10,5 6,09 8,1 

Tablo 2: Geçiş Ekonomileri Ekonomik Büyüme Oranları Kaynak: World Development Indicators 2010 (Bazı 

ülkeler veri eksiklerinden yer almamıştır).  

1994 yılında geçiş ekonomilerinin dibe vurmasında merkezi planlamacılığın aniden sona ermesini izleyen 

organizasyonsuzluğun etkin olduğu söylenebilir. Üretim maliyetlerinin ve yeraltı ekonomisinin de artması, bu 

durumun hem sebebi hem de sonucudur. Geçişin başlangıcı üretim düşüşü ve işsizliğin artmasıyla ifade edilir 
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(Egeli, Emsen, 2002:42-43). Sovyetler Birliği döneminde sanayi tesisleri tüm Sovyetlerin ihtiyacı esas alınarak 

büyük ölçekli kurulmuştur. Diğer taraftan hammadde, aramallar, işgücü gibi girdiler diğer cumhuriyetlerden 

temin edilmiş ve bu sayede hem cumhuriyetlerin birbirlerine zorunlu olarak bağımlı kalmaları sağlanmış, hem de 

birliğin dağılması ihtimali karşısında hiçbir cumhuriyetin kendi kendine yeterli durumda olmaması 

hedeflenmiştir. Sonuç olarak bağımsızlığın hemen ardından bu ülkelerde önemli üretim düşüşleri yaşanmış, 

üretimdeki bu düşüşle birlikte enflasyon artmış, kişilerin satın alma gücü düşmüş, işsizlik artmıştır (Ağdaş, 

2006) 

 5  Geçiş Ekonomilerinde İstihdam ve Kadın İşgücünün Durumu 
Sovyet modeli sosyalizm altında işgücü piyasasının birinci anahtar özelliği yüksek işgücüne katılım oranı ve 

tam istihdam olmuştur. İşsizlik hemen hemen hiç olamamış ve aşırı istihdam yaşanmıştır. Yumuşak bütçe 

kısıtıyla mümkün olabilen aşırı istihdamla tam istihdam başarılmıştır. “Emek stoklaması” olarak tanımlanan aşırı 

istihdamda üretim için gerekli olandan daha fazla işçi istihdam edilmiş, bunun sonucunda düşük emek verimliliği 

ve düşük ücret olarak geri dönmüştür ( Rutkowski, 2006). 

Geçiş ekonomileri işgücü piyasaları ile ilgili olarak kendi içinde çeşitli özellikler göstermektedir.  Temel 

özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir (Egeli, Emsen,2002): 

- Emek verimliliği orta gelirli OECD ülkelerinin 1/3’üdür. 

- Ücret oranının verimlilik veya beşeri sermaye yatırımıyla ilişkisi yoktur. 

- Sanayi sektöründe ücret ayırımı, diğer sektörlerdekinden daha düşüktür. 

- Ücretsiz eğitimin kırsal kesim veya fakirlik için sosyal ilerlemeye katkısı yoktur. 

- Hükümetler temelde işsizliğin varlığını kabul etmemiş ve kabul etseler de işsizlik araştırmalarını ele alan 

politikaları yetersiz kalmıştır.  

Kadın işgücünün istihdamdaki yerinin kalkınmadaki önemi genel kabul gören bir görüş olarak kabul 

edildiğinde, geçiş ekonomilerindeki kadın işgücünün incelenmesi önem taşımaktadır. Tablo 3’de bazı geçiş 

ekonomilerinde kadın istihdamının nüfus içerisindeki payları izlenmektedir. Toplam nüfus içerinde en fazla 

kadın istihdamı Kazakistan’da izlenirken, en düşük oranların Makedonya’da olduğu görülmektedir. Genel olarak 

az da olsa yıllara göre bir artış izlenmekle birlikte, Hırvatistan, Litvanya, Makedonya, Romanya gibi geçiş 

ülkelerinde yıllara göre kadın istihdamında azalma izlenmektedir.  

 

 

Country Name 

Employment to population ratio, 15+, male (%) 

1992 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Albania 59,7 59,1 60,4 59,6 58,1 58,4 59 59 

Azerbaijan 61,4 61,1 59,5 61,6 62,8 63,2 64,9 64,5 

Bulgaria 50,8 46,1 47,7 42,6 49,3 51,9 51,4 52,2 

Czech Republic 68,1 67,8 67,8 63,7 62,9 63,2 63,6 63,7 

Estonia 67,4 65,6 63,8 58,2 58,6 59,3 60,8 60,6 

Georgia 64,9 62,8 63,3 65,6 62,2 62,5 63,4 62,7 

Croatia 61,2 61,1 59,1 53,2 53,5 54,2 54,4 54,8 

Hungary 55,4 51,7 51,5 53,2 53,2 53,6 53,3 53 

Kazakhstan 69,2 70,3 69,3 67,6 69,1 68,9 70,3 70,3 

Kyrgyz Republic 66,5 66,4 66,4 67,4 68,3 68,4 69,2 69,4 

Lithuania 63 61,2 58 53,2 56,8 57,2 57,3 56 

Latvia 64,3 63,7 63,1 53,8 60,2 63,1 63,5 63,2 

Moldova 62,8 62,1 60 54,5 47,1 47,2 46 45,8 

Macedonia, FYR 45,4 45,6 46 44,9 40 42,4 42,5 43,3 

Poland 60,5 59,6 57,6 53,6 51,2 53,2 54,8 56,1 

Romania 64,7 66,4 68,2 64,9 56,1 56,7 54,7 54,3 

Russian Federation 67,7 67 63,2 60,8 62,6 62,1 64 63,5 

Slovenia 56,8 52 60,5 59,5 61,1 61,4 61,9 61,6 

Tajikistan 57,2 54,9 48,8 48 54,3 55,1 59,2 60,4 

Turkmenistan 61,8 62,2 62,3 64,5 63,4 63,1 63,2 63,2 

Ukraine 63,8 64 63,8 55,7 59,5 59,7 59,7 60 

Uzbekistan 58,3 57,9 56,8 59,1 60,9 61,4 62,3 62,7 

Tablo 3: Geçiş Ekonomilerinde Kadın İstihdamın Durumu Kaynak: World Development Indicators 2010 

Tablo 4’de bazı geçiş ekonomilerinde kadın işsizliği oranları yer almaktadır. Genel olarak en fazla kadın 

işsizlik oranı Makedonya, Litvanya, Hırvatistan ve Estonya’da izlenmektedir.  
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Country Name 

Unemployment, female (% of female labor force) 

1992 1993 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 

Azerbaijan     8,25 6,7 5,3 4,94  

Bulgaria  22 15,8 15,81 9,86 9,27 7,31 5,76 6,62 

Czech Republic  5,44 4,8 10,56 9,78 8,83 6,73 5,61 7,72 

Estonia 3,5 6,59 8,89 11,63 6,96 5,53 3,83 5,23 10,75 

Georgia    10,49 12,66 12,6 12,58 16,11  

Croatia    17,29 13,79 12,63 11,02 9,97 10,24 

Hungary 8,72 10,38 8,68 5,64 7,49 7,82 7,65 8,05 9,72 

Kazakhstan     9,6 9,2 8,7 7,94 7,5 

Kyrgyz Republic     9,05 9,02 9 9,38  

Lithuania    13,63 8,36 5,47 4,29 5,65 10,35 

Latvia    13,49 8,75 6,19 5,54 6,91 13,96 

Moldova    7,19 5,97 5,75 3,87 3,4 4,89 

Macedonia, FYR    34,89 38,4 37,06 35,65 34,07 32,96 

Poland 14,7 15,59 14,74 18,1 19,14 14,91 10,33 7,94 8,65 

Romania   8,56 6,38 6,42 6,11 5,4 4,66 5,84 

Russian 

Federation 5,18 5,86 9,22 10,42 6,98 6,78 5,73 6,03 7,93 

Slovenia  6,59 6,81 7,4 7,03 7,18 5,83 4,82 5,8 

Ukraine   4,9 11,6 6,82 6,6 5,99 6,08  

Tablo:4 Geçiş Ekonomilerinde Kadın İşsizlik Oranları Kaynak: World Development Indicators 2010 

 

Grafik 1:Kafkas ve Merkezi Asya Ülkeleri Kadın İşsizlik  

Kafkas ve Merkezi Avrupa ülkelerinin bazılarının yer aldığı grafikte, işsizlik oranlarının 2000’li yılların 

başında birbirine yakın ve %10 civarında iken, 2008 yılında Gürcistan’da %15’in üzerine çıkarken, 

Azerbaycan’da%5’ler seviyesine inmiştir.  Aşağıdaki grafikte ise Doğu Avrupa Ülke grubuna ait kadın işsizlerin 

durumu incelenmektedir. 2000-2005 yılları arasında yüksek düzeyde işsizlik görülmekte, 2010’a doğru gittikçe 

azalmaktadır. Bunun da en büyük sebebi küresel krizin etkisi olarak belirtilebilir.  

 

Grafik 2: Doğu Avrupa Ülkeleri Kadın İşsizlik 
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 6  Sonuç 

Dünya ekonomisi 1980’lerden sonra küreselleşmenin etkisiyle ciddi değişimlere sahne olmuştur.  Bu 

değişimlerin en önemlilerinden biri de 1990’lı yıllarda ortaya çıkan karma ve sosyalist düzendeki bazı 

ekonomilerin piyasa düzenine geçme süreçleridir. Bu süreçte hem geçişi yaşayan ülke hem de dünya ekonomisi 

açısından önemli sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlardan biri de işgücü piyasalarında yaşanan dönüşümlerdir.  

İşgücü piyasalarında kadın işgücünün yapısı ve gelişmeler ayrıca önem arzetmektedir. Kalkınma göstergelerinin 

ve büyüme rakamlarının iyileştirilmesi konusunda kadın işgücünün istihdamı konusunda politikaların 

geliştirilmesine yol açmıştır.  

Geçiş ekonomilerinde görülen genel özelliklerin başında, başlangıçta yoğun işsizlik ve eksi büyüme 

rakamlarının varlığı gelmektedir. Bu iki olumsuz durum birbirini besleyen faktörlerdir. Yapısal reformların 

adaptasyon süreci her ülkeye göre değiştiğinden bu süreçte her ekonominin belli ölçülerde küçüldüğü 

izlenmektedir. Elbette bu küçülmenin en önemli nedenlerinden biri üretim faktörlerinin üretime tam olarak 

katılamamasından ortaya çıkan üretim kaybıdır. Üretimdeki azalma ile birlikte istihdam oranlarında bir azalma 

gözlenmiştir. Genç nüfusa sahip ülkelerde özellikle bağımsızlığın ilk yıllarında işsizlikte ani artışlar olmuştur. 

Piyasa ekonomisine geçiş sürecinde eski Sovyet Cumhuriyetlerinin yüz yüze geldikleri ve adeta yeni tanıdıkları 

bir sorun da işsizlik olmuştur (Ağdaş, 2006: 44).Geçişin etkisiyle işgücü piyasalarında yaşanan dönüşümler 

işsizliğin artmasına dolayısıyla ekonominin üretim kayıplarından kaynaklanan küçülmelere yol açtığı 

izlenmektedir.  

Geçiş ekonomilerine ait istatistiki tablolar incelendiğinde kadın istihdamının yeterli düzeyde olmadığı 

izlenmektedir. Özellikle 2000’li yılların başında yaşanan küresel kriz sonucu Doğu Avrupa grubu geçiş 

ekonomilerinde kadın işsizliğin yoğun olduğu dikkat çekicidir. Kafkas ve Merkezi Asya grubu geçiş 

ekonomilerinde ise, -kalkınmışlık düzeyi Doğu Avrupa grubuna göre daha düşük olduğu da dikkate alınarak- 

kadın işsizliği daha düşük düzeydedir. Bunun sebebi kalkınma çabası içinde olan ülkelerde kadınların işgücü 

piyasasında daha fazla yer alması, üretim faktörlerinden olan emeğin üretimde daha fazla bulunması, 

teknolojinin nispeten daha düşük düzeyde olmasından emek yoğun üretim biçimlerinin tercih ediliyor olması 

sebep olarak gösterilebilir. Konunun daha spesifik ve mikro ölçekte, ülke bazında derinlemesine analizlerle ele 

alınması daha faydalı olacaktır.   
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Cinsiyete Göre Gelişme Endeksi Çerçevesinde Kadın İstihdamının 

Ekonomik Değerlendirmesi: Türkiye Örneği 

Dr. Müjgan Hacıoğlu Deniz (Istanbul University, Turkey) 

Asst. Prof. Dr. Elif Haykır Hobikoğlu (Istanbul University, Turkey) 

Economic Evaluation of Women Employment in the Context of 

Development Index According to Gender: Case of Turkey 

Abstract 

In this study which aims to analyse the current situation of women employment in Turkey and its future 

perspective  in the context of measurement of development index, an evalution of Turkey’s position at the range 

of global gender inequality and improvement policies considering future have been discussed. For this purpose 

in the context of development index based on gender, some important parameters such as wage differentials 

according to gender, employment participation rate according to gender, rate of women professionals at 

managerial position and income distributions according to gender were tried to be measured by means of basic 

indicators such as rate of literacy, rate of people getting higher education, representation rate at parliaments 

according to gender and life expectancy.   

JEL codes: J16, I21 

 1  Giriş 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri farklı göstergelerin bileşenlerinden oluşurken yine de tek başına bütüncül bir 

gelişme göstergesi değildir. Nitekim, İnsani Gelişme Endeksi yüksek olan bazı ülkeler maalesef toplumun her 

kesimi için eşit bir gelişme seviyesi sunamamaktadırlar. Aksine, kişi başı milli gelir veya eğitim, sağlık imkanları 

yüksek bir gelişme oranını yansıtsa da toplumun diğer yarısı olan kadınların aynı gelişmişlik düzeyini 

yakalayamadığı görülmektedir.  Birleşmiş Milletler (BM) bünyesinde Kalkınma Programı (UNDP) ofisi 

tarafından 1990 yılından itibaren yayınlanan İnsani Gelişme Raporlarında o dönemin öne çıkan iktisadi konuları 

ve güncel sorunları ele alınmakta, aynı zamanda da eğitim, sağlık ve gelir göstergelerinden oluşan İnsani 

Kalkınma Endeksi yayınlanmaktadır. Aynı zamanda belirtmek gerekir ki, bu endeks ve ülkelerin gelişmişlik 

düzeyleri çok yönlü ve bütüncül bir kalkınma boyutunu yansıtmaktan uzaktır.  

Kadının iktisadi ve sosyal yaşamdaki etkinliğini belirlemek için farklı göstergeler ve kriterler kullanılabilir. 

Kadınların sosyo-ekonomik yaşamdaki ve politik alandaki yeri ile birlikte eğitim ve yaşam göstergeleri açısından 

kadınların konumuna ilişkin birçok kriteri dikkate alarak bu konuda değerlendirme yapılmaktadır. Şöyle ki, 

kadınların işgücüne ve ekonomik aktivitelere katılım oranı, sektörel istihdamlardaki kadın oranı, kadınlara 

ödenen ücret seviyeleri gibi göstergeler ekonomik yaşamda kadının konumunu belirtmektedir. Diğer taraftan, 

kadın milletvekili sayısı, bakan sayısı,  kadın yönetici sayısı, kadın profesyonellerin ve teknik elemanların sayısı 

gibi ölçütler de kadınların yönetimdeki etkinliğini göstermektedir.   

Bununla birlikte, kadının toplumsal yaşamdaki konumunu ve rolünü belirten tüm göstergeleri bir araya 

getirerek daha genel bir analiz yapmayı mümkün kılan indeksler de oluşturulmaktadır. Bu tür indekslerde, 

kadınların konumu erkeklerle mukayese edilerek belirlenmekte ve ülkelerin aldığı değerler çerçevesinde ülkeler 

arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. Sözü edilen bu kriterlerin en önemlilerinden biri, çeşitli 

kriterlere göre kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gösteren Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Gap Index 

- Gender Inequality Index)’dir. Başka bir endeks ise Beşeri/İnsani Kalkınma Endeksi -Human Development 

Index- (HDI)’inde yer alan göstergelerin kadın-erkek arasındaki eşitsizliğe göre hesaplanarak puanlandığı 

Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi (Gender-Related Development Index- GDI)’dir. Bununla birlikte, GDI 

endeksinde ekonomik, politik ve eğitim ile ilgili göstergeler açısından kadın ve erkek göstergelerinin 

karşılaştırıldığı endeksler de mevcuttur örneğin; Cinsiyete Göre Yetkinlik (Gender Empowerment Measure 

GEM), Eğitimde Cinsiyet Eşitsizliği (Gender Inequality in Education), Ekonomik Faaliyetlerde Cinsiyet 

Eşitsizliği (Gender Inequality in Economic Activity) gibi. 

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin (Gender Inequality) kadınlar aleyhine açıldığı en dikkat çekici alanlardan biri 

kadın istihdamı ve bu bağlamda uygulanan ücret politikalarıdır. Küresel çapta toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en 

yoğun şekilde görüldüğü yerler genelde kadınların iktisadi, sosyal ve siyasal hayata katılımları bağlamında 

ortaya çıkmaktadır. Belirtmek gerekir ki, bu sonuçlara ve dünya genelindeki değerlendirmelere Birleşmiş 

Milletler tarafından son yirmi yıldır her yıl hazırlanan İnsani Gelişmişlik Raporu ile ulaşabilmekteyiz. Bu 

bağlamda, Birleşmiş Milletler Gelişme Programı (UNDP) tarafından hazırlanan İnsani Gelişmişlik Raporu, gayri 

safi milli hasılanın ötesinde yoksulluk ve cinsiyet eşitliği gibi endekslere bakılarak hazırlanıyor.  
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 2  İnsani Gelişme Oranlarına ve Cinsiyet Eşitsizliğine Genel Bakış 

Birleşmiş Milletler, 1990 yılından beri ‘daha kapsamlı bir refah tanımı elde edebilmek için’ gayri safi yurtiçi 

hasıladan başka ölçütleri de göz önünde bulunduruyor ve İnsani Gelişme Raporu’nu yayımlıyor. İnsani Gelişme 

Endeksi (HDI), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)’nın İnsani Gelişme Rapor Ofisi tarafından 

bağımsız olarak hazırlanır ve bir rapor  halinde yayınlanır. HDI milli gelir dışında insanların refahının kısa bir 

tanımını içerir ve üç boyutlu insani gelişmenin birleşik ölçümünü sağlar. Şöyle ki, uzun ve sağlıklı yaşam 

beklentisi ya da ‘doğumda beklenen ortalama ömür’ (life-expectancy) ki bu vatandaşların yaşam ömrü ile 

ölçülür;  ‘yetişkinlerde okuryazarlık oranı’ (literacy rate) ile ‘brüt okullaşma oranı’, bu kriterde de ilk, orta ve 

yüksek okul kayıt oranları esas alınır; son olarak da saygın ve iyi bir yaşam standardına sahip olmak diğer bir 

ifade ile ‘satın alma gücü verilerine göre uyarlanmış gelir düzeyi’, bu da satın alma gücü paritesi ve kişi başına 

düşen gelir ile ölçülmektedir. Ancak İGE’nin, insani gelişmenin tam ölçümünü yapabildiği söylenemez çünkü; 

endeks cinsiyet veya gelir adaletsizliğini kapsamaz. Ayrıca bu endeks insan hakları ve politik serbestliği ve siyasi 

hayata eşit katılım ölçüsünü gösteremez. Bununla birlikte, endeks insani gelişmenin ve gelir ile iyi yaşam 

arasındaki karmaşık ilişkiler hakkında genel bilgi vermektedir. (Kaya, 2009: 1-2) 

Bu bağlamda, Dünya Bankası (World Bank)’nın gelire bağlı olarak yaptığı sınıflandırmaya göre yüksek gelir 

seviyesine sahip ülkelerin önemli bir bölümü cinsiyet eşitliği açısından ilk elli ülke arasında yer alırken İtalya, 

Yunanistan ve Japonya gibi ülkelerin sıralamanın sonlarında olması dikkat çekici ve üzerinde durulması gereken 

bir unsurdur. Yine orta üst gelir grubundaki ülkelerden Latin Amerika ülkelerinin ve geçiş ekonomisi statüsünde 

olan ülkelerin diğerlerine göre göreceli üstünlüğü de dikkate değerdir. Diğer taraftan dinamik ve hızla gelişen 

ekonomisiyle öne çıkan ülkelerden biri olarak Türkiye sahip olduğu iktisadi performansa göre çok düşük bir 

cinsiyet eşitliği düzeyine sahiptir. The Global Gender Gap Report’a göre (2011) Türkiye 0.5954 puanla 135 ülke 

arasında 122. sırada yer almıştır. Gelişmekte olan ülkeler grubunda yer alıp cinsiyet eşitsizliğinin zirvesinde 

bulunan bir ülke olması dikkat çekicidir.  

 3  Cinsiyete Bağlı Gelişme Endeksi  

Son on yıllarda UNDP’nin insani gelişme raporunu hazırlarken dünya kamuoyunun dikkatini ekonomik 

ilerlemenin mekanik indikatörleri olan GNP ve GDP gibi ölçümlerden halkların yaşam standardını ve refahını 

daha gerçekçi bir şekilde yansıtan ölçümlere yönelik değiştirmedeki başarısı yadsınamaz. Şöyle ki, HDI elindeki 

mükemmel olmayan datayla kompleks bir gerçekliği özet bir formda vermeye çalışmaktadır ve kendine özgü 

kısıtları olsa da, GNP gibi milletlerin ekonomik başarısının başlıca göstergesi olarak kabul görmüş bir endekse 

karşı bir nevi rakip olarak hizmet etmektedir. (Anand & Sen, 1995: 1) Ancak HDI’nın sahip olduğu kısıtları ve 

eksikliklerini giderebilmek adına insani gelişme endeksinden farklı olarak Toplumsal Cinsiyete Bağlı Gelişme 

Endeksi -Gender Based Development Index- (GDI) ile Toplumsal Cinsiyeti Güçlendirme Ölçüsünün –Gender 

Empowerment Measure- (GEM) 1995 yılında uygulanması, hayatın her alanında toplumsal cinsiyet 

uçurumlarının ortadan kaldırılmasını takip etme konusundaki ilerlemenin öneminin uluslararası boyutta 

tanınması açısından çok önemlidir.  

GDI ve GEM ölçümleri toplumsal cinsiyet tartışmasına büyük ölçüde katkı sağlarken bir yandan da kavramsal 

ve yöntemsel sınırlamaları bulunmaktadır. İnsani Gelişme Raporunun yirminci yıl baskısında: ‘’GEM, 

kadınların ekonomik ve politik hayatta ne oranda rol aldığını ölçer. Parlamentodaki kadın milletvekili sayısı, 

üst düzey kadın yönetici sayısı, iş yerlerindeki teknik ve profesyonel yönetici kadın sayısını baz alarak elde 

edilen oranlar kadınların ekonomik bağımsızlığının bir göstergesi olarak kullanılabilir’’ denilmiştir. GDI’dan 

farklı olarak GEM seçilen alanlarda fırsat eşitsizliğine maruzdur. Cinsiyete bağlı insani gelişme endeksi gerçek 

anlamda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin bir ölçüsü olmayıp temel bileşenlerinde toplumsal cinsiyet 

farklılıklarına göre düzenlenmiş HDI’dir ve insani gelişme endeksinden bağımsız olarak yorumlanamaz. HDI ile 

GDI arasındaki fark üç boyutta saptanan farklılıkların küçük olmasına bağlı olarak küçük olmakta, ancak bu 

durum toplumsal cinsiyet boşluklarının ilgili olmadığı gibi yanıltıcı bir izlenim vermektedir. Bununla birlikte 

toplumsal cinsiyete bölünmüş gelirler ülkelerin dörtte üçü için cinslere göre gelir verisi eksikliği nedeniyle pek 

gerçekçi olmayan tahminlerin kullanılması şeklinde üstünkörü bir yolla tahmin edilmek durumunda kalmıştır.  

Öte yandan, GDI ve GEM görece ve mutlak kazanımları birleştirmektedir. Kazanılan gelir bileşeninde hem 

gelir düzeyi hem de toplumsal cinsiyete bölünmüş gelir payları yer almaktadır. Yine de gelir düzeylerinin 

endekslerde baskın çıkma eğilimi bulunmakta; sonuç olarak da düşük gelir düzeyine sahip ülkeler endekslerin 

kazanç dağılımı ve diğer bileşenlerin de kusursuz toplumsal cinsiyet eşitliğinde bile yüksek sonuç 

alamamaktadır. Daha da önemlisi GEM göstergelerinin neredeyse hepsinin güçlü bir elit önyargısını yansıttığı 

söylenebilir; bu durum gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin kentli elitleri için ölçümü daha uygun hale 

getirmektedir. Bu endekste yaklaşık olarak kullanılan göstergeler altta yatan kavrama karşılık gelmemektedir.     

2011 yılında yayınlanan son raporda Türkiye; Pakistan ve Ermenistan’ın altında 101. sırada. Türkiye’yi 

Azerbaycan ve İran izliyor. UNDP yetkilileri, cinsiyete bağlı gelişme endeksi verilerinde birçok kriterin yer 

aldığını hatırlattı. Cinsiyeti güçlendirme ölçüsü kadınların siyasal ve ekonomik hayatta etkin bir rol üstlenip 

üstlenemediklerini gösterir. Bu ölçü, kadınların parlamentodaki sandalye sayısının; kadın yasama üyelerinin, üst 
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düzey yetkili ve yöneticilerin; kadın profesyonel ve teknik çalışanların oranı gibi göstergeler de kadınların 

yönetimindeki etkinliğini göstermektedir. Erkeklere göre kadınların işgücüne katılım oranı, aynı işteki kadın ve 

erkek çalışanların ücretleri, erkeklere göre kadınların geliri ekonomik bağımsızlığın bir göstergesi olarak 

kazanılan gelirdeki cinsiyete bağlı eşitsizliği ölçümler. (Yumuşak, 2009: 24) 

Bununla birlikte, kadının toplumsal yaşamdaki konumunu ve rolünü belirten tüm göstergeleri bir araya 

getirerek daha genel bir analiz yapmayı mümkün kılan endeksler de oluşturulmaktadır. Bu tür endekslerde, 

kadınların konumu erkeklerle mukayese edilerek belirlenmekte ve ülkelerin aldığı değerler çerçevesinde ülkeler 

arasında bir karşılaştırma yapmak mümkün olmaktadır. Sözü edilen bu kriterlerin en önemlilerinden biri, çeşitli 

kriterlere göre kadınlar ile erkekler arasındaki eşitsizliği gösteren Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (Gender Gap Index 

- Gender Inequality Index)’dir. Başka bir endeks ise HDI’de yer alan göstergelerin kadın-erkek arasındaki 

eşitsizliğe göre hesaplanarak puanlandığı Cinsiyete Dayalı Gelişme Endeksi -Gender-Related Development 

Index- (GDI)’dir. (Dijkstra & Hanmer, 2000: 41)  

UNDP Raporlarına göre, 2006 yılında 96’ncı, 2007’de 92’nci iken 2008 yılında 76’ncı sıraya yükselen 

Türkiye, yeniden üç puan gerileyerek 2009 yılında 79’uncu sıraya inmiş oldu ve 2011 yılı raporuna göre HDI 

ülke sıralamasında ancak 92. sırada yer alabildi. Türkiye’de 1980-2007 arasında doğumda beklenen ortalama 

ömrün yaklaşık 11 yıl, yetişkinlerde okuryazarlık ve okullaşma oranlarının yüzde 23, satın alma gücü paritesine 

göre uyarlanmış kişi başına düşen gayrı safi yurtiçi hasılanın yüzde  

100 artması ve eğitimli nüfus oranındaki önemli artış bile, Türkiye’yi cinsiyete dayalı gelişmişlik endekslerinde 

(GDI) alt sıralardan kurtaramadı. 

 3.1  Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi  

HDI belirtildiği üzere bir ülkenin ortalama başarısını ölçüyor fakat, ülkelerin bu başarısındaki cinsiyet 

dengesizliklerini içermemektedir. Cinsiyete Bağlı İnsani Gelişme Endeksi’ne ilk kez 1995 raporunda yer 

verilmiştir. 2010 yılında ise HDR cinsiyet eşitsizliğinin yeni bir ölçümünü tanıtmıştır: Toplumsal Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi (GII). Cinsiyete göre gelişme endeksi bağlamında ele alınması gereken önemli bir ölçü olan 

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, UNDP’nin 2010 yılı raporu ile birlikte yayınlanmaya başlamıştır. Yeni 

bir endeks olan Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) kazanımlar açısından kadın ve erkekler arasındaki eşitsizliği üç 

boyutta ve beş indikatör/gösterge ile yansıtan bileşik bir ölçüdür: üreme sağlığı, güçlendirme ve iş gücü 

piyasası (reproductive health, empowerment and the labour market). Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi, 

ulusal insani gelişme başarılarının toplumsal cinsiyet eşitsizliği açısından ne derece zarar gördüğünü ortaya 

çıkarmak ve politika analizi ve savunuculuk çabaları için deneysel zeminler sağlamak üzere tasarlanmıştır.  

(UNDP, 2010) 

GII kadınlar ve erkekler arasındaki derin sosyal ve ekonomik farklılıklarının –eşitsizliklerin- insani gelişmeye 

negatif etkisini ölçmek için dizayn edilmiştir, diye belirtmiştir Jeni Klugman. Endeks anne ölüm oranları ve 

parlamentodaki kadınların temsil oranlarını içermektedir. GII ölçümlere göre eşit olan Hollanda ile en az eşit 

olan Yemen arasındaki skalada cinsiyet eşitsizliğinden ulusal insani gelişme endeksinden farklılıkları 

ölçmektedir. Endeks olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Endeksi (GII) deneysel bir endeks olarak 

uygulanmıştır ve tabii kusursuz bir ölçü değildir. HDI gibi GII da muhtemelen geliştirilmeye devam edilecektir. 

(UNDP, 2011) Kadınların iktisadi durumunu ve sosyal hayattaki konumunu erkeklere göre ortaya koyan Cinsiyet 

Eşitsizliği Endeksi; ekonomi, eğitim, sağlık ve politikadan oluşan farklı alanlardaki kriterleri temel almaktadır. 

Bu kriterler erkeklere göre kadınların durumunu gösteren ekonomik hayata katılım ve fırsatlara erişim, eğitim 

edinimi ve politik haklara sahip olma ile sağlık ve yaşam beklentisidir.  Her bir kriter ilgili konularda seçilen 

farklı göstergelerle ölçülmekte ve bu göstergelere farklı ağırlıklar verilmektedir. (Yumuşak, 2009: 24)    

GII, GDI ve GEM unsurlarını birleştirmektedir şöyle ki; GDI ve GEM’in en tartışmalı unsuru olan gelir, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliği endeksinin bir bileşeni değildir. Daha da önemlisi, bu yeni geliştirilen endeks bir 

boyutta elde edilen yüksek kazanımın başka bir boyutta elde edilen düşük kazanımı tazmin etmek için 

kullanılmasına olanak vermemektedir. Böylece GII, eski toplumsal cinsiyet ölçülerinin (GDI ve GEM) 

sınırlamalarını ve kısıtlarını aşmaya çalışmaktadır. Ancak, GDI’da olduğu gibi değere bakılarak hangi cinsiyetin 

daha iyi olduğu belirlenememektedir. Endeksteki sağlık boyutu (reproductive health) iki gösterge ile ölçülür; 

bunlardan biri anne ölüm oranı diğeri ergen doğurganlık oranı. Güçlendirme boyutu (empowerment) da iki 

gösterge ile ölçülür: her bir cinsiyetin parlamentoda sahip olduğu koltuk oranı ve orta ve yüksek öğrenime 

devam etme seviyeleri. Çalışma boyutu (labour market) kadınların iş gücüne katılımları ile ölçülür. Endeks 

değeri 0 (sıfır) ile 1 (bir) aralığında değişir ve 0 kadın ve erkeğin eşit olduğunu gösterirken 1 değeri iki cinsiyet 

arasındaki eşitsizliğin en üst noktasını yansıtmakatadır. Örneğin çalışma boyutundaki eşitsizliği ölçmede GII, 0 

ile1 aralığında bir değer alır; sıfır kadın ve erkekler eşit ücret aldıklarında ve bir erkek veya kadınlar tüm 

boyutlarda diğerine kıyasla düşük ücret aldıklarında verilen bir değerdir. (Human Development Report 2010)  

Farklı değişkenler kullanılır çünkü toplam eşitsizliğin kayıplarını doğrudan karşılaştırmak tek bir değişken 

veya kriterle mümkün değildir. Cinsiyet eşitsizliğinden dolayı ortaya çıkan başarı kayıplarında ülkeler arasında 

muazzam farklılıklar görülmektedir şöyle ki; yüzde 4,9 'dan yüzde 76.9 oranına kadar ülkeden ülkeye muazzam 

farklılıklar olabilmektedir. Diğer bir ifade ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle insani gelişmedeki başarı 



126 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

kayıpları ülkeler arasında büyük oranlarda değişmektedir. Rapordan da anlaşılacağı üzere belirtmek gerekir ki, 

insani gelişmede eşit olmayan dağılıma sahip olan ülkeler kadınlar ve erkekler arasında yüksek eşitsizlik ortaya 

koymaktayken, yine yüksek oranda toplumsal cinsiyet eşitsizliği sergileyen ülkeler insani gelişmede de eşit 

olmayan bir dağılım ortaya koymaktadırlar. (Altun, 2009) 

UNDP 2011 GII Raporu’na göre bir çok ülkede kadın ve kız çocuklarının sağlık, eğitim ve işgücü piyasasında 

ayrımcılığa maruz kaldığı yaygın olarak kabul görmektedir. Bu durum kendi özgürlükleri ve başarıya 

ulaşmalarında olumsuz yansımaları da beraberinde getirmektedir. Kadın ve kız çocuklarının karşılaştığı 

dezavantajlar eşitsizliğin önemli bir kaynağıdır. İnsani Gelişme Raporu baş istatistik uzmanı Milorad 

Kovacevic’in ifadesiyle, “Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi, artık neredeyse bir efsane haline 

gelmiş olan ‘ortalama insandan’ ziyade, bize toplumun tüm kesimlerindeki gelişmeyi daha iyi değerlendirme 

olanağı veriyor. Bizim için bu denklemde sağlık ve eğitimin dağılımı da en az gelir dağılımı kadar önemli. 

Eldeki veriler pek çok ülkede bu anlamda eşitsizlikler olduğunu gösteriyor 

 3.2  Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi 

Eşitsizliğe Uyarlanmış İnsani Gelişme Endeksi – The Inequality-adjusted Human Development Index- (IHDI) 

de 2010 yılında yayımlanmış olan İnsani Gelişme Raporu kapsamında bir ulusal ortalamalar bileşik endeksi 

olarak iç eşitsizlikleri gereğince yansıtmayan HDI’nin bir tamamlayıcısı olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Endeksi ve Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi –The Multidimensional Poverty Index- ile birlikte gündeme 

getirilmiştir. Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksi (MPI) temiz su, yakacak ve sağlık hizmetlerine erişimin yanı sıra 

sadece gelir standartlarına bakarak anlaşılamayan resmin tamamını göstermeye yardımcı, temel ev eşyaları ve ev 

standartları gibi aile bazındaki etmenleri inceliyor. Veri sınırlılıkları nedeniyle bu bileşik endeksler insani 

gelişmenin sivil katılım, çevresel sürdürülebilirlik ya da eğitim ve sağlık standartlarının eşitliği gibi aynı 

derecede önemli unsurlarını ölçümlememektedir. (Feminist Economics, 2011) 

Ulusal nüfuslar içinde okullaşma, yaşam süresi ve gelir dağılımının ölçülmesinde IHDI, ünlü İngiliz iktisatçı 

Anthony Barnes Atkinson tarafından geliştirilmiş olan yöntemi kullanıyor. UNDP baş istatistikçisi Kovacevic, 

konuyla ilgili olarak “Sağlık, eğitim ve gelir eşitsizliklerinin ölçülmesinde cetvelin alt kademelerinde 

gerçekleşen değişiklikleri daha yaygın olarak kullanılagelen Gini katsayısından daha hassas okuyabilen Atkinson 

yaklaşımını kullandıklarını” ifade ediyor. IHDI’ya göre düzeltilmiş bir HDI veri tablosu aşağıdaki gibidir.  
Örnek olarak bu tabloya göre, IHDI endeksine uyarlandıktan sonra ülkelerin HDI verilerine göre sıralamaları bir 

çok ülke için değişmektedir. 2011 yılı HDI ve IHDI verilerine bakıldığında HDI sıralamasında arka arkaya olan 

iki ülkeden Türkiye 92. Sırada ve Azerbaycan ise 91. Sırada yer almışlardır. Ancak, Türkiye’nin HDI puanı 

0.699 ve Azerbaycan’ın 0.700 iken, eşitsizliğe uyarlanmış gelişme indeksinde Türkiye’nin puanı 0.542’ye 

düşerken Azerbaycan’ın puanı 0.620’ye düşüyor. Dolayısıyla, Türkiye’nin eşitsizlikten dolayı insani gelişme 

başarısındaki kaybı %22.5 olurken, HDI sıralamasındaki yeri 2 basamak gerileyerek (-2) 94. sıraya düşüyor; öte 

yandan Azerbaycan’ın kaybı sadece %11.4 olarak gerçekleşiyor ve nispeten daha eşitlikçi bir gelişme gösterdiği 

için listedeki sırası 11 basamak ilerleyerek HDI sıralamasında 80. sıraya yerleşiyor.  

 4  Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği 

Türkiye, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler kabul edilebilir ortalama sosyal indikatör değerlerine 

sahipken, kadınlar ve erkekler arasında büyük farklar göze çarpmaktadır. Bu da göstermektedir ki, ekonomik 

gücü ne olursa olsun bir toplumda cinsiyet ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliğinin sağlanmaya çalışılması bir 

hedef olmalıdır. Son altı yıldır ülkelerin %85’i toplumsal cinsiyet eşitliği rasyolarını iyileştirirken, dünyanın geri 

kalanının durumu giderek kötüleşiyor, özellikle bir kaç Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde bu durum daha da 

belirginleşmektedir. Küresel Cinsiyet Farklılık Raporu 2011’de Yeni Zellanda, Güney Afrika, Sri Lanka ve 

Britanya’da cinsiyet eşitlik oranlarında 2011 yılında hafif bir düşme gerçekleşirken; Türkiye, Tanzanya, Katar, 

Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde de cinsiyet eşitliğinde kazanımlar oldu.  

Türkiye’de kadın istihdamı ve kadın emeğindeki mevcut durum, ülkedeki toplumsal cinsiyet eşitsizliği 

tablosundan bağımsız düşünülemez. Bu nedenle öncelikle Türkiye’de toplumsal cinsiyete ilişkin temel verilere 

göz atmakta yarar vardır. (Sosyal-İş 8 Mart Raporu, 2010: 9)  Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labor 

Organization), Dünya Bankası, Avrupa Birliği, Uluslararası Sosyal Güvenlik Birliği gibi uluslararası ve ulusal 

istatistiklerde kadınlar ve kadın işgücü dezavantajlı grup içinde yer almaktadır. Türkiye’de kadınların işgücüne 

katılma oranı ve genel istihdam içindeki oranları sosyal, ekonomik, kültürel vb. nedenlerle gerek Dünya, gerekse 

AB ölçeğine göre çok düşüktür. Bu bağlamda eksik istihdam sorunu hem Türkiye  hem de diğer ülkeler için 

üretim, yatırım, tasarruf, tüketim, milli gelir gibi ekonomik göstergelerle düşünüldüğünde en ciddi sorunlardan 

birini oluşturmaktadır. (Kumaş & Çağlar, 2011: 249)  

Önemli bir husus; küresel ölçekte yapılan araştırmaların bulguları ve toplumsal cinsiyet eşitliği endeksleri, 

Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği açısından dünyanın en kötü durumdaki ülkelerinden biri olduğunu 

göstermektedir. Nitekim, Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu 

(Global Gender Gap Report)’na göre Türkiye dünyada toplumsal cinsiyet uçurumunun en derin olduğu 

ülkelerden biridir. Bu raporda ülkeler, toplumsal cinsiyet uçurumuna göre; “ekonomik katılım ve fırsatlar, 
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eğitime erişim, siyasal güçlenme, sağlık ve hayatta kalabilme” gibi dört temel kriter esas alınarak 

sıralanmaktadır. Raporda ülkelere 0 ile 1 arasında bir puan verilmekte; puan 1’e yaklaştıkça uçurum kapanmakta, 

0’a yaklaştıkça derinleşmektedir. Türkiye’nin bu sıralamadaki konumu, 2006-2011 yılları arasında şöyle 

seyretmiştir: 2006’da 115 ülke arasından Türkiye 0,585 puan ile küresel cinsiyet eşitsizliği sıralamasında 105. 

Sırayı alarak ve cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu 11. ülke olmuştur. 2007’de 0,5768 puanla 128 ülke 

arasından 121. sırada yer alıp, cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu 8. ülke, 2008’de 0,5853 puanla 130 ülke 

arasından 123.sırada gelerek cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu 8. ülke, 2009’da 0,5828 puanla 134 ülke 

arasından 129. ülke olmuş ve cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu 6. Ülke, 2010 yılında 0,5876 puanla 134 

ülkeden 126. Sırada yer alarak cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu 8.ülke, 2011 yılında ise 0,5954 puanla135 

ülke arasından 122.sırada yer almış ve cinsiyet eşitsizliğinin en derin olduğu 13. ülke olmuştur. 

Dünya Ekonomik Forumunun hazırladığı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu  (Gender Gap Report) 

2006-2009 raporlarından derlenmiştir. Bu rapora göre 2006-2009 yılları arasında rapor kapsamında incelenen 

ülkelerin yüzde 86’sında toplumsal cinsiyet uçurumu kapanma eğilimi göstermiştir. Ancak Türkiye bu süreçte 

Kadınların işgücüne katılım, istihdam ve işsizlik oranları açısından, dünya geneli ve çeşitli bölgeler ile 

kıyaslandığında, Türkiye’nin kadın istihdamı açısından son derece kötü bir noktada olduğu bir kez daha 

görülmektedir. 2009 yılı itibariyle Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 26 iken dünya ortalaması 

yüzde 51,6; Türkiye’de kadınların istihdam oranı yüzde 22,3 iken dünya ortalaması yüzde 48; Türkiye’de 

kadınların işsizlik oranı yüzde 14,3 iken dünya ortalaması yüzde 7’dir. Türkiye, kadınların işgücüne katılım ve 

istihdam oranı açısından dünya ortalamasının ancak yarısı kadar bir oran yakalayabilirken, kadın işsizliğinde 

dünya ortalamasının iki katı bir orana ulaşmaktadır. 

2009 yılı esas alınarak Türkiye dünyanın çeşitli bölgeleri ile kıyaslandığında ise, Türkiye’de kadınların 

işgücüne katılım ve istihdam oranının yalnızca Orta Asya ortalamasının biraz üstünde olduğu, diğer 8 bölgeden 

ise düşük olduğu görülmektedir. İşsizlik oranı açısından ise Türkiye’de kadın işsizliği Kuzey Afrika ve Orta 

Asya ortalamasının biraz altında olup, diğer 7 bölgeden yüksektir. (ILO, 2010: 45-50) Türkiye’de son yirmi yılda 

hem erkekler hem de kadınların istihdamında tarım sektörünün payı azalırken, sanayi ve hizmetler sektörlerinin 

payı artmıştır. Ancak kadınlarda bu dönüşüm çok daha keskin bir biçimde yaşanmıştır. 1989 yılında istihdam 

edilen kadınların yüzde 76,6’sı tarım, yüzde 8,8’i sanayi, yüzde 0,2’si inşaat, yüzde 14,4’ü hizmetler 

sektörlerinde iken, 2009 yılına gelindiğinde kadın istihdamının yüzde 41,7’si tarım, yüzde 14,7’si sanayi, yüzde 

0,7’si inşaat, yüzde 43’ü hizmetler sektöründe gerçekleşmiştir. Tarım sektöründen ayrılan kadınlar, sanayi ve 

hizmetler sektörlerine yönelmiş, 2009’a gelindiğinde hizmetler sektörü ilk defa tarım sektöründen daha fazla 

kadın istihdamını çeker hale gelmiştir. Son yirmi yılda kadın ve erkek istihdam oranları arasındaki fark kayda 

değer ölçüde kapanmış olmakla birlikte, hala her alanda azımsanmayacak farklar vardır. Örneğin, tarımda 

istihdam edilenlerdeki pay kadınlarda erkeklerden çok daha yüksek iken; diğer sektörlerin istihdamdaki payı 

erkeklerde kadınlardan daha yüksektir. İnşaat sektörü hala kadınların istihdamında çok küçük bir paya sahip 

olmaya devam etmektedir. Hizmet sektöründe ise kadın istihdamı daha yoğun görülmektedir ve bu da temel 

olarak, çalışma koşullarının ve kadınların fiziksel ve duygusal yapılarının hizmet sektörüne daha uygun olduğu 

görüşünden ileri gelmektedir. 

Meslek gruplarına göre istihdam verileri incelendiğinde Türkiye’de cinsiyete dayalı işbölümünün sürdüğü 

görülmektedir. Birçok meslek grubunun kadın ve erkek istihdamındaki payı arasında ciddi farklılıklar 

bulunmakta ve genel bir eğilim olarak nitelik veya mesleki vasıf gerektirmeyen işlerin kadın istihdamındaki payı 

erkeklerden daha fazladır. Ancak bu eğilimin istisnası profesyonel meslek mensupları ve yardımcı profesyonel 

meslek mensuplarının kadın istihdamındaki payının erkeklerinkinden daha yüksek olması oluşturmaktadır. 2009 

yılı itibariyle Kadınların yaklaşık yüzde 50’si tarım-hayvancılık işleri ve nitelik gerektirmeyen işlerde 

çalışmakta, erkeklerde bu oran yüzde 27,6’da kalmaktadır. Üst düzey yönetim ve müdürlük gibi karar alma ve 

uygulamaya ilişkin mesleklerin kadın istihdamındaki payı yüzde 3,2 iken erkeklerde yüzde 10,8’dir. Yine sanayi 

sektöründeki nitelikli işgücünü oluşturan tesis ve makine operatörlüğü ve montajcılık mesleklerin kadın 

istihdamındaki payı yüzde 3,1 iken erkeklerde bu oran yüzde 12,1’dir. Profesyonel meslek mensuplarının kadın 

istihdamındaki payı yüzde 10,1 iken bu oran erkeklerde yüzde 5,7’dir. Bu meslek grubunun kadın istihdamındaki 

payının daha yüksek olması, eğitimli kadın işgücünün öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, muhasebecilik gibi 

mesleklerde yoğunlaştığına işaret etmektedir. 

Türkiye, Japonya ve Suudi Arabistan gibi ülkeler kabul edilebilir ortalama sosyal indikatör değerlerine 

sahipken, kadınlar ve erkekler arasında büyük farklar göze çarpmaktadır. Bu da göstermektedir ki, ekonomik 

gücü ne olursa olsun bir toplumda fırsat eşitliğinin sağlanmaya çalışılması bir hedef olmalıdır. Son altı yıldır 

ülkelerin %85’I toplumsal cinsiyet eşitliği rasyolarını iyileştirirken, dünyanın gerikalanının durumu giderek 

kötüleşiyor, özellikle bir kaç Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde bu durum daha da belirginleşmektedir. 

Küresel Cinsiyet Farklılık Raporu 2011’de Yeni Zellanda, Güney Afrika, Sri Lanka ve Britanya’da cinsiyet 

eşitlik oranlarında 2011 yılında hafif bir düşme gerçekleşirken; Türkiye, Tanzanya, Katar, Etiyopya ve Brezilya 

gibi ülkelerde de cinsiyet eşitliğinde kazanımlar oldu. Türkiye, 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği 

müktesebatını karşılamaya yönelik insan hakları, eşitlik ve demokratik yargıyı da içeren bir dizi reform talebiyle 

Avrupa Birliği üyelik müzakereleri sürecine girdi. Anayasa, Ceza Kanunu, Medeni Kanun ve İşçi Kanunu’nda 
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birçok ilerleme kaydedilmesine rağmen bu hakların uygulanması ve fiilen hayata geçirilmesi kadınlar için temel 

kalkınma göstergelerine de yansıdığı üzere hala çok büyük bir sorun. Hatta bu göstergeler karşılaştırıldığında, 

cinsiyet eşitliği açısından Türkiye hızla gelişen ekonomisine ve G-20 ülkeleri sınıfına dahil olmasına rağmen, 

orta gelirli ülkelerin çok gerisinde ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin daha da çok gerisinde kalıyor. (Altun, 

2009)  

Kadınlarla ilgili temel sorunların başında, siyasete ve genel olarak karar almaya düşük katılım oranı (ulusal ve 

yerel düzeyde), genç kadınlar arasında yüksek olan ve artmaya devam eden işsizlik (beraberinde güven ve 

vizyon kaybının yanında genç kadınların ilerlemesini teşvik edecek örneklerin azalması); ve her ne kadar 

düşmeye başlasa da yine de kadına karşı şiddetin yüksek oranda kabul görmesi geliyor. (UNDP: 2011) T.C. 

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’ne göre kadınların ilerlemesinde ve güçlendirilmesinde diğer 

çarpıcı veriler: Kadınların % 57.2’si tarım sektöründe görev alıyor ve tarım sektöründeki kadınların %50’si 

ödeme yapılmaksızın aile iş gücünün bir parçası olarak çalışıyor; Her üç kadından biri şiddet kurbanı; Yaşları 15 

ile 19 arasında olan kadınların % 63’ü kadına yönelik şiddeti onaylıyor. Kadına yönelik aile içi şiddet Türkiye’de 

artarak ilgi odağı haline gelmesine rağmen, çok yakın bir zamana kadar problemle ilgili resmi ulusal veri yoktu. 

Politik güç elde etmede de kadınların sahip olduğu oran çok yetersizdir. Türkiye’nin 81 ilinden 39 il genel 

meclisinde bir tek kadın üye yok! Türkiye’nin yarısında iller kadınsız meclislerce yönetiliyor. Pasta grafikte 

yüzde 0.56 ya da yüzde 1’lik oranları grafik programları bile hesaba katmak istemiyor. Yüzde 0.56 pasta saç teli 

kadar bile yer tutmuyor. 

Türkiye’de 1980-2007 arasında doğumda beklenen ortalama ömrün yaklaşık 11 yıl, yetişkinlerde okuryazarlık 

ve okullaşma oranlarının yüzde 23, satın alma gücü paritesine göre uyarlanmış kişi başına düşen gayrı safi 

yurtiçi hasılanın ise yüzde 100 artması bile, Türkiye’yi cinsiyete dayalı gelişmişlik endekslerinde alt sıralardan 

kurtaramadı. Maalesef yıllar geçtikçe kadınlarn iktisadi hayata katılımı ve çalışma oranlarındaki artış negatif 

olarak etkilenmiştir. Özetle, Türkiye’de kadınların işgücüne katılımları 1950’lerin ortasından beri düşmektedir; 

1950’lerin ikinci yarısında bu oran yüzde 70’lerde iken 2000’li yıllarda bu oran yüzde (%) 20’lere kadar 

gerilemiştir. (Ecevit, 2008: 115) Nitekim, Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı, diğer bir ifadeyle 

istihdam edilen ve işsiz kadınların çalışabilir yaştaki kurumsal olmayan kadın nüfusuna oranı, 1989 yılında 

yüzde 36,2 iken bu oran 1999’a gelindiğinde yüzde 30’a, 2009’a gelindiğinde ise yüzde 26’ya düşmüştür. Yani 

son yirmi yılda kadınların işgücüne katılım oranı yüzde (%) 28 azalmıştır. (Sosyal-İş Sendikası 8 Mart Raporu, 

2010: 17) Aynı dönemde erkeklerin işgücüne katılım oranı ve genel işgücüne katılım oranı da gerilemiştir. Son 

20 yılda erkeklerin işgücüne katılım oranı yüzde 12,4 azalırken, genel işgücüne katılım oranı yüzde 17,6 

azalmıştır. Oysa, kadınlar işgücüne katılımı düşmeye devam ederken, bu düşüş erkeklere kıyasla daha fazla 

olmuştur. Benzer bir düşüş kadınların istihdam oranında (istihdam edilen kadınların çalışabilir yaştaki kurumsal 

olmayan kadın nüfusuna oranı) da yaşanmıştır. 1989’da yüzde 32,7 iken bu oran 1999’a gelindiğinde yüzde 

27,7’ye, 2009’a gelindiğinde ise yüzde 22,3’e düşmüştür. Kısaca, son yirmi yılda kadınların istihdam oranı 

yüzde 31,8 azalmıştır. Yine aynı dönemde erkeklerin istihdam oranı ve genel istihdam oranı da gerilemiş, 

erkeklerin istihdam oranı yüzde 18; genel istihdam oranı ise yüzde 22,6 azalmıştır.  

Kadınların işsizlik oranı 1989’da yüzde 9,5 iken bu oran 1999’a gelindiğinde yüzde 7,6’a düşmüş, 2009’a 

gelindiğinde ise yüzde 14,3’e yükselmiştir. Açıkça kadın işsizliği son yirmi yılda yüzde 50,5 artmıştır. 

Erkeklerde ise işsizlik oranı 1989’da yüzde 8,2; 1999’da yüzde 7,7, 2009’da ise yüzde 13,9 olarak 

gerçekleşmiştir. Bu verilerle erkeklerin işsizlik oranındaki artış yüzde 69,5 olarak gerçekleşmiş. Yine son 10 

yıllık döneme bakıldığında kadınların işsizlik oranındaki artışın yüzde 88,2 olduğu görülürken, bu dönemde 

erkeklerin işsizlik oranındaki artış yüzde 80,5, genel işsizlik oranındaki artış ise 81,8 olarak görülmektedir. 

Kısaca yine kadınların işsizlik oranındaki artış, erkeklerin işsizlik oranındaki artıştan biraz fazla gerçekleşmiştir. 

(Sosyal-İş Sendikası 8 Mart Raporu, 2010: 17) 

Çalışma hayatındaki cinsiyet eşitsizliğinin bir başka ortaya çıktığı nokta eksik istihdam sorunudur. Eksik 

istihdam cinsiyet, nitelik, yaş vb. değişkenlere bağlı olarak işgücü piyasasındaki grupları farklı düzeyde 

etkileyebilmektedir. Örneğin; Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu’na göre 

(ILO, 2011: 64-69) Dünya’da kadınların istihdama katılma oranı %49.2, erkeklerin %72.9 (2010 yılı), kadınların 

işgücüne katılma oranı, %52.7, erkeklerin %77.9’dur (2009 yılı). ILO’ya göre Dünya’da %25-30 (1998) 

oranında eksik istihdam olduğu tahmin edilmektedir (Köhler, 2006). Kadınlar toplumsal cinsiyetçi bakışına bağlı 

olarak bazı işlerde istihdam fırsatı bulabilmekte veya çalışma hayatında daha kısa sürelerle çalışabilmektedirler 

(Lordoğlu & Özkaplan, 2005: 221-26) TÜİK tarafından 2009 yılında Hanehalkı İşgücü Anketi (HİA) verileri ile 

kadın öznesinde eksik istihdamın belirleyenlerine yönelik ekonometrik bir çalışma yapılmış ve kadın eksik 

istihdamını belirleyen unsurlara ilişkin tahmin sonuçları sunulmuştur. Bu çalışmada, kadınların dezavantajlı grup 

olduğunu gösteren bulgulara da ulaşılmıştır. Nitekim, genç ve kadın olmak tüm eksik istihdam türlerinde riski 

artırmaktadır, ayrıca genç kadınların, genç erkeklere göre piyasaya girişte eşit fırsatlara sahip olmadıklarını ifade 

edebilmek mümkündür. Tüm eksik istihdam türlerinde kadının kayıt dışı çalışmasının riski, erkeğe göre daha 

fazladır. Aynı araştırmanın sonuçlarına göre, kadınların eksik istihdam edilmesinde demografik özelliklerinin 

yanısıra, istihdam biçim, koşul ve durumlarının eksik istihdamlarını etkilediği görülmektedir. Kadının eksik 
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istihdamı, geleneksel yapıya veya toplumsal cinsiyetçi bakış açısına bağlı rol ve görevleri ile ilişkilendirilebilir. 

(Kumaş & Çağlar, 2011: 260-65) 

 5  Sonuç 

Dünya genelinde son yıllarda kadınlar tarafından eğitimde eşitlik yönünde elde edilen başarılar maalesef, 

iktisadi hayatta ve istihdam sağlamada ya da politik güce sahip olma yönünde önemli bir etkiye sahip olmanın 

çok uzağındadır. Bu sonuca Social Watch tarafından 2012’nin 8 martında basılmış olan Cinsiyet Eşitlik 

Endeksi‘nin (GEI) güncelleştirilmiş olan rakamlarından ulaşılabilir. Nitekim, çalışmada gözönünde bulundurulan 

154 ülkeden hiçbiri cinsiyet farklılıklarını kabul edilebilir (acceptable) seviyeye daraltamamştır. Çalışmada 

bahsedildiği üzere GEI kadın ve erkek arasındaki eğitim seviyesinden, ekonomi ve politik güçe sahip olma 

açısıdan doğan farklılıkları ölçmektedir; ve endeks bu üç boyuttaki eşitsizliklerin bir ortalamasıdır. Eğitimde her 

seviyedeki okul kayıt oranlarındaki farkı hesaplarken; ekonomik hayata katılım oranı gelir ve istihdamdaki 

farklılıkları hesaplamaktadır.  Güçlendirme indikatörü de oldukça kalifiyeli üst düzey işlerdeki, parlamentodaki 

ve yönetici pozisyonundaki kadın erkek farklılıklarını dikkate almaktadır. GEI 2011 raporunda dünya genelinde 

eğitim puanı 71 olarak hesaplanmış ve endeks katagorisine göre “düşük” olarak kabul edilmiştir, ancak 

ekonomik katılım ve işgücü bakımından 42 puanla “çok düşük” olarak tanımlanmış ve hatta 17 olan politik 

yetkilendirme boyutu “kritik” seviye olarak belirtilmiştir. Endeksin de belirttiği gibi ekonomide söz sahibi olma 

ve iş hayatında yüksek istihdam ve eşit ücret konularında ülkeler sınıfta kalmışlardır. Dünya ölçeğinde kadınlar 

ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliğini gösteren detaylı istatistikler yoktur. Ancak çeşitli ülke ve bölgelerden 

derlenen istatistikler, küresel ölçekte kadın ve erkekler arasında ücret eşitsizliğinin devam ettiğini 

göstermektedir. (ILO, 2010: 19) 

Türkiye’deki kadınların istihdam oranları ve çalışma biçimleri şu şekilde özetlenebilir: Dört kadından yalnızca 

biri işgücüne katılıyor, kadınların istihdam oranı % 22,3’tür, işsiz kadınların iş arama süresi de işsiz erkeklerin iş 

arama süresinden daha uzundur. Kadınların en çok istihdam edildiği sektörler sırasıyla; hizmetler, tarım ve 

sanayi sektörüdür. Tarımda istihdam edilen kadınların %96,2’si herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı 

bulunmamaktadır. Kırdaki 100 kadından 84’ü tarım kesiminde ve bunların yüzde 78’i herhangi bir ücret 

almaksızın ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır. Eğitim arttıkça işgücüne katılım da artmaktadır. Okur-yazar 

olmayan kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 15, lise altı eğitimlilerde yüzde 21,8, lise mezunlarında yüzde 

33,7 yükseköğretim mezunlarında yüzde 70,5’tir. (Kumaş&Çağlar, 2011: 260-265) ILO’nun “İşgücü Piyasasında 

Kadın Raporu’’na göre; 55 ülkenin hemen hemen tamamında (1999 ile son yılları kapsayan dönem) eksik 

istihdam ve zamana dayalı eksik istihdamın büyük ölçüde kadınlardan oluştuğu görülmektedir. Önemli bir nokta, 

Türkiye’de her on çalışandan yaklaşık yedisi erkek, üçü kadındır. Kadınların tam zamanlı iş bulma fırsatları, 

kırsal alanda mevsimlik çalışmaları (ücretsiz aile işçilerinin %73’ü kadındır), kentteki erkeklerle (%15.3) 

karşılaştırıldığında yüksek işsizlik oranları (20.4) ve düşük işgücüne katılma oranları (erkek %69.9; kadın 

%22.3), erkeğin evi geçindiren, kadının ise eve katkı konumdaki çalışmasına bağlı olarak çalışma süresi ve gelir 

açısından farklı işlerde çalışmaları veya iş aramaları kadın eksik istihdamının erkeklere göre neden daha az 

olduğunu açıklayabilir (TÜİK, 2009). Türkiye’de kadınların çalışma hayatındaki durumlarına ilişkin verdikleri 

yanıtlar annelik veya toplumun kendilerine yüklediği bakım hizmeti ve eş rollerinden dolayı işgücü piyasasına 

girişlerinin zorlaştığını göstermektedir. 

Türkiye’de çalışma hayatı ve istihdam koşulları, kadın ve erkek arasında kayıt dışı ve illegal çalışma 

oranlarında dahi farklılık göstermektedir. Kayıt dışı sektördeki kadınların, kayıtlı sektördeki erkeklere göre 

zamana dayalı eksik istihdam riski yaklaşık 3.7 kat daha fazladır. Erkeklerde ise aynı gruplama ile risk yaklaşık 

1.8 kattır. Küresel İstihdam Eğilimleri Raporu’na göre; 2009 yılı için kadınların eğreti istihdam oranı %51.8, 

erkeklerin ise %48.9’dur (ILO, 2011:69). Türkiye’de de Dünya’ya benzer biçimde eğreti istihdamın, kadınlarda 

daha yaygın olduğu görülmektedir. Bütün bu olumsuz göstergelere rağmen belirtmek gerekir ki; son dönemde 

Türkiye’de kadınların üst ve orta düzey yönetici olarak istihdamında önemli pozitif gelişmeler kaydedilmiştir. 

Türkiye’deki üst düzey yönetici kadın çalışan oranı bir çok batılı ve gelişmiş ülke oranından daha yukarılara 

çıkmıştır.  

Sonuç olarak diyebiliriz ki, küresel ölçekte etkin olan toplumsal cinsiyet eşitsizliği maalesef çok yönlü ve 

toplumun tüm kesimlerini kapsayan bir insani gelişme için engel teşkil etmeye devam etmektedir. Türkiye’de de 

halen mevcut olan toplumsal cinsiyet eştsizliği kadınların iktisadi hayata katılımını ve siyasi hayattaki temsil 

oranlarını ciddi anlamda düşürmektedir.     
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Abstract 

Corruption defined as the exploitation of the public institute for personal benefit has displayed itself in many 

societies in different ways throughout the history. Lack of information regarding presence and pervasiveness of 

corruption in central planning economies has been removed as a result of a transition to free market economies 

and the phenomenon of corruption has begun to be examined through diverse angles. Thus, in this study, the 

determinants of corruption were investigated and corruption-growth relationship was examined between 2002 

and 2010. As for the parameters believed to determine corruption, openness of economy, size of the public, 

economic freedom, political stability, GDP per capita, urbanization growth rate, inflation, EBRD and HDI index 

regarding education and health were taken into consideration. Investigation of the relationship between the CPI 

(Corruption index) and the aforementioned variables and corruption-growth relationship were analyzed by 

means of panel data analysis. 

JEL codes: K42, O43, P36 

 1  Giriş 

Yolsuzluğun genel kabul gören en belirgin tanımlaması Dünya Bankası tarafından yapılmıştır. Dünya Bankası 

tarafından yapılan tanımlama ise dar ve geniş anlamda olmak üzere iki kategoride ele alınır. Dar anlamda 

yolsuzluk, kamu yetkisinin özel çıkar amaçlı olarak kötüye kullanılmasıdır (Tanzi, 1998). Daha geniş kapsamlı 

yolsuzluk tanımı ise kamuyla sınırlı olmayan herhangi bir görevin özel çıkarlar için kötüye kullanılmasını ifade 

eder (Transparency International, 2000). Bu iki tanımlamadan hareketle, yolsuzluğun sadece kamu sektöründe 

değil, özel sektör faaliyetlerinde de gerçekleşebildiğini söylemek mümkündür. 

Yolsuzluğun temelinde (i) ekonomik, (ii) politik, (iii) kültürel ve (iv) sosyal faktörler yatmaktadır (Husted, 

1999). Demokrasi, politik rekabet, basın özgürlüğü, politik istikrar, bürokrasi, insan hakları ve adalet sistemi gibi 

faktörler yolsuzluğun politik belirleyicileri arasında yer alırken; etnik bölünmüşlük, din, eğitim, cinsiyet, kültür 

ve kentleşme gibi faktörler ise sosyal ve kültürel nedenleri oluşturmaktadır (Ata ve Arvas, 2011). Bu unsurlardan 

biri veya birkaçının bir araya geldiği yapılarda yolsuzluk derinleşmektedir. Yolsuzluğun ortaya çıkıp derinleştiği 

durumların ekonomik büyümeye yansımaları ise literatürde tartışılan konulardandır. Tartışma konularından birisi, 

yolsuzluğun büyümeyi özellikle Keynesyen mantıkla sermaye birikiminin belirli ellerde toplanmasına yol 

açarak, yatırımlara ivme sağlayacağı düşüncesine dayalıdır. Ayrıca bu görüşte yolsuzluklar, yatırımları 

engelleyen ve büyüme ile ilgili ekonomik kararlarla çatışan kamusal katılıkları (dolaylı bir şekilde) ortadan 

kaldırarak, etkinlik arttırıcı bir işlev görmektedir ve “etkin yağlama hipotezi” olarak da tanımlanmaktadır. 

Tartışma konularından diğeri, yolsuzluğun derinleştiği toplumlarda ekonomide güvensizlik ve iş ortamında 

belirsizliklerin derinleştiği; çalışma barışının bozulduğu, hak edenin hak ettiğini alamadığı durumların ortaya 

çıkmasına bağlı olarak özellikle girişim yapma yetisinin kısıtlanmasına ve bunun da üretimi sekteye uğratmasına 

vurgu yapılmaktadır. 

Ancak, genel olarak yolsuzlukların katma değer yaratmada hem zaman maliyetine yol açması hem de kamu 

kaynaklarının etkin olmayacak şekilde belirli kamu gücünü elinde bulunduran, ancak üretken olmayanların 

elinde yığılmasına yol açtığı düşüncesi daha yaygındır. Bu çalışmada ilk olarak, yolsuzluğun belirleyicileri teorik 

olarak verilerek, yolsuzluğun ekonomik büyüme ile olan ilişkilerine temas edilecektir. İkinci etapta, yolsuzluk ve 

ekonomik büyüme üzerine literatür araştırması sunulacaktır. Son olarak, 1991’de siyasal anlamda 

bağımsızlıklarını kazanmış geçiş ekonomilerinden uygun veri setine sahip ülkeler için yolsuzluğun belirleyicisi 

olan değişkenlerin belirlenmesi yapılarak, bu ülkelerde yolsuzluk ve ekonomik büyüme ilişkileri araştırılacaktır. 

 2  Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Ekonomik Büyüme İlişkileri 

Yolsuzluğun belirleyicileri arasında en temel unsurların başında anti demokratik yapılar gelmektedir. 

Demokrasi nispeten daha saydam bir yönetim biçimi olduğundan, demokratik toplumlarda yolsuzluğun ortaya 

çıkarılması ve denetimi biraz daha kolaydır. Ayrıca demokratik ülkelerde kuvvetler ayrılığı ilkesi de daha 

fonksiyonel olarak işlediğinde, yargı bağımsızlığı ve adalet sisteminin etkinliği söz konusu olabilmektedir 

(Aktan, 1997). Dolayısıyla toplumların yapılarında demokrasi ve hukuk devleti olma özellikleri varsa, yolsuzluk 

oranlarının daha az olduğu söylenebilir. 
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Diğer taraftan devlet düzenlemelerinin yoğun olduğu ve kamunun ekonomi içindeki payının yüksek olduğu 

ülkelerde, devletin ekonomik aktivite üzerindeki baskısı ciddi boyutlara ulaşmaktadır. Bu tür durumlarda 

yolsuzluk, bürokratların kamu hizmetlerini daha etkin bir şekilde sunmasını sağlamakta ve girişimcilerin 

bürokratik işlemler için fazladan zaman ayırmalarını önleyerek, düzenlemelerin etkilerinden kurtulmalarına 

olanak sağlamaktadır (Yakar ve Cebeci, 2007) ki, bu durumda, bürokrasi arttıkça yolsuzluğun da arttığı ileri 

sürülmektedir. Eğitim düzeyi ve eğitim sistemi de yolsuzluğun belirleyicilerindendir. Beyaz Nokta Vakfı 

tarafından yapılan çalışmaların sonucuna göre ezberci eğitim sistemi, rüşveti doğuran nedenler sıralamasında 

%10’la ikinci sırada yer almaktadır. Çünkü ezbere dayalı eğitim sistemi, insanları üretimden uzaklaştırarak; 

üretmeyen, ürettiğiyle yetinmeyen bireylerin artmasına neden olmaktadır. Sonuçta bireyler “köşe dönmeci” 

yollara başvurmaktadır (Tarhan v.d., 2006). 

Benzer şekilde hızlı nüfus artışı ve kentleşmeyle birlikte, kentlerin artan nüfusa yeterli iş imkanı 

sağlayamaması ve güvenlik, sağlık, eğitim ve benzeri hizmetleri sunmada eksik kalması gibi ekonomik ve sosyal 

sıkıntılar ortaya çıkabilmektedir (Karakaş, 2007). Bu nedenle halk, yasal ve ahlaki olmayan yollara başvurarak 

refah düzeylerini arttırma girişiminde bulunabilir. Dolayısıyla kentleşmenin artması, yolsuzluğu arttıran nedenler 

arasındadır. 

Yolsuzluğun ekonomik belirleyicileri arasında ise devletin ekonomideki ağırlığı, ücretler, ekonomik büyüme, 

gelir dağılımı, dışa açıklık, ekonomik özgürlük ve enflasyon bulunmaktadır (Ata ve Arvas, 2011). Yolsuzluğa yol 

açan ekonomik nedenler arasında ilk sırada yer alması gereken neden enflasyondur. Çünkü uygarlığın ve 

teknolojinin gelişmesi sonucunda ihtiyaçlar da artmakta; ancak yüksek enflasyon satın alma gücünü 

düşürdüğünden, yasal olmayan yöntemlere başvurulma olasılığı ve oranı da yükselmektedir (Tarhan v.d., 2006). 

Yüksek ve değişken enflasyon, fiyatlar hakkında belirsizliği arttırarak, yatırımları ve ekonomik büyümeyi 

düşürerek yolsuzluğun artmasına neden olur. Yatırımlar üzerinde gerek maliyetleri artırması, gerekse 

tamamlanmasını geciktirmesi nedeniyle olumsuz bir etkiye sahip olan yolsuzluk, dolaylı bir biçimde enflasyon 

maliyetini de arttırarak olumsuz etkide bulunur (Braun ve Tella, 2000). 

Yolsuzluğun ekonomik belirleyicilerinden biri de devletin ekonomideki ağırlığıdır. Neo-liberal yaklaşıma göre 

devletin ekonomiye ve sivil topluma daha az müdahale etmesi yolsuzluğu azaltacaktır (Williamson, 2002). Neo-

liberal yaklaşım, devletin düzenleyici yetkisinin yeniden dağıtımı gibi amaçlardan ziyade, etkili ve verimli 

piyasaların geliştirilmesine yönelmesini vurgulayarak, daha az sayıda ve piyasa yanlısı düzenlemelerin siyasal 

yolsuzluğu azaltacağını iddia etmektedir (Tarhan v.d., 2006). Yolsuzluğun, genellikle devletin monopolcü ve 

keyfi gücünü kullandığı düzenlemeleriyle de bağlantısı bulunmaktadır (Tanzi, 1998). Ekonomik özgürlük de 

doğal olarak devletin ekonomiye müdahale düzeyiyle ilişkilidir. Buna istinaden devletin ekonomideki 

kısıtlamaları ve düzenlemeleri ne kadar azsa, ekonomik özgürlük o kadar fazla demektir. Böylece bir ülkenin 

ekonomik özgürlük düzeyinin artması, o ülkede yolsuzluğu azaltmaktadır. 

Uluslararası piyasa işlemlerindeki engeller, yolsuz davranışları özendirir. Piyasa seviyesinin üstündeki fiyatlar, 

iş adamlarını, var olan kanunlara göre muafiyet elde etme veya özel muamele görme karşılığında rüşvet vermeye 

sevk etmektedir. Aynı şekilde, yabancı yatırımlarla ilgili sınırlamalar da, yatırımcıların ve bunların yurt içi 

ortaklarının yasa dışı yollardan muafiyet elde etmeye çalışmalarına neden olmaktadır. Açık ekonomiler, iş 

dünyasının dışa dönüklüğünü artırırken, kapalı ekonomiler özel sektörün içe dönük, verimsiz ve devletin 

uyguladığı korumacı politikaların sağladığı rantlara dayalı olmasına zemin hazırlar (Tarhan, v.d., 2006). Bu 

nedenle ülkenin dışa açıklığının artması yolsuzluğu azaltmaktadır. 

Literatürde, yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler hususunda ise iki farklı yaklaşım söz 

konusudur. Bunlardan ilki, yolsuzluğun ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ileri sürerken; diğeri ise, 

olumsuz etkilediğini ifade etmektedir. Yolsuzluğun, ekonomik büyümeyi olumlu etkilediğini ileri süren görüş 

“etkin yağlama hipotezi” olarak adlandırılmaktadır. Bu görüşe göre yolsuzluklar, yatırımları engelleyen ve 

büyüme ile ilgili ekonomik kararlarla çatışan kamusal katılıkların ortadan kalkmasına yol açmakta ve böylece 

yolsuzluğun bir tür etkinlik arttırıcı işlev gördüğüne vurgu yapmaktadır. Özellikle kamu görevlileri arasında 

rekabetin bulunmadığı varsayımı altında, rüşvet ödemeye istekli olanlar arasındaki rekabetin, bürokratik 

katılıkları azaltarak, kaynak dağılımında etkinlik sağlayacağı ileri sürülmektedir (Bardhan, 1997). Bu görüşün en 

önemli taraftarları Leff (1964), Leys (1965), Huntington (1968) ve Lui (1985)’dir. Leys (1965), kamu 

görevlilerine yapılan küçük çaplı ödemelerin, bürokratik süreci hızlandıracağını ve ekonomik büyümeye katkıda 

bulunacağını vurgularken; Lui (1985) zamana önem veren kişilerin rüşvet yoluyla zamandan tasarruf edeceğini 

ve bunun sonucunda yolsuzluğun etkinlik arttırıcı bir işlev göreceğini iddia etmektedir. 

Taban tabana zıt olan diğer görüş ise, yolsuzlukların ekonomik büyümeyi olumsuz etkilediğine temas eder. Bu 

olumsuz etki kanallarından biri, yatırımcıların, yatırım izni almak için yaptıkları yasadışı ödemelerin işlem 

maliyetlerini ve yatırım sürecindeki belirsizlikleri arttırması sonucu yatırımları azaltmasıdır (Bardhan, 1997; 

Gyimah-Brempong, 2001). Diğer bir etki kanalı, yolsuzlukların kamu harcamalarının rasyonel yapılmasına 

imkan vermemesidir. Yolsuzluklar yoluyla, ülkedeki fonların verimsiz alanlara kaydırılması sonucunda, 

yatırımların verimliliğini arttıracak olan, yani sosyal sermaye yatırımı olarak da tanımlanan eğitim, sağlık, 

altyapı gibi harcamalar için ayrılan fonlar azalmaktadır. Bunun sonucunda büyüme olumsuz etkilenebilmektedir 

(Bardhan, 1997). Yozlaşmış bir çevrede, yetenekli bireyler enerjilerini üretken aktivitelere değil, rant kollamaya 
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ve rüşvetçi uygulamalara harcarlar. Bu da negatif katma değer yaratan faaliyetlere yol açarak ekonomik 

büyümeyi yavaşlatıcı etkilere sebebiyet vermektedir (Tanzi, 1998). 

 3  Literatür İncelemesi  

Yolsuzluğun belirleyicilerini tek bir ülke ya da ülke grubu üzerinde inceleyen çok sayıda çalışma 

bulunmaktadır. Örneğin, Tosun (2003), yolsuzluğu belirleyen faktörleri tespit etmek amacıyla 44 ülkenin 1982-

1995 dönemi verilerini kullanarak incelemelerde bulunmuştur. Yolsuzluğu belirlediği düşünülen değişkenler 

olarak; kanun hakimiyeti, bürokratik kalite, genel devlet harcamalarının gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki payı, 

kentsel nüfus artış hızı, ekonomik büyüme oranı, ücret ve maaşların toplam kamu harcamaları içindeki payı ve 

enflasyon oranı ele alınmıştır. Rassal etkiler sıralı probit modeli kullanılarak elde edilen analiz sonuçlarında, 

kanun hakimiyeti, bürokratik kalite ve kamu harcamaları artarken, yolsuzluk düzeyinin azaldığı; bununla birlikte 

kentsel nüfus artış hızı artarken, yolsuzluğun arttığı görülmüştür. 

Del Monte ve Papagni (2007) ise çalışmalarını İtalya üzerine yapmışlardır. Bu çalışmada yolsuzluğun 

belirleyicilerini araştırmak amacıyla 1963-2001 dönemine ait bölgesel düzeyde kamu yönetimine karşı işlenen 

suç istatistikleri kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre İtalya’da, hükümet harcamaları ve kalkınma düzeyi gibi 

ekonomik değişkenlerle; parti yoğunluğu, gönüllü organizasyonların varlığı, milli seçimlerde ait olduğu ülkede 

bulunmama gibi politik ve kültürel faktörlerin yolsuzluğu anlamlı şekilde etkilediği tespit edilmiştir. 

Yolsuzluk-büyüme arasındaki ilişkinin olumsuz olduğunu ortaya koyan yazarlardan Mauro (1995), 

yolsuzluğun ve diğer kurumsal faktörlerin ekonomik büyümeyi etkilediği kanalları tanımlamak ve bu etkilerin 

büyüklüğünü ölçmek amacıyla, 70 ülkenin 1980-1983 dönemini kapsayan verilerinden yararlanmıştır. 

Çalışmasının sonucunda bürokratik yasaların çok ağır olduğu ülke örneklerinde bile yolsuzluğun, özel yatırımları 

azalttığı ve böylece ekonomik büyümeyi düşürdüğü ortaya konulmuştur. 

Mo (2001), yolsuzluk ve aktarma kanallarının GSYH üzerindeki etkisini incelemek amacıyla, 54 ülkenin 

1970-1985 dönemi verilerinden yararlanmıştır. Çalışmada yer alan aktarma kanalları; yatırım, beşeri sermaye ve 

politik istikrarsızlıktır. Analiz sonuçlarında, yolsuzluk düzeyindeki %1’lik bir artışın, ekonomik büyümeyi %0,72 

azalttığı görülmüştür. Yolsuzluğun, ekonomik büyümeyi etkilediği en önemli kanalın, toplam etkinin %53’ünü 

oluşturan, politik istikrarsızlık olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca yolsuzluğun, beşeri sermaye düzeyini ve özel 

yatırımların payını azalttığı da elde edilen bulgular arasındadır. 

Everhart v.d. (2009), yolsuzluk ile ekonomik büyümenin belirleyicilerinden beşeri, özel ve kamusal sermaye 

birikimi arasındaki teorik bağlantıyı araştırmış ve bu bağlantıların geçerliliğini test etmişlerdir. Bunun için 50 

yükselen ekonominin 1984-1999 dönemine ait verilerinden yararlanmışlardır. Analiz sonuçlarından elde edilen 

en önemli bulgu, yolsuzluk ve kamusal yatırım arasındaki etkileşimin dışlama etkisinin de eklenmesiyle özel 

yatırımları fazlasıyla kaçırdığıdır. Yolsuzluğun devlet yönetimi üzerindeki etkisi ise negatif bulunmuş ve bunun 

da dolaylı olarak ekonomik büyüme üzerine engelleyici rol oynadığı ifade edilmiştir. 

Karagöz ve Karagöz (2010), Türkiye için yolsuzluk, ekonomik büyüme ve kamu harcamaları arasındaki 

ilişkiyi araştırmışlardır. Bu amaçla analizlerinde, Türkiye’ye ait 1980-2005 dönemi verilerinden yararlanarak eş-

bütünleşme ve Granger nedensellik testlerini yapmışlardır. Analiz sonuçlarında değişkenler arasında anlamlı bir 

uzun dönemli ilişki bulunmuştur. Granger nedensellik testi sonucunda, Türkiye’de ekonomik büyümeden 

yolsuzluğa doğru bir nedensellik ilişkisi olduğuna dair bulgu elde edilmiştir. Regresyon tahmini sonuçları ise 

ekonomik büyümenin, kişi başına yolsuzluk miktarını artırdığını ortaya koyarken; kamu harcamaları ile 

yolsuzluk arasında ise bir nedensellik ilişkisi yakalanamamıştır. 

Bazı yazarlar ise yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi zamana göre değerlendirmişlerdir. Bu 

çalışmalar içerisinde, Akai v.d. (2005), ABD’de yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini kısa, orta 

ve uzun vadede olmak üzere zamana bağlı olarak değişimi incelemişlerdir. Çalışmalarında kısa dönem olarak 

1998-2000, orta vade olarak 1995-2000 ve uzun dönem olarak 1991-2000 arasını ele almışlardır. İki aşamalı en 

küçük kareler yöntemini kullandıkları analizlerinden elde ettikleri sonuçlar, orta ve uzun vadelerde yolsuzluğun 

ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin gerçekten negatif ve istatistiksel olarak anlamlı olduğunu gösterirken, 

kısa vadede bu etkinin anlamsız olduğunu ortaya koymuştur. 

Ekonomik özgürlüklere sahip ve demokratik olan ülkelere göre de yolsuzluk-büyüme arasındaki ilişki farklılık 

gösterebilmektedir. Örneğin Drury v.d. (2006), yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ve 

demokrasinin bu etkileri nasıl iyileştirdiğini incelemek amacıyla, 100’den fazla ülkenin 1982-1997 arasını 

kapsayan verilerinden yararlanmışlardır. Analizlerden elde ettikleri sonuçlara göre, demokratik ülkelerde 

yolsuzluğun ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi bulunmazken, demokratik olmayan ülkeler 

yolsuzluktan anlamlı bir şekilde ekonomi zarar görmektedir. 

Swaleheen ve Stansel (2007) ise yolsuzluk ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelerken, ekonomik 

özgürlüğün etkisini analizlerine dahil etmişlerdir. 60 ülkeye yer verdikleri modellerinde, düşük ekonomik 

özgürlüğe sahip ülkelerde yolsuzluğun ekonomik büyümeyi azalttığını, yüksek ekonomik özgürlüğe sahip 

ülkelerde ise yolsuzluğun ekonomik büyümeyi arttırdığını ortaya koymuşlardır. 
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 4  Model ve Uygulama Sonuçları 

Bu çalışmada yolsuzluğun belirleyicileri ve yolsuzluğun ekonomik büyüme ile olan ilişkisi, 2002-2010 dönemi 

dikkate alınarak, geçiş ekonomileri olarak adlandırılan 23 ülke grubu için panel veri regresyon analizleri ile 

inceleme konusu yapılmıştır. Bu 23 ülke; Arnavutluk, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Ermenistan, 

Estonya, Gürcistan, Hırvatistan, Kazakistan, Kırgızistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Moğolistan, Moldova, 

Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Slovakya, Slovenya, Tacikistan ve Ukrayna’dır. Dönemin geçiş sürecinin 

başladığı 1991’den değil de 2002’den alınmasının temelinde yolsuzluk endeksini yayınlayan kurumun veri 

setinin kesiksiz olarak başladığı yılın 2002 olmasındandır.  

Çalışmada bağımlı değişken olarak seçilen CPI (Corruption Perception Index/Yolsuzluk Algılama 

Endeksi)’nin, EBRD ve HDI endeksi, ihracat ve ithalat toplamının GDP içindeki payı (OPEN), hükümet 

harcamalarının GDP içindeki payı (GOV), enflasyon (INF) ve kentsel nüfus artış hızı (URB) gibi bağımsız 

değişkenlerden ne biçimde etkilendiği 1 nolu eşitlikte gösterildiği şekliyle araştırılmıştır: 

itititititititit URBINFGOVOPENHDIEBRDCPI   6543210  (1) 

Yolsuzluk algılama endeksi 0-10 arasında değişmektedir ve değer 10’a doğru yaklaştıkça ülkedeki şeffaflığın 

artığına; 0’a yaklaştıkça şeffaflığın azaldığına temas edecek şekilde bir yolsuzluk algısı göstergesidir. Avrupa 

İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından yayınlanan liberalizasyon endeksi ondört değişkenden ibarettir. 

Bunlar; büyük ölçekli özelleştirme, küçük ölçekli özelleştirme, kurumsal yeniden yapılanma, fiyat 

liberalizasyonu, ticaret ve foreks sistemi, rekabet politikası, bankacılık reformları ve faiz liberalizasyonu, menkul 

kıymet piyasaları ve bankacılık dışı mali kurumlar, genel altyapı reformları, telekomünikasyon, demiryolları, 

elektrik gücü, yollar, su ve atık sudur. Her değişken için 1 ile 4 arasında değer verilmekte ve 4’e doğru 

gidildikçe, liberalizasyonda iyiliğin ve buna karşılık 1’e doğru gidildikçe anti-liberalizasyonun olduğu ifade 

edilmektedir. HDI (Human Development Index/İnsani Gelişmişlik Endeksi) gelir, eğitim ve sağlık olmak üzere 

üç temel bileşenden oluşturulan bir gösterge ile kalkınmışlık ifade edilmektedir. Gösterge değeri 0 ila 1 

arasındadır ve 0’a yaklaştıkça az gelişmişlik; 1’e yaklaştıkça gelişmişlik tanımlaması yapılmaktadır. OPEN 

ekonominin dış açıklığını temsil etmekte olup, toplam dış ticaretin GDP içerisindeki payı ile temsil edilir. GOV 

kamu harcamalarının GDP içerisindeki payı ile tanımlanır. INF enflasyon oranıdır ve URB da kentsel nüfus artış 

hızını temsil eder. 

2002-2010 dönemini kapsayan ve ulaşılabilir veri setine sahip 23 geçiş ekonomisi için kullanılan bağımlı ve 

bağımsız değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de sunulmuştur. CPI verisi Uluslararası Şeffaflık 

Örgütü Yıllık raporlarından (Transparency International Annual Rapor); diğer veriler ise Dünya Bankası’nın 

World Development Indicators (WDI) ve Global Development Finance (GDF) veri tabanından derlenmiştir. 

2002-2010 dönemi için 23 geçiş ekonomisinde yolsuzluk algılama endeksi ortalaması 3.441 ile oldukça 

yüksek olduğu görülmektedir. Maksimum değer olan 6.7 skoru 2006 yılında Estonya’da ve minimum değer 1.6 

ile 2010 yılında Özbekistan’da gerçekleşmiştir. Dolayısıyla yolsuzluk algılamasının görece en düşük olduğu ülke 

Estonya ve en yüksek algılanan ülke ise Özbekistan’dır. Bu ülke gurupları için HDI skorları açısından dünya 

ortalamasının üzerinde bir gelişmişlik düzeyi söz konusu iken; EBRD skorlarında görece bir liberalizasyon 

yapısının olduğu söylenebilmektedir. OPEN değişkeni ortalamasının 103.864 olduğu dikkate alınırsa, milli 

gelirin kendisi kadarlık bir dış ticaret hacmisin olduğu ve kamu harcamalarının GDP payı ortalamasının da 16.84 

olduğu değerlendirildiğinde, görece kamunun ağırlığının zayıf olduğu ileri sürülebilir. Geçiş sürecinin 

başlangıcında çoğu ülkenin hiperenflasyon olgusunu deneyim ettiği, ancak ortalama enflasyonun skorunun 9.45 

olduğu göz önüne alınırsa ve kamunun da görece küçük olduğu değerlendirilirse, yüksek enflasyon süreçlerinin 

ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Son olarak URB değişkeni kentsel nüfus artış hızını vermektedir ve bu rakam 

0.313’dür. 

 CPI HDI EBRD OPEN GOV INF URB 

Ortalama 3.441 0.734 2.956 103.864 16.840 9.457 0.313 

Medyan 3.000 0.743 2.905 99.281 17.916 6.839 0.104 

Maksimum 6.700 0.870 3.929 174.816 29.393 45.449 2.905 

Minimum 1.600 0.556 1.643 48.602 6.819 -18.848 -1.422 

Standart Sapma 1.305 0.075 0.570 30.347 4.354 8.523 0.854 

Gözlem sayısı 207 207 207 207 207 207 207 

Tablo 1: Geçiş Ekonomileri İçin Tanımlayıcı İstatistikler 

CPI ile bu değişkenini açıkladığı düşünülen değişkenlere ait korelasyon katsayıları Tablo 2’de verilmiştir. 

Buna göre geçiş ekonomilerinde yolsuzluk ile EBRD ve HDI endeksi arasında pozitif ve güçlü korelasyon 

bulunurken; dış açıklık ve kamunun büyüklüğü arasında da pozitif, ancak zayıf bir korelasyon ilişkisinin varlığı 

tespit edilmiştir. Buna karşılık enflasyon ve kentleşme oranı arasında ise negatif ve zayıf korelasyon ilişkisi 

yakalanmıştır.  
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 CPI HDI EBRD OPEN GOV INF URB 

CPI 1.000       

HDI 0.762 1.000      

EBRD 0.737 0.751 1.000     

OPEN 0.474 0.222 0.237 1.000    

GOV 0.391 0.257 0.262 0.291 1.000   

INF -0.408 -0.449 -0.558 -0.098 -0.119 1.000  

URB -0.369 -0.363 -0.370 -0.178 -0.328 0.156 1.000 

Tablo 2: Değişkenlere Ait Arasında Korelasyon Matrisi 

Çalışmada yolsuzluğun belirleyicileri araştırıldığından, bütün zaman serileri analizinde olduğu gibi hem zaman 

hem de yatay kesit analizini bir arada gerçekleştiren panel veri analizlerinde, değişkenler arasında sahte ilişkilere 

neden olunmaması için değişkenlerin durağan olması gerekmektedir. Bu çerçevede I. nesil birim kök testleri olarak 

adlandırılan tahminciler içerisinde 1. gurupta yer alan Levin-Lin ve Chu (LLC) ile Hadri birim kök testleri ve 2. gurupta yer 

alan Breitung, Im-Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF ve Fisher PP birim kök testleri bulunmaktadır. Değişkenlerin birim 

kök sınamaları için, Stata 11 programı kullanılmıştır. Tablo 3’de birim kök testleri sonuçları verilmiştir. Yapılan panel 

birim kök testlerinde ise, değişkenlerin tamamının seviye değerlerinde durağan oldukları tespit edilmiştir. 

 1. Grup 2. Grup 

Levin, Lin 

ve Chu 

Hadri Z-stat Im, Pesaran ve Shin ADF - 

Fisher 

Chi-square 

PP - Fisher 

Chi-square 

t z(mu) Z(tau) t-bar W(t-bar) P P 

CPI -5.588(0) 14.385 7.587 -1.884(1) -1.696(1) 143.081(2) 69.593(3) 

EBRD -5.767(0) 18.750 6.845 -2.895(1) -2.871(1) 87.581(0) 87.581(0) 

HDI -11.251(0) 19.424 10.046 -3.019(1) -3.367(1) 144.688(0) 144.688(0) 

OPEN -8.275(0) 11.521 3.831 -2.742(1) -2.690(1) 84.330(0) 84.330(0) 

GOV -8.246(0) 16.162 5.343 -2.884(1) -2.830(1) 156.590(1) 62.302(1) 

INF -9.661(0) 3.158 2.424 -2.494(0) -4.590(0) 156.590(1) 132.479(0) 

URB -12.818(0) 13.760 1.486 -3.025(0) -3.874(0) 111.565(0) 111.565(0) 
Not: Hadri ile Im, Pesaran ve Shin’de ilk sütunda sabitli ve ikinci sütunda ise sabitli-trendli işlemler söz konusudur. Parantez içerisindeki 

değerle ise gecikme sayısıdır. 

Tablo 3: Birim Kök Testleri 

CPI etkileyen değişkenlere ait denklemin tahmin edilmesinden önce alternatif panel modellerinden hangisinin 

kullanılması gerektiğinin tespit edilmesi gerekir. Panel veri modelinin tahmininde havuzlanmış (pooled) 

regresyon sabit etkiler (fixed effects) ve rastsal etkiler (random effects) olmak üzere üç yaklaşım vardır. 

Panel veri modellerinde, klasik (pooled) modelin geçerliliği; yani birim ve/veya zaman etkilerinin olup 

olmadığı F testi, Olabilirlik oranı testi (LR),Breusch-Pagan Lagrange Çarpanı (LM) ve Düzeltilmiş Lagrange 

Çarpanı (ALM), Score testi ve Wooldridge’in testi ile sınamak mümkündür. Bu testler birbirinin alternatifi 

mahiyetinde olup seçim araştırmacıların tercihi dahilindedir. Klasik modeli tesadüfi etkiler modeline karşı test 

etmek için kullanılan Olabilirlik oranı (LR) testi, denklemin hangi model çerçevesinde tahmin edileceğini 

belirlemek için uygulanır. Birim etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğu; diğer bir ifade ile klasik modelin 

uygun olduğu temel hipotezi (H0: σµ=0) sınanmaktadır. LR test istatistiği hesaplanırken, klasik model ve 

tesadüfi etkiler modeli en çok olabilirlik yöntemi ile tahmin edilmekte ve her ikisinden elde edilen log-

olabilirlik değerleri kullanılmaktadır. Test istatistiği aşağıdaki gibidir: 

LR=2 [ l (kısıtlı) - l (kısıtsız) ] 

Bu eşitlikteki l(kısıtlı), klasik modele ait olabilirlik fonksiyonunu ve l(kısıtsız) ise tesadüfi etkiler 

modeline ait olabilirlik fonksiyonunu ifade etmektedir. LR test istatistiği, q (kısıtlama sayısı) serbestlik 

dereceli χdağılımına uymaktadır. H0 hipotezi reddedilirse, birim, zaman ya da hem birim hem de 

zaman etkilerinin olduğuna, dolayısıyla klasik modelin uygun olmadığına karar verilmektedir 

(Tatoğlu, 2012). 

LR χ (1)test istatistiği =139.52    prob:0.000 

Sonuçlara göre,  birim etkilerin standart hatalarının sıfıra eşit olduğunu söyleyen H0 hipotezi 

reddedilmekte ve dolayısıyla birim etkilerin var olduğu, klasik modelin uygun olmadığı 

anlaşılmaktadır. 

LR χ (1)test istatistiği=0.00    prob:1.000 
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Test istatistiği, 1 serbestlik dereceli χ tablosu ile karşılaştırılarak test edilmektedir. Sonuçlara göre, 

zaman etkilerinin standart hatalarının sıfıra eşit olduğunu ifade eden H0 hipotezi kabul edilmekte ve 

dolayısıyla zaman etkilerin var olmadığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan LR test sonucunda birim etkilerinin olduğu zaman etkilerinin olmadığı anlaşıldıktan sonra, 

bu etkilerin sabit mi yoksa tesadüfi mi olduğuna karar verilmesi gerekmektedir. Bu amaçla Hausman 

spesifikasyon test istatistiği kullanılmaktadır. Hausman spesifikasyon testi, tesadüfi etkiler 

tahmincisinin geçerli olduğu biçimindeki temel hipotezi, k serbestlik dereceli χ2 dağılımına uyan 

istatistik yardımıyla test edilmektedir. (Baltagi,2001) 

Hausman χ2 test istatistik=10.51     prob= 0.1046 

Hausman testinin sonuçlarına göre 2002-2010 dönemi için modelde Ho (Rastsal etkiler mevcuttur) hipotezi 

kabul edilmiştir. Dolayısıyla elde edilen bu sonuç, “panel regresyon denkleminde rastsal etkiler mevcuttur” 

ifadesine eşdeğerdir. 

Tahmin edilen denklemde, değişen varyans, otokorelasyon ya da birimler arası korelasyon olup olmadığı 

sınanarak dirençli tahmincilerle model yeniden tahmin edilir. Tesadüfi etkiler modelinde, değişen varyansın 

varlığını sınamak için Levene, Brown ve Forsythe testleri kullanılmıştır. Varyansların eşitliğini sınamak 

için türetilen geleneksel F testleri Gauss dağılımını esas almaktadır. Levene (1960), normal dağılım 

varsayımının gerçekleşmediği durumda da dirençli bir değişen varyans testi önermiştir. Brown ve 

Forsythe (1974), Levene’nin test istatistiğindeki ortalama yerine aykırı gözlemlere karşı da dirençli bir 

yapı sağlayan kırpılmış ortalamaya dayalı alternatif yerel tahminciler önermişlerdir. Levene’nin testi 

için istatistik aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır (Tatoğlu, 2012). 
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Burada, ijX  i. gruptaki X ’in j. gözlemi olmak üzere, iijij XXZ   şeklindedir. ni, gözlem sayısı ve gi 

birim sayısıdır. Brown ve Forsythe (1974) tarafından önerilen iki test istatistiğinin ilkinde (W50) iX yerine ijX

’nin i. birim medyanı; ikincisinde (W10) iX yerine ijX ’nin i. birim %10 kırpılmış ortalaması yer almaktadır. 

W’nun kritik değerleri g-1 ve   
i in 1  serbestlik derecesi (df) ile Snedecor F tablosundan alınır. 

W0  =  3.9860317   df(22, 184)     Pr > F = 0.00000009 

W50 =  1.9832408   df(22, 184)     Pr > F = 0.00775409 

W10 =  3.9860317   df(22, 184)     Pr > F = 0.00000009 

Levene, Brown ve Forsythe’nin test istatistikleri (W0, W50 ve W10) (22, 184) serbestlik dereceli Snedecor F 

tablosu ile karşılaştırılarak “birimlerin varyansları eşittir” şeklinde kurulan H0 hipotezi reddedilmekte; değişen 

varyans vardır.  

Hata terimlerinde otokorelasyon olmaması varsayımı, tesadüfi etkiler modelinin hata öğelerinde (vit=uit+μi), 

zamana göre korelasyonun oldukça sık görülmesinden dolayı özellikle iktisadi çalışmalarda çok kısıtlayıcı bir 

varsayımdır. Hata terimindeki otokorelasyon katsayısı aşağıdaki şekilde ifade edilebilir. 
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Otokorelasyonun ihmali durumunda, parametreler tutarlı, fakat etkin olmamakta ve bu durumda standart 

hatalar sapmalı olmaktadır. Bu nedenle, tesadüfi etkiler modelinde otokorelasyon test edilmeli ve varlığı halinde 

ona uygun tahmin yöntemi belirlenmelidir. Tesadüfi etkiler modelinde otokorelasyon katsayısının sıfıra eşitliğini, 

LM ve ALM testleri ile sınamak mümkündür. 

LM(rho=0)                 =  193.40   Pr>chi2(1) =  0.0000 

ALM(rho=0)              =  43.44     Pr>chi2(1) =  0.0000 

LM(Var(u)=0,rho=0)  =  338.25   Pr>chi2(2) =  0.0000 

LM ve ALM otokorelasyon testleri 1 serbestlik derecesi ile ve birleşik LM testi 2 serbestlik derecesi ile 

χdağılımına uymaktadır. Otokorelasyon için sonuçlara bakıldığında, “otokorelasyon yoktur” şeklindeki temel 

hipotezin reddedildiği, yani otokorelasyonun var olduğu görülmektedir. Ayrıca birleşik testte de H0 hipotezi 

reddedilmektedir, dolayısıyla birim etkinin varyansının ve otokorelasyon katsayısının sıfıra eşitliği 

reddedilmekte; birim etki ve/veya otokorelasyonun varlığı kabul edilmektedir. Tesadüfi etkiler modelinde 

birimler arası korelasyonun (yatay kesit bağımsızlığın) varlığını Pesaran ve Friedman testi ile test edilmiş ve 
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sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. Sonuçlara göre, H0 hipotezi reddedilememekte ve dolayısıyla, birimler arasında 

korelasyonun olmadığı anlaşılmaktadır. 

Pesaran Friedman 

Test ist. Olasılık Test ist. Olasılık 

0.285 0.7755 8.684 0.9948 

Tablo 4: Birimler Arası Korelasyon Testleri 

Tahmin edilen tek yönlü tesadüfi etkiler modeli, birimler arası korelasyonun olmadığını, ancak değişen 

varyans ve otokorelasyonun varlığı altında tekrar tahmin edilmesi gereğine işaret etmektedir. Bu çerçevede 

tahmin sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

 Standart Tahmin Sonuçları Sağlamlılık Tahmin Sonuçları 

Katsayı Std sapma z P Robust std.sapma Robust z Robust P 

EBRD 1.040 0.316 3.29 0.001 0.30774 3.38 0.001 

HDI 3.437 2.164 1.59 0.112 3.34163 1.03 0.304 

OPEN 0.006 0.002 2.78 0.005 0.00343 1.83 0.067 

GOV 0.046 0.011 4.02 0.000 0.03072 1.51 0.130 

INF 0.011 0.004 2.18 0.029 0.01229 0.88 0.381 

URB -0.075 0.084 -0.89 0.372 0.09741 -0.78 0.438 

Sabit -3.673 1.067 -3.44 0.001 1.77291 -2.07 0.038 

Tablo 5: Geçiş Ekonomilerinde Panel Veri CPI Tahmin Sonuçları 

Tablo 5’deki sonuçlara göre yolsuzluğu algılama endeksi (CPI)’nin kentsel nüfus artışı hızı dışındaki diğer 

açıklayıcı değişkenlerle pozitif yönde etkili olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle CPI skorlarının artmasına 

paralel olarak yolsuzluk algılamasının zayıfladığı dikkate alınırsa, EBRD, HDI, OPEN, GOV ve INF 

değerlerindeki artışların yolsuzluk algılamasında zayıflamalara yol açtığı görülmektedir. Bu değişkenlerden 

istatistiki açından anlamlı olanları ise EBRD ile ifade edilen liberalizasyon endeksinin çok güçlü (%1 önem 

düzeyinde) etkilerinin bulunduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle araştırmaya dahil edilen 23 geçiş 

ekonomisinde liberalleşme yönündeki çabaların toplum nezdinde yolsuzluk algılamasını da aşağıya çektiği ileri 

sürülebilir. EBRD indeksinin yanı sıra ikinci derecede güçlü etkinin OPEN değişkeni ile yakalandığı 

gözlenmektedir. Dışa açıklık göstergesi olarak alınan bu gösterge bir tür ticari liberalizasyonu da ifade 

etmektedir. Bu ekonomilerde ticari liberalizasyon uygulamalarının dünya ile entegre olma çabalarının yansıması 

olduğu dikkate alınırsa, dünya ekonomisi ile ilişkilerde yoğunluk derecesindeki artışların bir nevi otokontrolü 

sağlayarak, yolsuzluğu zayıflatıcı etkiler yarattığı söylenebilir. 

Kamunun büyüklüğünü temsilen alınan GOV değişkeni ile bir tür bunun yansıması konumunda bulunan ve 

fiyatlar genel düzeyini temsil eden INF değişkenleri de standart tahminlerde istatistiki açıdan anlamlı; ancak 

sağlamlılık tahmin sonuçlarında istatistiki anlamlılığı bozulmaktadır. İstatistiki açıdan anlamlılığı bozulan, ancak 

teorik beklentilerin aksine pozitif yönde parametre katsayısına sahip olan bu iki değişken açısından bir 

değerlendirme yapılacak olunduğunda, enflasyon rakamlarının tek haneli ortalamasının ve kamu harcamalarının 

da %15’lerde olmasının ekonomide bozucu etkiler doğurmadığına işaret etmekte ve hatta kamunun özellikle bir 

nebze daha büyümesinin altyapıyı ve sosyal sermayeyi olumlulaştırarak pozitif dışsallıklar yarattığı ve bunun da 

yolsuzluk algılamasını azalttığı gibi bir sonuç çıkmaktadır. Oysa literatürde yaygın inanç olarak kamunun 

ekonomideki payının artması ve enflasyonist süreçler yaratmasının yolsuzluğu derinleştirmesi beklenir. Geçiş 

ekonomilerinde buna zıt bulguların elde edilmesinde ise literatürde kamu harcamaları ve büyüme ilişkilerinin 

Kuznets eğrisi benzeri yapı sergilediği iddia edilebilir. Zira Kuznets eğrisi bağlamında kamu harcamalarının 

belirli bir noktaya kadar artmasının olumlu; belirli bir noktanın aşılmaya başlandığında, yansız ve son olarak 

yeteri düzeyden fazla şişkinleşmiş kamunun ise olumsuz etkileri söz konusudur. Bu durum dikkate alınırsa, geçiş 

ekonomileri açısından kamusal boyutun yolsuzluğu azaltıcı ve dolayısıyla büyümeyi artırıcı noktada bulunduğu 

gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. Son olarak kentsel nüfus artışı ise özellikle yeterli iş imkanı sağlanması ve 

kamu hizmetlerinin sunulmasında eksiklikler ortaya çıkarmakta ve bu da halkı yasal ve ahlaki olmayan yollara 

başvurarak refah düzeylerini arttırmaya teşvik edebilmektedir. HDI, yani insani gelişmişlik endeks değeri 

açısından da pozitif, fakat istatistiki açıdan anlamlı olmayan ilişki yakalanmıştır. 

Yolsuzluğun belirleyicileri tahmin edildikten sonra yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiye 

bakılmıştır. Bu çerçevede E-views7 paket programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçları 

Tablo 6’da verilmiştir. 

CPI ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkilerinde, CPI’nın ekonomik büyümenin nedeni olduğu ve bunun da 

1., 2. ve 3. gecikmeye kadar %1 önem düzeyinde anlamlı olduğu; 4. gecikmede ise anlamlılığın %5 önem 

düzeyine düştüğü gözükmektedir. Diğer taraftan ekonomik büyümenin CPI’nın nedeni olduğuna dair sınamada 

ise 1. ve 2. gecikmelerde anlamlı ilişkiler yakalanamazken; 3. ve 4. gecikme uzunluklarında %10 anlamlılık 

düzeyinde ilişkiler yakalanmıştır. Dolayısıyla CPI ve ekonomik büyüme arasındaki çift yönlü nedensel ilişkiler 
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yakalanırken; nedensel ilişkinin daha güçlü bir şekilde CPI’dan ekonomik büyümeye doğru olduğu tespit 

edilmiştir. 

Gecikme uzunlukları 1 2 3 4 

 F Prob F Prob F Prob F Prob 

CPI büyümenin nedeni değildir. 8.09 0.004 5.03 0.007 4.18 0.007 3.02 0.021 

Büyüme CPI’nın nedeni değildir.  1.67 0.196 1.52 0.220 2.200 0.091 2.16 0.077 

Tablo 6: CPI ve Ekonomik Büyüme Nedensellik Sınama Sonuçları 

 5  Genel Değerlendirme ve Sonuç 

1991 yılında eski sosyalist bloğa bağlı ülkelerde yapısal değişimler ortaya çıkarken; bu durumun yansımaları 

arasında bir kısım ülkelerin de ortaya çıkması gibi sonuçları söz konusu olmuştur. Gerek önceden bağımsız olan, 

gerekse bloğun dağılmasıyla yeniden bağımsızlını elde eden ülkeler geçiş ekonomileri olarak tanımlanmaktadır. 

Bu çalışmada veri setine ulaşılabilen 23 geçiş ekonomisi için yolsuzluğun belirleyicileri araştırılmış ve ilaveten 

yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler inceleme konusu yapılmıştır. Çalışmada yolsuzluk algılama 

indeksinin belirleyicileri olarak literatürde yaygın olarak kullanılan EBRD ve HDI endeksi, ihracat ve ithalat 

toplamının GDP içindeki payı (OPEN), hükümet harcamalarının GDP içindeki payı (GOV), enflasyon oranı 

(INF) ile kentsel nüfus artış hızı (URB) değişkenleri kullanılmıştır. Yapılan ekonometrik tahmin sonuçlarında, 

CPI’yı istatistiki açından anlamlı olarak etkileyen iki değişken dikkati çekmektedir. Bunlar; EBRD ile ifade 

edilen liberalizasyon endeksi ile ekonominin dışa açıklığını ifade eden OPEN değişkenidir. Her iki değişkenin 

daha şeffaf bir yapılanma ve dünya ile entegre olmayı ifade etmesi açısından yolsuzluk algılamasını zayıflattığı, 

yani yolsuzluğu azaltıcı yönde etkilerinin olduğu gözlenmiştir. 

Diğer taraftan literatürde yolsuzluk ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerde tartışma konusu yapılan 

yolsuzluğun ekonomik büyümeyi etkileyici unsurlar doğurduğuna dair  iddiaların yanı sıra yolsuzluğun 

ekonomik büyümeyi sekteye uğrattığına dair savlar da mevcuttur. Sosyalist sistemin özellikle son dönemlerinde 

yarattığı atalet ve ağır kamu gücünün yaratmış olduğu yolsuzluk eğilimlerinin geçiş ile birlikte hem siyasal hem 

de sosyo-ekonomik açıdan liberalleşme eğilimleri ile kırılmaya çalışıldığı geçiş ekonomilerinde, yolsuzluk-

büyüme ilişkilerinde yukarıdaki savlardan hangisinin geçerli olduğu da tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan 

nedensellik sınamalarında ve korelasyon testlerinde, CPI ve ekonomik büyüme arasındaki çift yönlü nedensel 

ilişkileri yakalanırken; nedensel ilişkinin daha güçlü bir şekilde CPI’dan ekonomik büyümeye doğru olduğu 

tespit edilmiştir. Korelasyon katsayılarında da yolsuzluk algılamasında halkı inancının sağlanabilirliğinin 

ekonomik büyüme üzerinde olumlu etkiler yarattığı belirlemesi yapılmıştır. 

Sonuç itibarıyla, sosyalist sistemin ağır kamu müdahaleciliğinden kurtulma çabalarına paralel olarak 

liberalleşme yönündeki çabaların ve bu bağlamda ekonomiyi dışa açmanın yolsuzluk algısını minimize ettiği 

tespit edilirken; yolsuzluk algısının zayıflatılmasının da ekonomik büyümeyi uyarıcı yönde geri beslemesinin 

olduğu görülmektedir. Dolayısıyla geçiş ekonomilerinin giderek daha şeffaf bir yapıya bürünmelerinin toplumda 

bir konsensüs doğurarak büyümeyi ve refahı besleyeceği söylenebilir. 
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Abstract 

The relationships among input, production and market suddenly broke down after the collapse of the USSR in 

1991. The reflections of this disintegration are deeply felt in the Central Asian and in the Caucasian economies, 

which lack the traditions of being a government. The imbalances in the supply and demand, such as shutting 

down of factories due to breakdown of production relations and the resulting severe rise in the unemployment 

rate, caused a transition recession. As well-known in the literature, the main reason behind this is the 

interdependency of the production structures in these newly independent former Soviet countries. Large 

industrial establishments were left alone due to lack of sufficient raw materials and other inputs, due to lack of 

new technologies, and/or due to political void resulting from the transition period. In the newly established 

economic and political system, all of these countries, namely Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 

Uzbekistan, Tajikistan and Turkmenistan, try to realize their economic growth and development by specializing 

in the production of goods in which they have an economic advantage in terms of competitiveness. In this study, 

the effects of competitiveness on economic growth is investigated for these 7 countries during the 1995-2010 

period using panel data analysis based on the Lafay index. In the light of the results of this research, policy 

recommendations are attempted in order to determine the sectors in which these countries are more competitive 

and hence to suggest ways of increasing their economic growth rate. 

JEL codes: F14, F43, F59 

 1  Giriş 

Adam Smith’ten günümüze kadarki süreçte liberal iktisatçılar dış ticaretin avantajlarına vurgu yaparlarken; dış 

ticaretin üretim açısından işbölümü ve uzmanlaşmayı sağlayacağı ve bunun da daha fazla çıktı anlamına 

geleceğini ileri sürerler. Bu mekanizmanın işleyişinde, işbölümü ve uzmanlaşmayla birlikte avantajlı alanda daha 

fazla çıktı elde edilmesi ve bunun da iç piyasada tüketilenden arta kalanı dışa sunulurken; dezavantajlı olunan 

alandaki mal ve hizmetlerin de daha ucuza dışarıdan yurtiçine transferi söz konusudur. Bu anlamda, daha yüksek 

gelir seviyesine bağlı olarak daha üst düzeyde tüketim ve böylece daha üst düzeyde bir kayıtsızlık eğrisi üzerinde 

bulunabilme; kısaca daha yüksek bir refah seviyesine ulaşabilme mümkündür. Özet bir ifadeyle liberaller, bu 

durumun gerçekleşebilirliğini dış ticarete bağlarlar. Bu uygulama günümüz literatüründe ihracata yönelik 

sanayileşme stratejisi olarak tanımlanır. İhracata yönelik strateji, üretim artışı ve büyüme ilişkisini ortaya 

koyarken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin döviz açığı sorununun da döviz kazandırıcı nitelikteki bu 

politikalarla telafi edileceğini ileri sürmektedir. 

Yukarıda en basit şekliyle ifade edilen klasik ve Neo-klasik teorisyenlere ait düşüncede, ülkelerin liberal 

(özelleştirme ve dışa açıklık) politika uygulamalarının ekonomik refaha ulaşılabilirliğine-artırılabilirliğine dikkat 

çekilmektedir. Burada uluslararası ticaretin de ülkelerin üretkenliğini sağlayacak faktörleri harekete geçirecek 

birçok mekanizmayı tetikleyeceği kabul edilmektedir (Grosman ve Helpman, 1991: 23; Alessandrini ve Batuo, 

2010: 146). Ticaretin ülkedeki üretkenlik artışına pozitif yönde etkide bulunduğuna dair argümana Tayvan, Çin, 

Güney Kore gibi ülkeler örnekler olarak gösterilmektedir (Rutherford ve Tarr, 1993: 198). Konu ile ilgili ilk 

uygulamalı çalışmalardan birisini yapan Hla Myint, ihracatın ülke sınırları içindeki taleple sınırlı olan piyasanın 

genişlemesine neden olduğunu; artan talebin atıl kaynakların kullanımına imkân verdiğini ve bu durumun da 

uzmanlaşmaya ve verimlilik artışına yol açarak büyümeyi istenen seviyeye ulaştırabildiğini ortaya koymuştur 

(Dülgeroğlu, 1991: 41). 

Ancak, ihracat ve ekonomik büyüme ilişkilerini ele alan literatürde, büyümenin sürdürülebilirliğinin başarı 

koşulu olarak ekonominin tek bir sektöre bağımlı olmaması gerektiği gösterilmektedir. Bu açıdan ihracat-

büyüme literatürünün aynı zamanda birbiriyle çelişen sonuçlar-bulgular verdiği dikkat çekerken, bu farklılaşan 

sonuçların nedeni olarak farklı testlerin veya farklı filtreleyici tekniklerin kullanılmasının ya da ülkelere özgü 

yapısal şartların varlığından bahsedilmektedir (Gordon ve Sakyi-Bekoe, 1993: 558). Yapısal gerilik koşullarının 

olduğu ülkelerde ürün çeşitliliğinin olmaması ve talebin fiyat esnekliğinin düşük seviyede bulunması, büyüme ve 

ihracat arasında beklenen pozitif ilişkilerin yakalanamamasına sebep olarak gösterilmektedir (bkz. Edward, 
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1994: 4; Edward, 1992: 38; Prebisch, 1984: 179; Feder, 1983: 59-73). Bu yönüyle dışa açıklığın liberallerin ifade 

ettiği şekliyle daima büyüme üzerine pozitif etkiler yaratmasından ziyade, dış ticaretten beklenen başarının 

ekonominin ancak belirli bir olgunluk düzeyinde bulunmasıyla sağlanabileceği kabul edilmektedir. 

Bu çerçevede ticaret akımlarını açıklamaya yönelik olarak geliştirilen yaklaşımlar ele alındığında, kronolojik 

olarak ülkeler arasındaki teknolojik farklılıklar (Ricardo, 1817), nispi faktör bolluğu (Heckscher, 1919; Ohlin, 

1933), çeşitlilik ve ölçek ekonomileri (Krugman, 1980, Ethier, 1982, Helpman ve Krugman, 1985), firma 

heterojenliği (Melitz, 2003; Helpman ve diğ., 2004; Bernard ve diğ., 2007) şeklinde bir gelişmenin olduğu 

görülür (Hinloopen ve van Marrewijk, 2012: 1483). Ancak, dış ticaretin ve özellikle de ihracatın ekonomik 

büyüme üzerine beklenen olumlu etkiler yaratabilmesinde dış şoklara karşı mal çeşitliliği ile esneklik yapısı 

açısından yüksek esneklikli mal ve hizmetler üretebilme kapasitesinin varlığı önem arz etmektedir. Dolayısıyla 

mal ticareti açısından üretimin dış talep esneklik değerinin görece yüksek olduğu sektörlerde dış ticaretin 

büyüme üzerine daha kuvvetli etkiler yaratması beklenmektedir. Bu sektörler açısından değerlendirme yapılacak 

olunduğunda, esneklik değerleri açısından yüksekliğin başarıyı getirdiği, ancak bunun gerekli fakat yeterli koşul 

olmadığı açıktır. Yeter koşul olarak, ilgili sektörlerde ülkenin rekabet gücünün olup olmaması önem arz eder. 

Uluslararası rekabet gücü ise, göreli olarak bir sektörün diğer ülkelerin aynı sektörlerine göre daha yüksek gelir 

ve istihdam yaratma gücü olarak tanımlanmaktadır (Demir, 2001: 46). Diğer bir tanımlamayla rekabet gücü, bir 

ülkenin belirli mal ve hizmetlerde dünyanın kalanına göre daha ucuza ve daha kaliteli bir şekilde üretimde 

bulunmasına işaret eder. Bunun belirlenebilirliği hususunda ampirik dış ticaret literatürünün bir boyutu, 

açıklanmış karşılaştırmalı üstünlükleri tanımlamayı amaçlayan indekslerin hesaplanmasına dayanır. Bu 

indekslerden Liesner (1958)’in ortaya atıp uygulamada ilk olarak Balassa (1965) tarafından kullanılmış olan 

indeksten Lafay (1992)’a varıncaya kadar literatürde bir gelişim sürecinin varlığı dikkati çeker. Dolayısıyla 

geliştirilen bu indekslerle bir ülkenin rekabet gücünün hangi mallarda uzmanlaştığı belirlenebilmektedir. 

Bu çalışmada Avrasya ekonomileri ya da görece zayıf geçiş ekonomileri olarak adlandırılan Orta Asya ve 

Kafkasya ekonomilerinin rekabet güçleri Lafay indeksine göre belirlenmeye çalışılacaktır. Bu ülkelerden 

Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan 1991’de siyasal 

bağımsızlıklarını kazanmalarına karşılık; geçiş sürecinin en dramatik olgusu olan geçiş resesyonunda ve bunun 

nedeni olan “girdi-üretim-pazar-tüketim” kalıplarında önemli kopmalar yaşmışlardır. Ortaya çıkan bu yeni 

yapıda, olumsuz arz şokları Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinde önemli ölçüde küçülmeler yaratırken; 

yeniden yapılanma süreçlerinin de bu ekonomilerde diğer geçiş ekonomilerine göre uzun süreli olduğu 

gözlenmiştir (Gerni ve diğ., 2011: 253). Kısaca bu ülkelerde üretim ve tüketim kanalları yeniden 

yapılandırılırken; rekabet gücünün de yeniden şekillenmeye başladığı açıktır. 

Bu noktada geçiş ekonomileri yeniden yapılanmaya giderlerken, yapılandırdıkları sektörlerin de büyüme 

üzerinde anlamlı etkilerinin olup olmadığı incelemeye değerdir. Diğer bir ifadeyle, her türlü maliyete 

katlanılarak yeniden yapılandırılan sektörlerin rekabet gücüne uygun olup olmadığı ve bunların aynı zamanda 

büyüme-istihdam üzerine pozitif ve anlamlı etkilerinin bulunup bulunmadığı çalışmanın sınırını oluşturmaktadır. 

Bu çerçevede rekabet gücü indeksindeki gelişmeler tanıtılarak yukarıda adı geçen 7 Orta Asya ve Kafkasya 

ekonomisinin 10 temel sektöre ilişkin rekabet gücü endeksleri hesaplanacaktır. Daha sonra hesaplanan bu endeks 

değerleri ile ekonomik büyüme ilişkileri ekonometrik analizlerle ortaya konulacaktır. Diğer bir ifadeyle, ele 

alınan 10 sektörden hangisi ve/veya hangilerinin rekabet gücü bağlamında ekonomik büyüme üzerine etkisinin 

olduğu araştırılarak ve olası öncü sektör(ler) belirlenerek, uygun sektör(ler) için politika çıkarımına gidilmeye 

çalışılacaktır. Bu çalışmanın, rekabet gücü endeksleri ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilerin araştırılması 

yönüyle ilgili literatüre katkısının olacağı düşünülebilir. 

 2  Rekabet Gücü Endekslerindeki Gelişmeler 

Bir ülkenin ticarette uzmanlığını değerlendirmek için çeşitli yöntemler geliştirilmiş ve bu noktada en uygun 

ölçümlerin araştırılması ve bununla ilgili teorik çerçeve dış ticaret literatüründe oldukça geniş bir kapsama 

ulaşmıştır. Ticaret akımlarına dayalı metotlar temelde iki guruba ayrılmaktadır. Birinci gurupta literatürde en 

yaygın şekliyle kullanılan gösterge Balassa (1965) indeksidir ve bu indeks sadece ihracat verilerini kullanır. 

İkinci gurupta ise Lafay (1992) tarafından geliştirilen ve son zamanlarda en popüler gösterge haline gelen 

yöntemdir. Bu yöntem hem ihracat hem de ithalat verilerini birlikte değerlendirerek üretimin genel ticaret 

dengesine katkısını dikkate almaktadır (Amador ve diğ., 2011: 448). Tablo 1’de rekabet gücü endeksindeki 

gelişmeler özet olarak verilmiştir. 

Açıklanmış karşılaştırmalı avantaj kavramının literatüre girişini Balassa’dan da önce ilk olarak Liesner (1958) 

sağlamış ve bu Balassa tarafından işlevsel hale getirilmiştir. Balassa indeksi, bir ülkenin ihracatta güçlü ve zayıf 

yönlerini ortaya koymak için kullanılmaktadır (Hinloopen ve van Marrewijk, 2012: 1483-1484). Balassa 

indeksinde ele alınan mal gurubu ya da sektör için hesaplanan RCA değerinin 1’den büyük olması durumunda, 

bu mal ya da sektörde RCA olduğu sonucu ortaya çıkar. Buna karşılık, hesaplanan indeks değerinin 1’den küçük 

olması ise, ilgili mal ya da sektörde avantajının bulunmadığı sonucunu verir. Balassa indeksinin statik bir yapıya 

sahip olması, bu indeksin en önemli eleştiri boyutunu oluşturmaktadır.  
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Çalışma Adı Formülüzasyon ve Açıklama 

H. Liesner’in Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Yaklaşımı 

RCA1= (Xij / Xej) / (Xnj / Xej) = (Xij / Xnj) 
Formülde “i” esas alınan ülke, “e” referans alınan ülke, “n” ise rekabet edilen ülkeyi ifade etmektedir. 

“x” ihracatı, “j” ise ölçümü yapılan malı simgelemektedir.  

 

Balassa’nın Açıklanmış 
Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Yaklaşımı 

RCA2 = (Xij / Xnj) / (Xit /Xnt) 

Bu ölçümde “x” ihracatı, “j” ihraç edilen ve rekabet ölçümü yapılan malı (yada sektörü) “t” toplam mal 
grubunu simgelemektedir. “i” göreli rekabet ölçümü yapılan ülkeyi, “n” ise i ülkesinin j ürünündeki 

göreli rekabetin karşılaştırıldığı ülke ya da ülke gruplarını ifade etmektedir. RCA değeri 1’den büyük 

ise söz konusu mal ya da sektörde Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlük olduğunu, hesaplanan indeks 
değerinin birden küçük olması ise ilgili mal ya da sektörde dezavantaj olduğunu göstermektedir.  

 

Vollrath’ın Açıklanmış 
Rekabetçi Avantajlar Yaklaşımı 

Relative Trade Advantage, RTA= RXA – RMA 

RXA = (Xij / Xnj) / (Xit /Xnt) 
RMA = (Mij / Mnj) / (Mit /Mnt) 

Relative Exports Advantage = Ln (RXA) 

Revealed Competitiveness = RC= Ln RXA – Ln RMA 
Karşılaştırmalı ihracat avantajını açıklayan bu formülde, “i” seçilen ülkeyi, “j” ölçümü yapılan malı, 

“t” toplam mal miktarını, “n” ise karşılaştırması yapılan ülke ya da ülkeler grubunu ifade etmektedir. 

 

İhracat Benzerlik Endeksi 

(Export Similarities- ES) 

Si(ab,c)= Minimum [Xi(ac), Xi (bc)] 

Bu yöntemde “a” ve “b” ülkelerinin c ülkesi olan ihracatındaki farklılıklar ölçülmektedir. Endeks “0” 
ile “1” arasında değer alabilmektedir. Endeks “1” değerine yaklaştıkça iki ülkenin ihracat yapılarındaki 

benzerlik artmakta, “0” değerine yaklaştığında ise iki ülkenin ihracat yapılarındaki benzerlik 

azalmaktadır. 

 

Göreli İhracat Performansı 

Endeksi (Comparative Export 

Performance) 

   ij iw ij iwX / X / X / XCEP     

Formülde “i” ölçümü yapılan sektörü, “j” seçilen ülkeyi, “w” ise j ülkesi ile karşılaştırılması yapılacak 
ülke ya da ülkeler grubunu ifade etmektedir. Göreli ihracat performansı endeksi birin üzerinde bir 

değer alması; ilgili ülkenin karşılaştırması yapılan ülkelere oranla “i” sektöründe toplam ihracat içinde 

yüksek bir paya sahip olduğu anlamına gelmektedir. Endeksin birin altında değer alması ise ilgili 
ülkenin karşılaştırması yapılan ülkelere oranla “i” sektöründe toplam ihracat içinde düşük bir paya 

sahip olduğu anlamına gelmektedir 

 

Ticaret Çakışması (Trade 

Overlap Formula-TO) 
1 1

2 min( , ) / min( )
n n

i i i i

i i

TO X M X M
 

    

Ticaret çakışmasının değeri 0 ile 1 arasında değişmektedir. Değer 1’e yaklaştıkça endüstri içi 

uzmanlaşma, 0’a yaklaştıkça endüstriler arası uzmanlaşma ortaya çıkmaktadır. 

 

 

Ticaret Entropi Endeksi (Trade 

Entropy Index) 

İthalat entropi endeksinde su formül kullanılmaktadır. 

ln(1/ )mi ij ijI a a  

İhracat entropi endeksinde su formül kullanılmaktadır. 

ln(1/ )xi ij ijI b b  

 “aij ” j ülkesinin ticari partneri olan i ülkesinden ithalatını, “bij” ise j ülkesinin i ülkesine ihracatını 

ifade etmektedir. Endekste “aij ” ve “bij” “0” ile “1” arasında değer alabilmektedir. “Imi endeksi; ln ( 1/ 
aij) ile aij değerinin eşit olması sonucu en yüksek değeri alır. Bu iki katsayı birbirinden ne kadar farklı 

olursa endeksin değeri de o derecede düşük olur. Bu durum Ixi endeksi içinde de aynı şekilde geçerlidir. 

Endeksin değeri ne kadar yüksek olursa ülkenin ihracat(ithalat)’ının da o derece dağılmıştır. 

 

 

Uygunluk Katsayısı 

(Conformity Coefficient - CC) 
1

1 1

n

i i

i

n n

i i i i

i i

x m

CC

X X M M



 




 

 

Formülde Xi ve Mi karşılaştırması yapılan iki yapıyı belirtmektedir. Xi ülkesinin karşılaştırması 

yapılan ülke ya da ülkelere olan ihracatını, Mi ise karşılaştırması yapılan ülke ya da ülkelerin i ülkesine 
ihracatını simgelemektedir.  Endeks değeri 0 ile 1 arası bir değer alır ve endeks değerinin yüksek 

çıkması iki ülke arasında ihraç ürünlerinin büyük ölçüde benzer olmasını ifade etmektedir 

 

 

Lafay’ın Açıklanmış 

Karşılaştırmalı Üstünlükler 

Yaklaşımı 

1

1 1

( )

( ) ( )

N
i i

i i i ij j

j j j j j

N Ni i
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i

jx  ve 
i

jm i ülkesinin j ürününde yaptığı ihracat ve ithalatı göstermektedir. N ise ticarete konu olan 

malları temsil etmektedir. Eğer endeks değeri pozitif bir değer almışsa ülkenin ilgili üründe 
karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu belirtilir, endeks değeri negatifse ülkenin ilgili üründe rekabet 

gücü zayıftır.  

Tablo 1. Karşılaştırmalı Üstünlükleri-Rekabet Gücünü Açıklamada Kullanılan Metotlar Kaynak: Yazmacıoğlu, 

2006; Yılmaz ve Ergun, 2003; Affortunato ve diğ., 2010’dan derlenmiştir. 
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Diğer bir ifadeyle Balassa indeksi, özellikle statik analizi gerçekleştirmek için uygun olan her ülkenin ihracat 

payının “normalleştirilmesi”ne yönelik olarak belirli bir sektörde dünya ihracat payını kullanır. Bu noktada bir 

kısım yazarlar, istatistik özelliklerini geliştirmeyi amaçlayacak şekilde Balassa endeksinin değiştirilmiş 

sürümlerini geliştirmişlerdir. Bunlar içerisinde özellikle Dalum ve diğ. (1998), simetriyi tanıtan bir dönüşümü 

önermiş ve Proudman ile Redding (2000) de belirli bir ülke için ürünler arasında sabit ortalamalı bir indeks 

geliştirmişlerdir. Amador ve diğ. (2001)’in çalışmasında, Balassa indeksinin paydasındaki dünya ihracatının 

payının zamana bağlı olarak sabit bir maksimum ve ortalamayı gerçekleştirecek şekilde dünya ağırlıksız 

ortalama payı ile ikamesi kullanılmıştır (Amador ve diğ., 2011: 448). 

Dolayısıyla Balassa indeksinden sonra rekabet gücünü ölçmeye yönelik çabaların bir sonucu olarak Lafay’a 

kadar 7 indeks geliştirilmiş ve halihazırda Lafay indeksi karşılaştırmalı üstünlükler açısından daha dinamik bir 

ölçüm kalıbına bürünmüştür (Amador ve diğ., 2011: 448). Buna göre, hesaplanan Lafay endeks değeri pozitif bir 

değer almışsa ele alınan ülkenin ilgili üründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu belirtilir. Buna karşılık, 

hesaplanan Lafay endeks değeri negatif bir değer almışsa, bu durumda da ele alınan ülkenin ilgili üründe rekabet 

gücünün zayıf olduğu sonucuna varılır. Dolayısıyla hesaplanan değerler pozitif olarak ne kadar büyürse, rekabet 

gücünün de o nispette daha yüksek olması beklenir. 

 3  Rekabet Gücü ve Ekonomik Büyüme İlişkilerinde Model Seçimi 

Rekabet gücü ile ilgili uygulamalı çalışmalar, daha çok ülkelerin hangi mallarda ya da sektörlerde rekabet 

gücünün olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmada ise konu, Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinde özellikle 

ağır geçiş resesyonunu ortaya çıkaran unsur olarak üretim-tüketim zincirinin kopması bağlamında ele 

alınmaktadır. 1991’de siyasal anlamda bağımsızlıklarını elde eden geçiş ekonomileri, girdi temini ve üretim ile 

bunların pazarlanabilirliğinin kopması sonucunda, hem negatif arz şokları hem de cari talebin 

massedilememesine bağlı olarak pozitif talep şokları yaşamışlardır. Arz şoklarına paralel olarak gelir ve 

istihdamda düşüşler yaşanırken, talep şoklarına paralel olarak yüksek ve hiper enflasyon süreçleri deneyim 

edilmiştir. Demokratik sistemden uzun süre mahrum kalan bu ekonomilerde, siyasal ve ekonomik anlamda 

yeniden yapılanmaya gidilmesi, yani kurumsal yapıların tesisi yönünde çabaların varlığı gözlenmektedir. Bu 

çabalara ilaveten, rekabet gücü anlamında söz konusu mal grupları için Lafay endeksi ile rekabet güçleri 

belirlemesi yapılırken; cari rekabet gücünün olduğu mal ve hizmetlerde ilerlemenin de ekonomik büyümeyi 

uyarıp uyarmadığı belirlenmeye değerdir. 

Bu çerçevede, Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde şeklen ortaya çıkan siyasal bağımsızlığa karşılık, 

sosyo-ekonomik bağımlılığın hâlihazırda derinden var olduğu ve bunun da özellikle üretim ilişkileri açısından 

ileri-geri bağlantılarla etkisini devam ettirdiği bilinmektedir. Diğer bir ifadeyle, Orta Asya ve Kafkasya geçiş 

ekonomilerinde bir tür “girdi temini-üretimi gerçekleştirebilme-üretilene pazar yaratabilme” ilişkilerinin 

sıfırlanmasından sonra, bu mekanizmaların yeniden tesis edilmesi çabaları söz konusudur. Bu çabaların bir 

yansıması olarak Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde öncelikle rekabet gücü olan sektörlerin yeniden 

yapılandırılmasına gereksinim vardır. Sektörel bazda yeniden yapılanma çabalarının da literatürdeki ele alınan 

boyutuyla en avantajlı gözüken indekslerden biri olan Lafay indeksi ile belirlenmesi söz konusu olabilmektedir: 

1

1 1
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 (1) nolu eşitlikle ifade edilen Lafay indeksinde, i ülkesinin j ürünüde yaptığı ihracat ve ithalat 

i

jx
 ve 

i

jm
 ile 

gösterilmektedir. N ise ticaret konu olan malları temsil etmektedir.
 

Tablo 1’de açıklandığı gibi, yapılan hesaplamalar sonucunda, şayet hesaplanan endeks değeri pozitif bir değer 

almışsa, inceleme konusu yapılan ülkenin ilgili üründe karşılaştırmalı üstünlüğünün olduğu; aksine hesaplanan 

endeks değeri negatif bir değer almışsa, araştırma konusu yapılan ülkenin ilgili üründe rekabet gücünün zayıf 

olduğu belirtilir. Dolayısıyla, Orta Asya ve Kafkasya’da yer alan geçiş ekonomilerinden Azerbaycan, Gürcistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan için 1995-2010 yılları için UNCTAD’dan 

derlenen 10 ana mal grubu verilerinden yola çıkılarak Lafay indeks değerlerinin hesaplanması yoluna gidilmiştir. 

Lafay indeks değerleri açısından karşılaştırmalı üstünlükler yapısı belirlendikten sonra buradaki indeks değerleri 

ile ekonomik büyüme ilişkileri araştırma konusu yapılacaktır. Büyüme kalıbı ise Neo-klasik büyüme eşitliği baz 

alınarak oluşturulmuştur: 

Y =  (K, L)           (2) 

(2) nolu büyüme formunda Y, toplam üretimi temsilen ABD doları cinsinden GSYİH değerlerini; K, ABD 

doları cinsinden gayrı safi sabit sermaye stokunu; L ise işgücünü temsilen toplam nüfusu yansıtmaktadır. Bu 
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standart büyüme formunun her iki tarafının da logaritması alınarak çift logaritmik bir büyüme formuna 

ulaşılmıştır. Daha sonra da bu (2) nolu büyüme formuna hesaplanan her bir mal grubu için Lafay indeksi 

değerleri eklenip model genelleştirilerek aşağıdaki şekilde gösterimi yapılmıştır: 

Y =  [(K, L), C0, C1, C2, … C8, C9]        (3) 

 (3) nolu büyüme formu (2) nolu büyüme formundan farklı olarak Neo-klasik büyüme formunda yer alan 

bağımlı değişken Y ile kontrol değişkenler K ve L değişkenleri logaritmik (Λ) formda (ΛY, ΛK ve ΛL şeklinde) 

alınmış ve buna C0’dan başlayarak C9’a kadar sıralanacak şekilde ana mal gruplarının eklemesi yapılmıştır. 

Diğer bir ifadeyle rekabet gücü endeksini oluşturan C0’dan başlayan ve C9’a kadar sıralanan endeks değerleri ise 

taşıdıkları negatif işaret nedeniyle seviye değerlerinde alınmıştır. 

ΛY =  [(ΛK, ΛL), C0, C1, C2, … C8, C9]        (4.1) 

Dolayısıyla çalışmada (4.1) nolu büyüme formunda K ve L değerleri logaritmik formda standart olarak 

alınmakta ve her bir mal grubu (C) için hesaplanan Lafay indeksi değerleri tek tek modellenerek eklenmesi 

yapılmaktadır. Bu çerçevede (4.2) nolu eşitlikle logaritmik formları için küçük notasyonlarla aşağıdaki şekilde 

yeniden tanımlanabilir: 

y =  [(k, l), C0, C1, C2, … C8, C9]        (4.2) 

Mal gruplarının kodu, tanımlanması ve oluşturulan büyüme formları Tablo 2’de özet olarak verilmiştir. 

 

Kodu 

 

Mal Grubunun Açıklaması 

(4) nolu Büyüme Formundan 

Hareketle Büyüme ve Rekabet 

İlişkileri Modelleri 

0 Gıda ve Canlı Hayvanlar Y =  (K, L, C0) 

1 İçecekler ve Tütün Y =  (K, L, C1) 

2 Akaryakıt Hariç Malzemeleri, Yenmeyen Ham Malzemeler Y =  (K, L, C2) 

3 Mineral Yakıtlar, Yağlar Ve İlgili Maddeler Y =  (K, L, C3) 

4 Hayvansal ve Bitkisel Katı-Sıvı Yağlar ve Mumlar Y =  (K, L, C4) 

5 Kimyasallar ve İlgili Ürünler Y =  (K, L, C5) 

6 Sanayi Malları Y =  (K, L, C6) 

7 Makine ve Ulaşım Araçları Y =  (K, L, C7) 

8 Çeşitli Mamul Eşya Y =  (K, L, C8) 

9 Mal ve Diğer İşlemler Y =  (K, L, C9) 

Tablo 2. Mal Gruplarının Kodu, Açıklaması ve Büyüme Formları 

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, her bir rekabet gücünü temsilen alınan ve C ile gösterilen Lafay 

indeksi değerleri çalışmanın modelleri olup, bu değişkenlerin büyüme üzerine etkiler yaratıp yaratmadıkları 

ekonometrik analizlerle araştırılacaktır. Tablo 3’de araştırma konusu yapılan 7 geçiş ekonomisinin yıllara göre 

ihracatının nispi olarak en yüksek olduğu mal grupları ve bunların toplam ihracatları içerisindeki payları 

verilmiştir. 

Yıllar Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Tacikistan Türkmenistan 

1995 0,46004(C3) 0,20239(C0) 0,24989(C3) 0,21757(C2) 0,63154(C2) 0,47582(C2) 0,70295(C3) 

1996 0,63478(C3) 0,20239(C0) 0,32943(C3) 0,25607(C0) 0,56063(C2) 0,49124(C2) 0,74771(C3) 

1997 0,50678(C3) 0,22593(C6) 0,34156(C3) 0,18458(C2) 0,51720(C2) 0,45064(C2) 0,81759(C3) 

1998 0,56359(C3) 0,21161(C6) 0,36704(C3) 0,35332(C9) 0,51319(C2) 0,56544(C6) 0,54114(C3) 

1999 0,74115(C3) 0,20049(C2) 0,43644(C3) 0,33213(C9) 0,52563(C2) 0,56544(C6) 0,69785(C3) 

2000 0,78855(C3) 0,30445(C2) 0,52786(C3) 0,29492(C9) 0,41901(C2) 0,49916(C6) 0,75905(C3) 

2001 0,87497(C3) 0,27387(C2) 0,56068(C3) 0,33527(C9) 0,40164(C2) 0,56544(C6) 0,84080(C3) 

2002 0,86404(C3) 0,21393(C2) 0,58297(C3) 0,24371(C9) 0,39647(C2) 0,56544(C6) 0,84507(C3) 

2003 0,83427(C3) 0,27501(C2) 0,61221(C3) 0,28114(C9) 0,36293(C2) 0,59795(C6) 0,84107(C3) 

2004 0,78466(C3) 0,26255(C2) 0,64256(C3) 0,30725(C9) 0,34790(C2) 0,56084(C6) 0,85081(C3) 

2005 0,76919(C3) 0,19316(C2) 0,70119(C3) 0,26244(C9) 0,26855(C2) 0,75275(C6) 0,89120(C3) 

2006 0,87265(C3) 0,23763(C2) 0,68714(C3) 0,16953(C3) 0,22307(C2) 0,81916(C6) 0,87319(C3) 

2007 0,89959(C3) 0,21364(C2) 0,66011(C3) 0,23818(C9) 0,18275(C2) 0,80504(C6) 0,87966(C3) 

2008 0,95457(C3) 0,26108(C6) 0,68722(C3) 0,37192(C9) 0,34637(C3) 0,75815(C6) 0,83302(C3) 

2009 0,91959(C3) 0,17617(C2) 0,69514(C3) 0,30107(C9) 0,47062(C3) 0,40745(C2) 0,73291(C3) 

2010 0,93732(C3) 0,21671(C6) 0,71681(C3) 0,19462(C0) 0,22305(C3) 0,47863(C6) 0,73288(C3) 
Sanayinin 

GSYİH 

Payı (%) 
(2010) 65 23 42 28 35 22 54 

Not: Parantez içerisindeki C notasyonları ana mal gruplarını sembolize etmekte ve bunlara ilişkin açıklamalar da Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 3. İhracatta En Yüksek Payı Alan Mal Gruplarının Toplam İhracat İçindeki Payları 
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Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinde ihracatın bileşeni incelendiğinde, daha çok ilksel mallar ağırlıklı bir 

yapının hâkim olduğu dikkati çekmektedir. Ele alınan 7 ülke bağlamında ihracata konu olan mallar içerisinde en 

büyük payı daha çok C0, C2 ve C3 mal gurupları almaktadır ki, bu gruplarda sırasıyla “Gıda ve Canlı 

Hayvanlar”, “Akaryakıt Hariç Malzemeleri, Yenmeyen Ham Malzemeler, Mineral Yakıtlar” ve “Yağlar ve İlgili 

Maddeler”den ibarettir. Tacikistan ve Kırgızistan’da ise genellikle C6 (Sanayi Malları) ve C9 (Mal ve Diğer 

İşlemler) mal grubunun toplam ihracat içerisinde önemli pay aldığı gözlenmektedir. Ancak, bu ülkelerde sanayi 

sektörünün toplam GSYİH içerisindeki payının görece çok düşük seviyelerde olmasına karşılık, ihracatta 

sanayinin payının yüksek düzeylerde bulunması, özellikle Çin ile olan komşuluklarının gereği olarak bir tür eski 

Sovyetlere dağıtım merkezi konumunda bulundukları söylenebilir ki, bu yönüyle adeta re-eksport olgusunu 

işlediği söylenebilir. Dolayısıyla bu iki ülkenin toplam ihracata konu olan ticari yapısının daha çok ilksel 

mallardan müteşekkil olduğu gözükmektedir. Dış ticaret yapısının kabaca ilksel mallardan oluştuğu bu 7 geçiş 

ekonomisinde rekabet gücünün de hammaddeler ve tarımsal mallardan oluştuğu söylenebilir. 

 4  Uygulama Sonuçları 

Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde rekabet gücü ve ekonomik büyüme ilişkilerinin araştırılmasına 

yönelik olarak yapılan bu çalışma uygun veri setine ulaşılan yılları kapsamakta olup, bu da 1995-2010 arası 

dönemi içermektedir. Dolayısıyla (4.2) nolu büyüme formundan hareketle 10 mal grubu için 10 model denemesi 

yapılarak, hangi mal gruplarının büyüme üzerine anlamlı etkiler yarattığı panel veri analizleri ile belirlenmeye 

çalışılmıştır. Panel veri analizlerinde yatay kesit (7 ülke; Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan) boyutuna ilaveten zaman serisi (1995-2010; 16 yıl) boyutu söz 

konusudur. Bu nedenle özellikle zaman boyutunun olduğu verilerde düzmece-sahte regresyon sorunu ortaya 

çıkabilmektedir. Sahte regresyon sorunu ise yapılan tahminler anlamlı bile olsa, sonuçlarına ihtiyatla bakılmasını 

gerekli kılmaktadır. Sahte regresyon sorununun önüne geçebilmek amacıyla serilerin durağanlığının-birim kök 

içerip içermediğinin araştırılmasına gereksinim duyulmaktadır. Birinci nesil birim kök testleri olarak adlandırılan 

tahminciler Levin-Lin ve Chu (LLC), Breitung, Im-Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF, Fisher PP ve Hadri birim 

kök testleridir. Bu çalışmada kullanılan 13 değişkene ilişkin birinci nesil birim kök testi için Levin-Lin ve Chu 

(LLC) testleri Stata ekonometri programında hesaplanmış ve bu testlerden elde edilen sonuçları Tablo 4’de 

verilmiştir. 

Değişkenler Seviye Değerleri Birinci Farklar 

y -0.0866    (-0.4252) -0.8292
(a)

 (-5.8224) 

k -0.2903
(a)

 (-2.6683)  

l -0.1772
(a)

 (-19.645)  

C0 -0.3860
(a)

 (-4.0473)  

C1 -0.2861    (-1.0453) -1.1464
(a)

 (-10.1935) 

C2 -0.3787
(a)

 (-2.4939)  

C3 -0.2606
(a)

 (-3.8108)  

C4 -0.5363
(a)

 (-2.9191)  

C5 -0.4028
(b)

 (-2.2653)  

C6 -0.2946
(c)

 (-1.5809)  

C7 -0.5398
(a)

 (-5.2405)  

C8 -0.3490
(a)

 (-3.4099)  

C9 -0.3886
(b)

 (-2.0102)  
Not: Parantez içerisinde t değerleri verilmiştir. Burada (a) %1, (b) %5 ve (c) %10) önem düzeyinde anlamlığı göstermektedir. 

Tablo 4. Birinci Nesil Birim Kök Testleri (LLC) Sonuçları 

Birinci nesil birim kök test sonuçlarına göre y ve C1 değişkenleri dışında kalan 11 değişkenin seviye değerleri 

cinsinden durağan olduğu ve buna karşılık y ve C1 değişkenlerinin ise birinci farklarda durağan hale geldiği 

tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılacak tahminlerde bu iki değişkenin modele birinci farklarının alınarak 

koşturulması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılacak tahminlerin sahte regresyon içermesi olasılık dahilindedir.  

Diğer taraftan bu değişkenlerle (4.2) nolu büyüme formu açısından yapılacak tahminlerin yatay kesit 

bağımlılık içerip içermediği ise Breusch-Pagan LM bağımlılık ki-kare (X
2
) testi belirlenmeye çalışılmıştır. Zira 

CDLM1 yatay kesit bağımlılığı testi, T>N durumunda kullanılan bir testtir. Çalışmadaki 1995-2010 dönemini 

kapsayan 16 yıl (T) ve 7 geçiş ekonomisi (N) yatay kesit boyutunun zaman boyutundan küçük olması koşulu 

gerçekleşmiştir. Bunun sorun teşkil edip etmediği CDLM1 testi ile belirlenir; yani her ülkenin bireysel zaman 

etkisinden ayrı şekilde etkilenebildiği varsayımı test edilir. Test LM istatistiğine bağlı olarak tahminlemede 

bulunur (Çınar, 2011: 74). (4.2) nolu modele göre her bir Lafay indeksinin dâhil edilmesiyle oluşturulan 

modellere ilişkin test sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. 

Breusch-Pagan LM bağımlılık testi sonuçlarına göre ele alınan 10 modelde de yatay kesit bağımlılığın olduğu 

belirlenmiştir. Dolayısıyla bu kez de ikinci nesil birim kök sınamalarına ihtiyaç duyulmuştur. Yatay kesit 
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artırılmış DF [Cross-section Augmented DF; (CADF)] testi Pesaran (2005) tarafından hazırlanmış ve 

kullanılmıştır. Burada uygulanan test, yatay kesit bağımlılığının kesitsel birimleri arasında tek bir ortak faktör 

varlığında arttığı durumlar için uygulanır. CADF testi heterojen bir panelde bütün yatay kesit birimler için 

bireysel verileri ortalama olarak alır. Burada bireysel CADF t-istatistikleri OLS (En Küçük Kareler) t oranıyla 

elde edilir (Ndoricimpa, 2009: 64). Sonuç itibarıyla CADF testi, birinci nesil birim kök testlere göre daha 

avantajlı birim kök sınamalarında bulunmaya imkân verir. Tablo 6’da ikinci nesil birim kök sınama sonuçları 

verilmiştir. 

Model Kodu Model Formu X
2
 Test Sonuçları Olasılık Değerleri 

4.0 nolu model Y =  (k, l, C0) 47.750 0.0007 

4.1 nolu model Y =  (k, l, C1) 51.522 0.0002 

4.2 nolu model Y =  (k, l, C2) 44.955 0.0018 

4.3 nolu model Y =  (k, l, C3) 48.316 0.0006 

4.4 nolu model Y =  (k, l, C4) 48.336 0.0006 

4.5 nolu model Y =  (k, l, C5) 42.840 0.0033 

4.6 nolu model Y =  (k, l, C6) 52.835 0.0001 

4.7 nolu model Y =  (k, l, C7) 48.629 0.0006 

4.8 nolu model Y =  (k, l, C8) 48.942 0.0005 

4.9 nolu model Y =  (k, l, C9) 41.876 0.0044 
Not: Modelleme ve kodları Tablo 2’deki birinci sütunundaki mal grupları için verilen kodlarla ve yine aynı tablonun üçüncü sütundaki 

modellemeye göre oluşturulmuştur. Bağımlılığın olup olmadığı bu modeller çerçevesinde yapılan analizlerden elde edilen X2 ve olasılık 

değerlerine göre belirlenir. 

Tablo 5. Breusch-Pagan LM Bağımlılık Testi Sonuçları 

 Seviye Değerleri Birinci Farklar 

Değişkenler t-bar Z-bar P-değeri t-bar Z-bar P-değeri 

y -2.068 0.869 0.192 -2.986 -3.096 0.001 

k -2.321 -1.517 0.065    

l -4.656 -7.515 0.000    

C0 -2.428 -1.794 0.036    

C1 -1.362 0.946 0.828 -4.206 -6.058 0.000 

C2 -1.972 -0.621 0.267 -3.575 -4.526 0.000 

C3 -1.920 -0.488 0.313 -3.302 -3.865 0.000 

C4 -1.662 0.174 0.569 -3.668 -4.753 0.000 

C5 -2.449 -1.846 0.032    

C6 -1.762 -0.082 0.467 -3.416 -4.141 0.000 

C7 -2.654 -2.373 0.009    

C8 -2.478 -1.922 0.027    

C9 -2.612 -2.267 0.012    

Tablo 6. İkinci Nesil Birim Kök Testleri (CADF) Sonuçları 

Birinci nesil birim kök testlerinde yatay kesit bağımlılığın tespit edilememesi nedeniyle durağan gözüken 

serilerin birim kök içermesi, sahte regresyon sorununu yeniden gündeme getirmektedir. Birinci nesil birim kök 

sınamalarında y ve C1 değişkeninin durağan olmadığı ve kalan serilerin seviyede durağanlığı tespit edilmişti. 

İkinci nesil birim kök sınama sonuçlarında ise birinci nesil birim kök sınamalarında durağan olmayan y ve C1 

değişkeninin yanı sıra C2, C3, C4 ve C6 değişkenlerinin de durağan olmadığı belirlemiştir. 

Serilerden özellikle bağımlı değişkenin birinci farklardan durağan olması ve açıklayıcı değişken olarak 

modellenen değişkenlerin de bir kısmının birinci farklardan durağan olması ve kalan değişkenlerin ise seviye 

değerlerinden durağan olması nedeniyle, çalışmada (4.2) nolu büyüme formu Pesaran vd. (2001: 289-326) 

tarafından geliştirilen ve buradaki verilerin özelliğine uygun olan sınır testleri (autoregressive distributed lag; 

ARDL) ile tahmin süreçlerine dâhil edilmiştir. Sınır testi hem kısa dönemli hem de hata düzeltme formu ile uzun 

dönemli tahminleri vermektedir. Sınır testinde standart (4.2) nolu büyüme formu eşitlik biçiminde aşağıdaki 

şekilde ifade edilirken; kalan diğer 9 model için de bu kez aynı formda C0 değişkeni her bir tahmin için C1, C2, 

C3, …, C8, C9 olacak şekilde eklenir: 

y = Δk + Δl +, ΔC0 + y + k + l + C0 + ecm        (5) 

Burada Δ serinin farkını ve başında herhangi bir işaretin bulunmadığı veriler için ilgili serinin seviye 

değerlerini ve ecm de hata terimini ifade etmektedir. Grup ortalamalı tahmin edici (mean group, M.G.) 

katsayıların bireysel yatay kesitlerine göre ağırlıklandırılmamış ortalamasını alırken, toplulaştırılmış grup 

ortalamalı (pooled mean group, P.M.G.) tahmin edici ise katsayıları hesaplarken, ağırlıklandırılmış tahminde 
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bulunur. Dinamik sabit etkiler (Dynamic fixed effect, DFE) tahmin edicisi ko-entegrasyon vektörünün 

katsayılarını P.M.G’de olduğu gibi tüm panel için eşitler (Blackburne ve Frank, 2007). (5) nolu büyüme 

formunun da matematiksel model olarak aşağıdaki şekilde (6) nolu formlar ile ifade edilmesi mümkündür: 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC0 + β4y + β5k + β6l + β7C0 + ecm (6.1) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC1 + β4y + β5k + β6l + β7C1 + ecm (6.2) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC2 + β4y + β5k + β6l + β7C2 + ecm (6.3) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC3 + β4y + β5k + β6l + β7C3 + ecm (6.4) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC4 + β4y + β5k + β6l + β7C4 + ecm (6.5) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC5 + β4y + β5k + β6l + β7C5 + ecm (6.6) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC6 + β4y + β5k + β6l + β7C6 + ecm (6.7) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC7 + β4y + β5k + β6l + β7C7 + ecm (6.8) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC8 + β4y + β5k + β6l + β7C8 + ecm (6.9) 

Δy = β0 + β1Δk + β2Δl + β3ΔC9 + β4y + β5k + β6l + β7C9 + ecm (6.10) 

Sınır testi tahmin sonuçlarına gitmeden önce, öncelikle uygun gecikme uzunluğu araştırmasında AIC kriterleri 

alınmaktadır. AIC açısından ana model olan (2) nolu model formu farklar cinsinden Δy = β0 + β0Δk + β1Δl 

şeklinde alınarak modellenmiştir. Bu modelleme çerçevesinde AIC kriteri açısından P.M.G. için uygun gecikme 

uzunluğunda; l için 2 gecikmede ve k için de 3 gecikmede modellemesi yapılmıştır. Buna karşılık M.G.’de ise 

seviye değerleri alınmıştır. Yine bu tahmin sonuçları bağlamında ilave edilen diğer bağımsız (C0’dan C9’a 

kadarki) değişkenleri de kapsayacak şekilde gecikme uzunlukları belirlenmiştir. Dolayısıyla bu ana kalıba bağlı 

olarak (6.1)’den (6.10)’a sıralanan modellemeler çerçevesinde yapılan 10 sınır testi tahmin sonuçları Tablo 7’de 

verilmiştir. 

 

Model 

No 

Hausma

n Testi 

AIC 

Katsayısı 

ve C’ler 

İçin Uygun 

Gecikme 
Uzunlukları 

Sınır Testi Tahmin Modeli Sonuçlarına Göre Hesaplanan Parametre Değerleri 

 β0 β1 β2 β3 β4 β5 β6 ecm 

(6.1) 
0.43 

P.M.G. 

-208.8743 

C1 için 0 

gecikme 

ΔY = 
-2.22012 
(2.9901) 

0.3366(a) 
(0.0897) 

22.183(c) 
(13.387) 

0.00621 
(0.01933) 

1.0154(a) 
(0.03725) 

3.9682 
(4.7960) 

0.68215 
(0.43027) 

-0.03868 
(0.0461) 

(6.2) 
0.22 

P.M.G. 

-206.7728 

C1 için 0 

gecikme 

ΔY = 
-10.2003 
(7.30035) 

0.13486 
(0.1485) 

-9.335 
(6.116) 

0.08508 
(0.06898) 

0.95164(a) 
(0.04612) 

2.2458(a) 
(0.74556) 

0.03568 
(0.0407) 

-0.29916 
(0.2104) 

(6.3) 
8.73(b) 

M.G. 

-318.0038 
C2 için 0 

gecikme 

ΔY = 
-12.702 

(42.094) 

0.03510 

(0.1168) 

-23.348 

(20.674) 

0.001509 

(0.00807) 

0.489817 

(0.31786) 

9.81847(a) 

(4.5270) 

0.00371 

(0.03128) 

-0.5041(b) 

(0.2592) 

(6.4) 
0.32 

P.M.G. 

-213.6192 
C3 için 1 

gecikme 

ΔY = 
21.1984(a) 

(7.0591) 

0.2506(a) 

(0.0809) 

-17.546 

(11.542) 

0.0025 

(0.012) 

0.8232(a) 

(0.0831) 

-4.53561(b) 

1.91059) 

-0.0306(a) 

(0.0091) 

-0.2722(a) 

(0.0932) 

(6.5) 
0.31 

P.M.G. 

-207.7285 

C4 için 1 
gecikme 

ΔY = 
-13.308 

(9.0385) 

0.10992 

(0.1655) 

-10.522(c) 

(6.216) 

-0.0729 

(0.1150) 

0.95679(a) 

(0.04847) 

2.8382(a) 

(0.6725) 

0.02847 

(0.11411) 

-0.30495 

(0.2029) 

(6.6) 
0.52 

P.M.G. 

-205.97 

C5 için 0 
gecikme 

ΔY = 
-32.856(b) 

(16.269) 

0.2566(b) 

(0.110) 

-7.790 

(8.979) 

-0.0119 

(0.020) 

0.49016(a) 

(0.04210) 

6.0669(a) 

(0.6535) 

-0.34118(b) 

(0.13937) 

-0.39280(b) 

(0.1959) 

(6.7) 
1.02 

P.M.G. 

-213.3407 

C6 için 1 
gecikme 

ΔY = 
13.098(b) 

6.1582) 

0.3773(a) 

(0.0939) 

-14.927 

(12.649) 

0.0203 

(0.0175) 

0.63190(a) 

(0.06081) 

-2.4210(c) 

(1.4937) 

0.03217(a) 

(0.00946) 

-0.27434(b) 

(0.13081) 

(6.8) 
0.47 

P.M.G. 

-215.3622 

C7 için 4 

gecikme 

ΔY = 
-21.471(c) 
(11.557) 

-0.01221 
(0.1717) 

-27.908 
(23.770) 

0.0040 
(0.0066) 

0.79221(a) 
(0.00950) 

2.9056(a) 
(0.1449) 

0.02662(a) 
(0.0015) 

-0.53784(b) 
(0.2792) 

(6.9) 
1.45 

P.M.G. 

-224.4187 

C8için 

6gecikme 

ΔY = 
-52.3765(c) 
(30.041) 

0.35243(a) 
(0.1088) 

-11.064(b) 
(5.404) 

-0.0075 
(0.0096) 

-0.1637(a) 
(0.0216) 

18.1130(a) 
(0. 3730) 

-0.0081(c) 
(0.0043) 

-0.19823(c) 

(0.11429) 

(6.10) 
0.03 

P.M.G 

-216.1802 
C9çin 

2ecikme 

ΔY = 
-38.3817(c) 

(20.267) 

0.17943 

(0.1227) 

-2.675 

(7.600) 

-0.04038 

(0.0309) 

0.41133(a) 

(0.01130) 

6.1886(a) 

(0.2770) 

-0.03051(a) 

(0.0041) 

-0.45383(c) 

(0.24204) 

Not: Tabloda farklar cinsinden yapılan tahmin sonuçları kısa dönemli ve buna karşılık seviye değerler ise uzun dönemli tahmin sonuçlarını 
göstermektedir. Parametre katsayılarının altında yer alan parantez içerisindeki değerler ilgili parametrenin standart hata değerini vermektedir. 

AIC her bir model için gecikme uzunluğunu tespit eder. Burada (a) %1, (b) %5 ve (c) %10) önem düzeyinde anlamlığı göstermektedir. M.G. 

mean group ve P.M.G. ise pool mean group kelimelerinin kısaltılmış halidir ve Hausman testiyle yapılan hesaplamalarla tahminin hangi 
çerçevede yapılacağı belirlenmeye çalışılır. 

Tablo 7. Sınır Testi ile Yapılan Tahmin Sonuçlarına İlişkin Parametre Değerleri 
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Tabloda 7’de 10 ana grup için yapılan sınır testi tahmin sonuçlarının tümünde ele alınan geçiş ekonomilerinde 

Δ (farklar) cinsinden alınan β1 ve β2 ve β3 katsayıları sermaye, emek ve Lafay indeksinde ilgili sektördeki rekabet 

gücünün büyüme üzerine kısa dönemli etkilerini ifade etmektedir. Buna karşılık k ve l’nin logaritmik ve C’lerin 

seviye değerleri ise uzun dönemli ilişkileri yansıtmaktadır. Bu doğrultuda β4 ve β5 ve β6 katsayıları da yine 

sermaye, emek ve Lafay indeksine göre ilgili sektörde rekabet gücünün büyüme üzerine yarattığı uzun dönemli 

etkileri yansıtmaktadır. Bu büyüme kalıbında genel olarak sermaye birikimindeki artışların ekonomik büyüme 

üzerine pozitif ve çoğunlukla istatistiki açıdan anlamlı etkiler doğurduğu tespit edilmiştir; istisna olarak sermaye 

katsayılarının ifade edildiği 6.8 nolu modelde β1 ile 6.9 nolu modelde β4 katsayıları olumsuz etkiler yaratmıştır. 

Diğer taraftan işgücündeki artışların ise tam aksine negatif etkiler yarattığı belirlenmiştir. Dolayısıyla 

ekonomik büyümenin temel belirleyicisi olarak kabul edilen sermaye ve işgücünün kontrol değişken olarak 

alındığı ve buna rekabet gücü endeksi ile dâhil edilen değişkenler eklemek suretiyle yapılan tahminlerin temel 

ortak noktası, bu ülkelerde işgücünün nispi olarak yüksek düzeylerde olduğu ve bunu massedecek bir sermaye 

birikiminin bulunmadığı söylenebilir. Demek oluyor ki ele alınan 7 geçiş ekonomisinde sermaye birikimi 

ekonomik büyümeyi daha üst düzeyde uyaracaktır. Ayrıca geçiş süreciyle birlikte bu ülkelerde yaşayanların geçiş 

resesyonunun derinden hissedilmesine paralel olarak görece gelişkin diğer geçiş ülkelerinde göç ettikleri ve bu 

eğilimin hâlihazırda devam ettiği de bilinmektedir. Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinde beşeri sermaye 

kayıplarının hem başlangıçta üretimde daralmaları daha da derinleştirdiği hem de toparlanma sürecinin 

gecikmesine yol açtığı ileri sürülebilir. Bu nedenle kalifiye işgücünün göçü ile birlikte ortaya çıkan yapı ise 

niteliksiz işgücündeki artışların kalifiye göçü massedememesidir. Ayrıca kalifiye işgücü yapısındaki bozulmalar, 

üretim sürecini olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir. 

Burada Lafay indeksindeki ana mal gruplarına göre alınan rekabet gücü indeks değerleri açısından bir 

değerlendirme yapılacak olduğunda, kısa dönemde bütün endeks değerlerinin istatistiki açıdan anlamsız olduğu 

belirlenmiştir. Uzun dönemli ilişkiler açısından ise C6 ve C7 grubunda rekabet gücünün ekonomik büyüme 

üzerine pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı etkiler yarattığı görülmektedir. Bu iki ana gruptan C7’nin büyüme 

fonksiyonuna katıldığı modelde sermaye ve işgücünün de ekonomik büyüme üzerine pozitif ve istatistiki açıdan 

anlamlı (hem sermaye hem de emek %1 önem düzeyinde) etkiler yarattığı görülmüştür. Dolayısıyla bu 

ekonomilerde C7 ile kodlanan “Makine ve Ulaşım Araçları”na ağırlık veren bir stratejinin büyümeyi olumlu 

yönde uyarmasının yanı sıra büyümenin temel bileşenlerinden olan sermaye ve emeğin de büyümeyi olumlu 

yönde uyardığı tespit edilmiştir. Özellikle C7 boyutuna ağırlık verilmesi suretiyle görece çok küçük konumda 

bulunan ve buna karşılık önemli ölçüde işsizlik sorununu da bünyesinde tutan bu ekonomilerde işsizlik 

sorununun çözümü olumlu yönde etkilenebilecektir. Buna karşılık C6’nın (Sanayi Mallarının) büyüme 

fonksiyonuna katıldığı modelde ise ekonomik büyüme üzerine sermaye pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı (%1) 

ve buna karşılık işgücü de negatif ve istatistiki açıdan anlamlı (%10) etkiler yaratmıştır. Dolayısıyla C6’nın 

büyüme açısından olumlu etkilerinin özellikle sermaye yetersizliğinin elimine edilmesiyle sağlıklı bir rekabet 

unsuru yaratacağı söylenebilir. Bu geçiş ekonomilerinde sanayi sektörü ağırlıklı büyüme stratejisinin ekonomik 

büyümeyi uyardığı, ancak bu büyüme kalıbında işgücünün negatif etkilerinin varlığı dikkate alınınca, 

uygulanacak sanayileşme stratejisinin de sermaye-yoğun olmaktan ziyade, emek-yoğun sektörleri kapsaması 

gerektiği ileri sürülebilir. 

Diğer taraftan Lafay endeksi değerleri açısından büyüme eşitliğine katılan C3, C5, C8 ve C9 gruplarının 

ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği görülmektedir. Dolayısıyla bu değişkenlerdeki değişmeler ile 

ekonomik büyüme arasında negatif yönlü bir yapının varlığından bahsedilebilir. C3 (Mineral Yakıtlar, Yağlar ve 

İlgili Maddeler) değişkeni negatif ve %1 önem düzeyinde büyümeyi olumsuz etkiler yarattığı ve bunun da işgücü 

boyutuyla birleştiğinde, işgücünün büyüme üzerine negatif ve istatistiki açıdan %5 önem düzeyinde etkiler 

yaratmasına karşılık, sermayenin de pozitif ve istatistiki açıdan anlamlı olmayan etkilerinin olduğu görülmüştür. 

C3’e benzer şekilde C5 (Kimyasallar ve İlgili Ürünler) de negatif ve istatistikî açıdan anlamlı (%5) etkiler 

yaratırken; sermaye ve emek unsurları pozitif ve istatistikî açıdan %1 önem düzeyinde anlamlı etkiler 

yaratmıştır. 

C8 (Çeşitli Mamul Eşya) ise büyüme üzerine %10 önem düzeyinde negatif etkiler yaratmıştır. Burada 

ekonomik büyüme üzerine sermaye ve emeğin ise işaret açısından negatif ve istatistikî açıdan da her iki 

değişkenin %1 önem düzeyinde etkileri olduğu belirlenmiştir. C9 (Mal ve Diğer İşlemler) değişkeninin katıldığı 

(6.10) nolu modelde bu değişkenin büyüme üzerine negatif ve %1 önem düzeyinde etkisi olduğu 

gözlenmektedir. C9’lu modelde işgücü pozitif ve istatistikî açıdan anlamlı etkiler yaratırken, sermaye negatif ve 

istatistikî açıdan anlamlı etkiler doğurmaktadır. 

 5  Sonuç ve Politika Çıkarımları 

Burada araştırma konusu yapılan Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinin ortak paydaları dikkate 

alındığında, bu 7 geçiş ekonomisinin 3 guruba ayrılması mümkündür. Birinci gurupta yer alan Kazakistan ve 

Azerbaycan ile ikinci gurupta bulunan Özbekistan ve Türkmenistan’ın petrol ve gaz avantajı olduğu, ancak 

ikinci guruptakilerin bunu dünya pazarlarına sunmada güçlükler çektiği bilinmektedir. Bunların dışında kalan ve 
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üçüncü gurubu oluşturan Gürcistan, Kırgızistan ve Tacikistan’ın ise önemli bir yeraltı zenginliği 

bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu ülkelerin temel karakteristikleri, uzun süre (71 yıl) sosyalist sistemde 

kalmaları nedeniyle demokratik devlet geleneğinden yoksun olmalarıdır. Dolayısıyla, geçiş resesyonu ve hiper 

enflasyon süreçlerinin diğer geçiş ekonomilerine göre en derinden hissedildiği bu ülkelerde, siyasal ve ekonomik 

anlamda kurumsallaşma çabalarının halen daha sürdüğü ve hatta siyasal anlamda totaliter yapıya büründükleri 

dikkat çekmektedir. Özellikle geçiş resesyonu ile birlikte Sovyet sisteminden devralınan üretim tesislerinin girdi 

temini ve pazar bulma güçlüğüne paralel olarak kapanması, bu ülkelerin üretimde şiddetli daralmaları ve 

işsizlikte patlamaları tecrübe etmelerine yol açmıştır. Bu ekonomiler şeklen siyasal anlamda bağımsızlaşmalarına 

karşılık, ekonomik anlamda bağımsızlaşamamanın sancılarını hissederlerken; gerek siyasal anlamda, gerekse 

ekonomik anlamda yeniden yapılanma süreçleri içerisindedirler. 

Azerbaycan ve Kazakistan dışında, genelde geçiş resesyonuna bağlı olarak, 1989’daki cari gelir düzeyine dahi 

ulaşamayan bu ülkelerde ekonominin yeniden dizayn edilme çabaları devam etmektedir. Bunun için de sosyalist 

sistemin gereği kendi kendine yeter bir ekonomi olmaktan ziyade, günümüz dünya koşullarına uygun olarak 

avantajlı olukları alanlara ağırlık veren politika uygulamalarının iktisadi açıdan daha rasyonel sonuçlar 

doğuracağı beklenir.  

Bu çerçevede UNCTAD tarafından yapılan dış ticaret sınıflandırmasına göre ele alınan geçiş ekonomilerinin 

dış ticaret rakamlarına bağlı olarak rekabet güçlerinin belirlemesi yapılmıştır. Rekabet gücünü ölçmede 

kullanılan bir çok indeks içerisinde en son geliştirilmiş olan Lafay indeksi ile 7 geçiş ekonomisinin avantajlı ve 

dezavantajlı oldukları sektörler belirlenmeye çalışılmıştır. 

Rekabet gücünün de dâhil edildiği standart büyüme kalıbına bağlı olarak yapılan ekonometrik analizlerin 

sonuçlarına göre, genel olarak Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinin C7 ile kodlanan Makine ve Ulaşım 

Araçları ile C6 ile kodlanan Sanayi Mallarında avantajlı oldukları tespit edilmiştir. Temelde bu iki sektörü 

dinamik hale getirecek politika uygulamalarının, bu geçiş ekonomilerinde reel büyüme ve istihdam üzerinde 

güçlü etkiler yaratması beklenir. Ancak, bu etkilerin yaratılabilirliğinin koşulu olarak sermaye gereksiniminin 

önemli boyutlarda olduğu görülmektedir. Belirli bir olgunluğa ya da büyüklüğe ulaşamamış bu ekonomilerde 

kendi iç kaynaklarıyla, yani yurtiçi tasarruflarla sermaye birikimini oluşturmaları mümkün olmamakla birlikte, 

giderek derinleşen gelir dağılımındaki adaletsizliğin de bu olumsuz yapıyı daha derinleştirdiği gözlenmektedir. 

Bu nedenle büyümeyi uyaracak C7 ve C6 sektörlerinde yapılabilecek yatırımlar için önemli ölçüde yabancı 

sermaye çekebilirlikleri önem arz etmektedir. Bunu başarabilmeleri için de siyasal ve ekonomik anlamda güven 

veren şeffaf kurumsal yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, siyasal ve ekonomik anlamda iyi 

yönetişim ve daha liberal politika uygulamalarına gereksinim söz konusudur. 
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Abstract 

Central Asia both of which became politically independent in 1991 resemble each other with respect to social-

cultural life. The most remarkable difference between them is of richness in terms of natural resources. In the 15 

years process, a substantial jump in Central Asia economies has been observed while Kyrgyzstan and Tajikistan 

economies could even not reach its income level in 1991. Despite these differences in terms of economic 

structure, it is seen that of them have a tendency to get increasingly indebted and has no direct contribution to 

their economic growth. 

JEL codes: F34, F43, F00 

 1  Giriş 

1989 yılı ile takip eden 1991 yılı siyasal ve ekonomik anlamda dünyada önemli değişimlerin ve dönüşümlerin 

yaşandığı yıllar olmuştur. Bu yıllarda Berlin Duvarı’nın çökmesi ve Doğu Blok’unun dağılmasıyla birlikte 

siyasal ve ekonomik anlamda birçok yeni bağımsız devlet oluştuğu gibi, siyasal ve ekonomik anlamda yaklaşık 

70 yıl süren sosyalist sistemden liberal sisteme dönüşler de meydana gelmeye başlamıştır. Sistem dönüşümünün 

altında, sosyalist rejimlerin son 20 yılda yaşadığı durağanlık ve hantallaşmanın etkili olduğu ileri sürülmektedir. 

1989 yılında Berlin Duvarı’nın yıkılması sonrasında üç eski komünist ülkeden Çek Cumhuriyeti, Yugoslavya ve 

Sovyetler Birliği’nden ortaya çıkan farklı yeni devletler, sosyalist-kumanda ekonomisinden liberal-piyasa 

ekonomisine yönelmişler ve aynı zamanda bu devletler “geçiş ekonomileri” olarak adlandırılmışlardır. Geçiş 

ekonomileri iki geçiş olgusunu birlikte yaşamışlardır: Kumanda ekonomisinden “piyasa ekonomisine geçiş” 

(ekonomik geçiş) ve otoriter rejimden “demokratik rejime geçiş” (siyasal geçiş) (Dether et al., 1999: 2). 

Ekonomik geçiş, emeğin (ve diğer üretim faktörlerinin) yatırım malları ve ağır sanayilerden tüketim mal ve 

hizmetlerine yeniden dağıtımı ile başlamış (Barr, 1994: 7) iken; siyasal geçiş totaliter sistemden, katılımcılığı ön 

plana alan parlamenter demokratik sisteme geçiş şeklinde olmuştur. Geçiş olgusunda Schumpeter ve Hayek 

tarafından geliştirilen neo-klasik iktisadın öngördüğü şekliyle etkin bir piyasa ekonomisinin tesis edilmesi için 

gerekli olan kurumsal yönetim, sosyal ve fiziki sermaye ile kurumsal ve yasal altyapının varlığı önem arz 

etmektedir (Stiglitz, 1999: 2). 

Geçiş ekonomilerinde gözlenen temel siyasal özelliklerin başında, bu yeni devletlerin çok azında, daha 

önceden kendi kendine yönetim ve bağımsız olma yetisi vardı. Diğer taraftan bu ekonomilerde, iktisadi anlamda 

ortaya çıkan karakteristik özellikler, geçiş süreciyle birlikte ekonomik refah düzeyinde önemli oranlarlarda 

azalışlar ve üç hanelere varan hiperenflasyondur. Sosyalizmin başarısız kalmasının temelinde ise düşük 

verimlilik oranları, ekonomik yapıda değişik boyutlarıyla gözlenen inelastik yapı ve üretim faktörleri arasındaki 

düşük ikame esnekliğinin olduğu iddia edilmektedir (Campos ve Coricelli, 2002: 798). Geçiş süreciyle birlikte 

bu ekonomilerin en belirgin sorunları, piyasaya yönelik bir altyapının olmaması ve dünya ekonomisiyle 

entegrasyonun düşük derecelerde gerçekleşmesidir. Bunun yanı sıra, Sovyetler Birliği’nde teşebbüslerin yüksek 

ölçüde endüstriyel bir bağ ile birbirlerine bağlanması ve hammadde arzı açısından bölgelerin birbirlerine 

bağımlılıklarının yüksek oluşu önemli geçiş sorunları olarak görülür. Zira sosyalist sistemin çöküşüyle birlikte, 

ticaret-arz bağlantıları bir gecede kırılmış, üretim kararları henüz yeni algılanmaya başlanan talep yapısındaki 

değişmelere ve oluşan yeni koşullara ayarlanmak zorunda kalmıştır. Ekonomik yapıdaki birbirine bağımlılık 

nedeniyle, geçiş süreciyle birlikte iktisadi açıdan kapitalizmin 1929-1933 arasında yaşadığı en büyük ekonomik 

bunalıma benzer daralmayı bu ekonomiler 1989-1996 yılları arasında tecrübe etmişlerdir. Diğer bir ifadeyle 

geçiş, gelirde dramatik azalış ve fakirlikte şiddetli bir artış şeklinde kendini göstermiştir (Tøndel, 2001: 1, 4). 

Bu ekonomiler gerek siyasal, gerek sosyo-kültürel ve gerekse iktisadi anlamda önemli yapısal reformlar 

yaparlarken, yapısal dönüşüm için finansman gereği, borçlanma da zorunlu olmuştur. Örnek teşkil etmesi 

açısından 1991’de siyasal ve ekonomik anlamda ilk defa bağımsızlığını elde eden ülkelerde dış borç sıfır iken, 

devam eden süreçte borcun GSMH’ye oranı %100’leri dahi aşmış ve hatta bir kısmı ağır borçlu ülkeler 

kategorisine bile girmiştir. Ancak, ekonomilerin yeniden yapılandırılması ve reorganizasyonu için borçlanmanın 

kaçınılmaz olduğu gerçeğine rağmen; bu ülkelerde borçlanma, ekonominin dinamiklerini harekete geçirmekten 

ziyade, tüketim açlığını karşılamak amacıyla ithalatın, özellikle de tüketim malları ithalatının finansmanında 

kullanılmıştır; bu da söz konusu ekonomilerin bir kısmında kısa bir zaman içinde en önemli sorunların başında 

gelir olmuştur. 
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Bu çalışmada sosyal-siyasal-kültürel anlamda birbirine çok benzer konumda olan, ancak sahip oldukları doğal 

kaynak zenginliği yönüyle birbirinden farklılaşan Orta Asya ve Kafkasya (OAK) ekonomilerinde (Azerbaycan, 

Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan) dış borç ve ekonomik büyüme 

yapılarını inceleme konusu yapılmıştır. Belirtilen amaç doğrultusunda, OAK ekonomilerinde dış borç 

göstergeleri ile milli gelir ve dış ticaret göstergeleri ele alınmış ve böylece borçlanma-borçlanmanın kaynağı 

olarak düşünülen dış ticaretin finansmanı sorunu ve ekonomik büyüme ilişkileri incelenmiştir. 

 2  Literatür Araştırması 

Dünya ekonomisinde gelişme trendi dikkate alındığında, genel olarak ülke ekonomilerinin büyümesine karşılık 

borçluluk yapılarının da mutlak anlamda arttığı dikkati çekmektedir. Özelikle az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde yüksek büyümenin sağlanabilirliği açısından yüksek yatırımlarda bulunma gereğine karşılık, düşük 

gelir düzeyi ve buna bağlı olarak da düşük tasarruf seviyesi, yani “tasarruf açığı” söz konusudur. Dolayısıyla bu 

ülkelerin genel karakteristiği, yatırımları finanse etmede güçlük yaratan tasarruf açığının varlığıdır. Diğer 

taraftan bir kısım ekonomilerde tasarruf açığı bulunmasa bile, yatırımların gerektirdiği makine ve teçhizatın 

ithalatla karşılanması gerekmekte iken; üretim yetersizliğinin yansıması olarak da ihracat değerlerinin yeterince 

artırılamamasının sebebini oluşturmaktadır. Bu durumun yansıması ise bir kısım ülkeler tasarruf açığı 

çekmeseler bile, kaçınılmaz olarak ithalatlarının ihracatından daha fazla olmasına paralel ortaya çıkan dış ticaret 

açığı, yani “döviz açığı” sorunudur. Tablo 1’de Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş ülkelere ilişkin gelir ve borç 

rakamları verilmiştir. 

 

Yıllar 

Gelişmekte Olan Ülkeler Az Gelişmiş Ülkeler 

F.B.M.G. 

($) 

Borç/GSMH 

(%) 

Dış Borç Stoku 

(Milyon $) 

F.B.M.G. 

($) 

Borç/GSMH 

(%) 

Dış Borç Stoku 

(Milyon $) 

1980 19.422 21 484.806,6 2.645 29 31.397,8 

1985 21.133 32 811.750,9 2.824 56 57.943,4 

1990 24.408 34 1.163.677,3 3.049 65 89.267,4 

1995 26.184 37 1.747.589,4 3.158 84 113.033,0 

2000 29.978 37 2.017.980,2 3.633 68 108.370,6 

2005 32.443 26 2.396.067,5 4.541 51 117.997,2 

2006 33.234 24 2.575.551,9 4.862 39 99.742,9 

2007 33.922 23 3.111.284,6 5.237 36 109.232,0 

2008 33.798 21 3.383.721,5 5.484 32 115.450,7 

2009 32.368 22 3.519.926,3 5.574 32 119.668,7 

2010 33.160 21 3.959.704,6 5.929 28 116.593,4 

Tablo 1: Gelişmekte Olan ve Az Gelişmiş Ülkelerde F.B.MG ve Dış Borç Rakamları  Kaynak: World Bank, WDI 

2011 cd rom. 

1980-2010 arası dönem incelendiğinde, her iki ülke gurubunda da Fert Başına Milli Gelir (F.B.MG)’in sürekli 

arttığı gözlenirken; bu artışın Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ)’de %70 ve Az Gelişmiş Ülkeler (AGÜ)’de %124 

nispetinde gerçekleştiği dikkat çekmektedir. Buna karşılık dış borcun GSMH’ya oranının ise her iki ülke 

gurubunda 2000’li yıllara kadar sürekli bir artış gösterdiği; bu oranın GOÜ’de %37’ye ve AGÜ’de ise 

1995’lerde %84 ile zirve yaptığı görülmektedir. Daha sonraki süreçte ise özellikle AGÜ’lerde dış borcun 

GSMH’ya oranın dramatik bir şekilde aşağıya düşürüldüğü gözlenirken; bunda mutlak anlamda bir azalıştan 

ziyade, ekonomik büyümenin bir yansıması olarak nispi ağırlığının azaldığı gibi bir sonuç ortaya çıkmaktadır. 

Dünya ekonomisindeki bu genel trende karşılık, 1991’de başlayan geçiş sürecinde ekonomik, siyasal ve 

toplumsal anlamda önemli bir yapısal dönüşüm sürecine giren geçiş ekonomilerinin gereksinim duydukları 

tasarruf açığı ile döviz açığının yansıması olarak dış borçlanmaya yönelmeleri kaçınılmaz olmuştur. Diğer bir 

ifadeyle bu ülkelerde hem üretim yetersizliğinin neden olduğu cari açık hem yurtiçi yatırımların finansman 

güçlükleri hem de yeniden yapılandırma gereği olarak dış kaynak gereksinimleri dış borçlulukta önemli 

sıçramalara yol açmış gözükmektedir. 

Dış borçlanmanın bir tür elzem olarak ortaya çıktığı OAK ülkelerinde Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla (GDP) ile 

Toplam Dış Borç (TDB) ilişkilerinin araştırıldığı bu çalışmada, gerek yurtiçi üretim bağlarının kurulabilirliği, 

gerekse siyasal ve ekonomik kurumların tesis edilebilirliği için borçlanmanın büyümeyi uyarması 

beklenmektedir. Bunun için GDP değeri logaritmik formda alınarak (LGDP) ve TDB değişkeni de GSYH’ya 

oranlanarak (BGDP) araştırma konusu yapılmıştır. Diğer taraftan borçlanmanın sınırına gelme ve hatta o sınırı 

aşma olasılığının, ekonomileri borç açmazına düşürmesi olasıdır. Bu nedenle borçlanma ve ekonomik büyüme 

ilişkilerinin araştırılmasında borç sınırı ya da borcun eşik değere gelip gelmediği çalışmanın temel hipotezini 

oluştururken, üretim yetersizliğinin yol açtığı dış ticaret açığının GSYH’ya oranının (X-M/GDP) iktisadi 

büyüme ve dış borç üzerine etkileri de incelemeye değerdir. Ayrıca bu ülkelerde kaçınılmaz olarak ortaya çıkan 
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dış borçlanma, dış borcun vade açısından niteliğini ele almayı gerekli kılmaktadır. Bu çerçevede dış borcun 

büyümeyi kırılgan hale getirip getirmediği açısından, Uzun Vadeli Borcun (UVB) GSYH’ya oranı (UGDP) ile 

Kısa Vadeli Borcun (KVB) GSYH’ya oranı (KVB/GDP) değişkenlerinin büyüme üzerindeki etkileri ele 

alınmıştır. Buna göre mutlak anlamda OAK ülkelerinin toplam dış borç stokunun sürekli arttığı; buna karşılık 

toplam dış borcun GSMH’ya oranının ise her ülkede farklılık arz ettiği gözlenmiştir. Tablo 2 de trende bağlı 

olarak dış borç stokunun GSMH’ya oranındaki değişmeler verilmiştir. 

 

Şekil 1. Dış Borcun GSMH’ya Oranındaki Değişmeler 

Yıllar Azerbaycan Gürcistan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1993 0,8948 21,0496 7,3949 14,4409 23,6222 8,6339 7,8870 

1994 3,4070 58,7245 13,1867 26,9293 44,3078 16,2504 9,6852 

1995 10,5625 48,1849 18,5391 37,4920 53,5556 16,0858 13,5024 

1996 14,0729 45,0201 14,0388 63,5849 72,2782 31,5583 17,1325 

1997 12,8517 40,2903 18,6625 78,7300 118,5675 73,6315 20,0176 

1998 15,9976 43,3129 27,8738 96,0590 96,58505 90,8695 22,5883 

1999 23,6568 56,1393 37,5971 147,726 120,5901 107,8281 29,2107 

2000 26,6274 51,5927 72,9701 141,9130 125,3857 92,3356 34,2113 

2001 23,7874 53,1545 71,1771 117,1461 102,7298 66,2022 43,4721 

2002 25,2886 53,9615 76,4838 119,5599 98,0514 45,5075 50,2811 

2003 25,2726 48,3082 78,2715 108,9772 78,4725 29,5477 49,1151 

2004 24,4210 39,6624 81,4492 100,0576 51,9324 22,6158 40,2536 

2005 17,6123 29,4846 84,5439 85,4792 47,6015 14,0294 29,9801 

2006 14,1300 24,9016 101,2462 85,1911 37,4116 9,1800 23,6101 

2007 12,8474 22,2467 104,1135 66,7672 31,7004 6,2382 17,5337 

2008 10,5252 26,7573 94,2049 48,9534 45,5363 4,0235 14,2493 

2009 12,0853 40,0253 112,9648 65,7559 51,1892 2,9926 12,4860 

Tablo 2: Dış Borç Stokunun GSMH’ya Oranı (%)  Kaynak: World Bank, WDI 2011 cd rom. 

Tablo incelendiğinde, Kazakistan dışındaki ülkelerde dış borç stokunun GSMH’ya oranının önce arttığı ve 

2000’li yılların başında zirveye çıkarak daha sonra azalış trendi içerisinde olduğu gözlenmektedir. Bu durumun 

yukarıda bahsedildiği gibi hem siyasal hem de ekonomik anlamda yeniden yapılanma maliyeti olarak önce 

yükselişe yol açtığı ve bunu geçiş resesyonunun daha da derinden hissedilmesi nedeniyle yükselişin daha keskin 

gerçekleştiği gözlenmektedir. 1990’ların sonlarına doğru bu ülkelerde ekonominin toparlanma süreçleri ile 

birlikte 2000’li yıllardan itibaren ağır borçluluk yapısında dünya trendindekine paralel olarak düzelmelerin 

kaydedilmeye başlandığı görülmektedir. Dolayısıyla OAK ülkelerinde ekonomide kurumsallaşmanın sağladığı 

üretim kayıplarının telafisi, yani geçişte toparlanmanın sağlanmasıyla birlikte, önceden kaçınılmaz bir şekilde 

yapılması gereken borçlanmanın daha sonraları ekonomideki yapılanmayla birlikte makul seviyelere düştüğü 

söylenebilir. Borç yapısının zamana bağlı yapısı ele alındığında, OAK ekonomilerinde “ters u eğrisi” biçiminde 

bir gelişmenin olduğu dikkat çekmektedir. 2009 yılı itibarıyla en ağır borçlu ekonomi Kazakistan (%112,96)’dır 

ve bu ülkeyi de sırasıyla Kırgızistan (%65,75), Tacikistan (%51,18) ve Gürcistan (%40,02) takip etmektedir. En 

az borçlu ekonomiler ise yine sırasıyla Türkmenistan (%2,99), Azerbaycan (%12,08) ve Özbekistan 

(%12,48)’dır. OAK ülkelerinde borçluluk yapısının “ters u eğrisi” biçiminde bir gelişme seyretmensin özellikle 

ekonomik anlamda belirgin bir şekilde iyileşmelerin olduğuna işaret etmektedir. 

Literatür incelendiğinde, dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere dair değişik bulguların 

varlığı dikkat çekmektedir. Ancak, bulgular daha yaygın olarak dış borçluluk ile ekonomik büyüme arasında 

negatif yönlü ilişkilerin varlığına işaret etmektedir. Örneğin Safdari ve Mehrizi’nin (2011, 326) İran için 

yaptıkları çalışmada VAR modeline dayalı olarak 1974-2007 döneminde dış borç ile ithalatın ekonomik büyüme 
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üzerine negatif bir etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Aynı çalışmada ithalat ve dış borcun özel yatırımlar 

üzerinde de negatif etkisi belirlenmiştir. Öte yandan Pakistan için 1972-2005 dönemini kapsayan ve ADF testine 

dayalı olarak yapılan bir çalışma (Hayat & Hayat, 2010), dış borçtaki artışın iktisadi büyümede azalmaya yol 

açtığı, borç servisinin ise GSYH artışını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşmıştır. Daha eski dönemlere ait 

bir çalışmada ise Fosu (1999) 1980’lerde Sahraaltı Afrika’da 35 ülkenin 1980-1990 arasındaki verilerini 

kullanarak, borç hipotezinin direkt etkisini test etmiştir. Ulaşılan ampirik sonuçlara göre söz konusu ülkelerde dış 

borçlanmanın yatırım seviyesi üzerine çok az etki ya da hiç etkisinin olmadığı belirlense de büyümeyi 

olumsuzlaştırdığı tespit edilmiştir. 

Dış borçların büyüme üzerinde olumsuz etkilerine dair araştırmalarda bu negatif ilişkinin bazen dolaylı olduğu 

vurgulanırken, bir kısım çalışmalarda da borcun azaltılmasının büyümeyi olumlu yönde etkilediği gözlenmiştir. 

Bunlardan bazılarını tekrarlamak gerekirse; Elbadawi vd. (1997) Sahraaltı Afrika, Latin Amerika, Asya ve 

Ortadoğu’da 99 gelişmekte olan ülke için yatay-kesit regresyonları ile dış borçların ekonomik performansı 

dolaylı yoldan (kamu harcamaları vasıtasıyla) etkilediğini tespit etmişlerdir. Clements vd. (2003) ise 1970-1999 

döneminde 55 düşük gelirli ülke için dış borçtaki azalmanın gelir artışına ve dolayısıyla ekonomik büyümeye 

katkı yaptığı bulgusuna ulaşmışlardır. Bilginoğlu ve Aysu (2008) Türkiye için 1968-2005 dönemine ait yıllık 

verileri kullanarak regresyon analizi yapmışlar ve Türkiye’deki dış borçların ekonomik büyümeyi negatif yönde 

etkilediği sonucuna ulaşmışlardır. Yine Türkiye için Karagöl (2002) 1956-1996 dönemi için çok değişkenli eş-

bütünleşme tekniklerini kullanarak yaptığı analizde, uzun dönemde dış borç ile iktisadi büyüme arasında negatif 

ilişki tespit etmiştir. Tek ülkeyi ele alan bir başka çalışmada ise Mohamed (2005) 1978-2001 dönemi için 

Sudan’da dış borç ve ekonomik büyüme ilişkilerini araştırmış ve negatif yönde bulgular elde etmiştir. 

Lin ve Sosin (2001) ise 77 ülkeyi kapsayan bir örnek ile borçlanma-büyüme ilişkisini test etmişlerdir. Onlara 

göre Afrika ülkeleri için dış borç ile kişi başına GSYH artışı arasında yüksek önem düzeyinde negatif ilişki söz 

konusu iken, sanayileşmiş ülkeler ile Latin Amerika ülkeleri için bu ilişkninin negatif fakat istatistiksel olarak 

önemsiz olduğun; Asya ve diğer gelişmekte olan ülkeler için pozitif fakat önemsiz sonuç verdiğini ortaya 

koymuşlardır. Öte yandan büyüme borç bağlantısını analiz eden bir başka çalışmada GSMH artış oranı ile dış 

borç stoku arasındaki ilişkilere dair olumlu sonuçlara işaret edilmektedir. GOÜ’lerin dış borçlanmasının 

ekonomik yavaşlamaya yol açtığı şeklindeki yaygın bulgunun aksine, Granger nedensellik testine dayalı olarak 

Asya’daki yedi ülkenin hepsi için de elde edilen ampirik bulgular, GSMH artış oranı ile dış borçların birikim 

oranı arasında çift yönlü ilişkinin varlığını ortaya koymuştur (Chowdhury, 1994). Yine üç yıllık bir dönem için 

(2006-2008) tüm dünyada 109 ülke için yatay-kesit verilerinin kullanılmasıyla yapılan bir çalışmada da (Hudea, 

2011) benzer sonuçlara ulaşılmıştır. Ampirik bulgular dış borç ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki 

olduğunu tespit etmiştir. Başka bir anlatımla çalışmada borçlanmanın ekonomik büyüme üzerinde olumsuz 

etkiye sahip olmaya başladığı eşiğe henüz ulaşılmadığı belirlemesi yapılmıştır.  

Hudea’nın çalışmasına paralel olarak son zamanlarda literatürde borçlanmanın belli bir düzeye kadar 

büyümeyle pozitif; bundan sonra ise negatif yönde ilişkili olduğuna dair tespitlere rastlanmaktadır. Reinhart ve 

Rogoff (2010) iki yüz yılı kapsayan bir dönem boyunca seçilmiş 44 ülkeden veriler toplayarak devlet borçları ile 

reel GSYİH artışı arasındaki ilişkileri test etmişlerdir. Ulaştıkları sonuçlara göre iki değişken arasındaki ilişki 

GSYİH’nın %90’ının altında kalan borç-GSYİH oranları için zayıf çıkmakta; %90’nın üstünde ortalama büyüme 

oranları kayda değer bir şekilde düşmektedir. Buna karşılık yükselen piyasalar söz konusu olduğunda, dış borç 

GSYİH’nın %60’ına ulaştığında yıllık büyüme %2 kadar azalmakta, daha yüksek düzeyler söz konusu 

olduğunda ise büyüme oranları yarıya kadar azalmaktadır. Benzer şekilde Patillo vd.’nin (2002, 2004) 1969-98 

dönemi için 61 gelişmekte olan ülkeyi kapsayan çalışmaları borçlanma ile büyüme arasında düşük borç 

düzeylerinde pozitif ve yüksek borç düzeylerinde ise negatif ilişki tespit etmiştir. Ancak, Presbitero (2010) ise 

bundan daha farklı bir bulguya ulaşmıştır. Düşük ve orta gelirli ülkeler için 1990-2007 dönemine ait verilerin 

kullanıldığı çalışmada, kamu borcunun belli bir eşiğe kadar (GSYİH’nın %90’ı) hâsıla artışını negatif yönde 

etkilediği, ancak bundan sonra etkinin olmadığı yönünde tespitlere ulaşmıştır. Başka bir ifadeyle %90’lık borç 

sınırı, borcun büyümeyi etkilediği ve etkilemediği alanı birbirinden ayırmaktadır. 

Görüldüğü gibi literatürde dış borçlarla ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere dair farklı bulguların varlığı 

dikkati çekmektedir. Bu durum bir ölçüde kullanılan yöntemlerin ve verilerin farklılığından kaynaklanmış 

olabilir; ancak sonuçlar, borçlanmanın büyümeyle ilişkisini esas olarak borçların kullanılma biçiminin tayin 

ettiği şeklinde de yorumlanabilir. Örneğin Afrika ve Latin Amerika ülkelerine göre Asya ülkelerinde borçların 

daha etkin kullanıldığı gerçeği göz önüne alındığında, bu durumun bir ölçüde ampirik sonuçlara da yansıdığı 

söylenebilir. Öte yandan çalışmalarda borcun seviyesinin de büyüme üzerinde oldukça etkili olduğuna dair 

bulgular dile getirilmektedir. Buradan hareketle borçlanmanın olumsuz etkilerinin belirli bir eşik değerden sonra 

daha belirgin biçimde görüldüğünü söylemek mümkün gözükmektedir. 

 3  Ampirik Bulgular 

Bu çalışmada geçiş ekonomilerinden Orta Asya ve Kafkasya (OAK)’da bulunan ülkelerden Azerbaycan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan ekonomileri inceleme konusu 
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yapılmıştır. OAK ekonomilerinde iktisadi büyüme ve dış borç ilişkilerinin araştırılması çalışmanın sınırını 

oluşturmuştur. OAK ekonomilerinin 1991’de siyasal anlamda bağımsızlıklarını kazanmalarına karşılık, geçiş 

öncesinde ekonomik anlamda yüksek derecede birbirine bağımlılıklarının yanı sıra siyasal ve ekonomik açıdan 

kurumsallaşma eksiklikleri yaşadıkları açıktır. OAK ülkelerinin özellikle uzun süre sosyalizm altında kalmış 

olmaları, bu ülkelerde devlet geleneğinin sağlayacağı kurumsal yapılarda eksikliği beraberinde getirmiştir. 

Bilindiği gibi 74 yıl ile sosyalizm altında en uzun süreli kalan Rusya Federasyonu iken; bunu 73 yıl komünist 

sistemde kalan Ukrayna ve Beyaz Rusya takip etmiştir. Bu birinci gurubu oluşturan ülkelerinde hemen ardından 

Kazakistan, Azerbaycan, Gürcistan Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan 71 yıl süre ile 

komünizmi tecrübe eden ikinci gurubu oluşturan ülkeler olmuşlardır (Fischer ve Sahay, 2004: 14). Oldukça uzun 

süre komünizm altında kalan bu iki ülke gurubundan ikinci guruptaki ülkelerin temel özelliği ise, komünizm 

öncesinde de devlet yapısına sahip olmamaları ve dolayısıyla devlet erkini kendi bağımsız organlarınca 

yürütmemiş olmalarıdır. Bu nedenle devlet geleneğinden mahrum olmanın olumsuz yansımaları kurumsallaşma 

adına yapılması gereken harcamalar ve bunun finansmanı için dış destek arayışlarıdır ki, bunlar da ancak dış 

borçlanma ile sağlanabilmiştir. Diğer taraftan üretimde “girdi temini ve pazara sunum” zincirinin kopmasının 

tetiklediği üretim yetersizliği de giderek derinleşen ödemeler bilançosu açığını ortaya çıkarırken; bu durum da 

döviz açığını beslemiş ve döviz açığı ise yurtiçi üretimin yeniden yapılandırılması maliyeti olarak dış 

borçlanmayı kaçınılmaz kılmıştır. 

OAK ekonomileri için LGDP, BGDP, X-M/GDP, UGDP ve KGDP değişkenleri kullanılarak, ekonometrik 

analizlerin yapılması planlanmıştır. Dolayısıyla çalışmada borç-büyüme ilişkilerinde borçluluğun ekonomik 

büyüme üzerinde olumlu yansımalar yaratıp yaratmadığı ise istatistiki açıdan tespit edilebilir. Belirtilen istatistiki 

ve ekonometrik analizler için veri seti Dünya Bankası göstergeleri (WDI)’dan alınmış ve veri dönemi de 1993-

2009 arası yılları kapsamıştır. Çalışmada e-views7 ve stata11 ekonometri paket programları kullanılmıştır. 

Analizlerde kullanılan değişkenlere ilişkin tanımlayıcı istatistikler de aşağıdaki tabloda özet olarak sunulmuştur. 

 LGDP X-M/GDP BGDP UGDP KGDP 

Ortalama 22.53498 -0.067209 47.63535 0.390665 0.035070 

Medyan 22.33270 -0.063066 39.66250 0.309675 0.018829 

Maksimum 25.59080 0.446830 147.7260 1.188790 0.215616 

Minimum 20.57244 -0.552268 0.894889 0.008935 0.000000 

Std. Sap. 1.167385 0.187585 35.51766 0.293215 0.042617 

Gözlem 119 119 119 119 119 

Tablo 3: Tanımlayıcı İstatistikler 

Dış borcun GSMH’ya oranı açısından değerlendirme yapıldığında, bu ülkelerin ortalama %47.63 nispetinde 

borçlu oldukları ve en yüksek borç oranına 1999’da %0.89 ile Kırgızistan’ın ulaştığı ve en düşük borç oranına 

ise 1993’de %147.27 ile Azerbaycan’ın sahip olduğu görülmüştür. Borç yapısının vade açısından 

değerlendirmesine bakıldığında, uzun vadeli borç daha yüksek bir oranda seyretmekte ve bu durum da finansal 

istikrarsızlığın tetikleyeceği bir ekonomik kriz olgusunun yaşanma olasılığını düşük tutmaktadır. Ancak, kısa 

vadeli borcun görece en yüksek olduğu ülkeler ise Türkmenistan ve Kazakistan’dır ki, bu durum, iki ülkenin cari 

borç yapısının finansal kırılganlığa açık olduğuna işaret etmektedir. 

Bu çalışmada ana amaç olarak GSYH değerinin logaritmik (LGDP) formda bağımlı değişken olarak alınması 

ve bu değişken üzerine toplam borcun GSMH’ya oranının (BGDP) ve cari açığına GSYH’ya oranının (X-

M/GDP) etkisinin analiz edilmesi planlandığından, ekonomik büyüme ile dış borç ve cari açık arasındaki ilişkiler 

korelasyon testine tabi tutulmuş ve sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

 LGDP BGDP X-M/GDP 

LGDP 1.000000   

BGDP -0.317013 1.000000  

X-M/GDP 0.477680 -0.160090 1.000000 

Tablo 4: Korelasyon Katsayıları 

Korelasyon katsayılarına göre borçlanmanın ekonomik büyüme üzerine negatif etkileri söz konusu iken; cari 

açığın ise pozitif yönde etkilerinin olduğu tespit edilmiştir. 

Korelasyon testi ile en basit şekliyle ilişkinin yönü ortaya konulurken; daha gelişmiş test tekniklerini 

kullanılması amacıyla panel veri analizleri yapılması hedeflenmektedir. Panel veri analizlerinde yatay kesit (7 

ülke; Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan) boyutuna 

ilaveten zaman serisi (1993-2009; 17 yıl) boyutu da söz konusudur. Bu nedenle özellikle zaman boyutunun 

olduğu verilerde düzmece-sahte regresyon sorunu ortaya çıkabilmektedir. Sahte regresyon sorunu ise yapılan 

tahminler anlamlı bile olsa, sonuçlara ihtiyatla bakılmasını gerekli kılmaktadır. Sahte regresyon sorununun 

önüne geçebilmek amacıyla serilerin durağanlığının-birim kök içerip içermediğinin araştırılmasına gereksinim 

duyulmaktadır. Birinci nesil birim kök testleri olarak adlandırılan tahminciler Levin-Lin ve Chu (LLC), 
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Breitung, Im-Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF, Fisher PP ve Hadri birim kök testleridir. Bu çalışmada 

kullanılan 13 değişkene ilişkin birinci nesil birim kök testi için Levin-Lin ve Chu (LLC) testleri Stata ekonometri 

programında hesaplanmış ve bu testlerden elde edilen sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Değişkenler Seviye Değerleri Birinci Farklar 

LGDP -0.1404
(c)

  (-1.3431)  

X-M/GDP -0.39546
(b)

 (-2.26596)  

BGDP -0.24220
(b)

 (-2.18298)  

UGDP -0.23921
(b)

 (-1.82040)  

KGDP --0.45909
(a)

 (-4.13604)  
Not: Parantez içerisinde t değerleri verilmiştir. Burada (a) %1, (b) %5 ve (c) %10) önem düzeyinde anlamlığı göstermektedir. 

Tablo 5: Birinci Nesil Birim Kök Testleri (LLC) Sonuçları  

Birinci nesil birim kök test sonuçlarına göre LGDP değişkeni dışında kalan 4 değişkenin seviye değerleri 

cinsinden durağan olduğu ve buna karşılık LGDP değişkeninin ise birinci farklarda durağan hale geldiği tespit 

edilmiştir. Ancak, tahminlerin yatay kesit bağımlılık içerip içermediğini sınamak amacıyla yapılan LM (Breusch 

and Pagan Lagrangian multiplier) testine göre ki-kare değeri 329,16 ve olasılık değeri 0.0000 bulunmuştur. 

Dolayısıyla yatay kesit boyutunu zaman boyutundan küçük olması koşulu gerçekleştiğinden, bu kez ikinci nesil 

birim kök sınamalarına ihtiyaç duyulmuştur. 

 

Değişkenler 

Seviye Değerleri Birinci Farklar 

t-bar Z-bar P-değeri t-bar Z-bar P-değeri 

LGDP -1.662 0.173 0.569 -2.977 -3.202 0.001 

X-M/GDP -1.751 -0.055 0.478 -4.170 -6.267 0.000 

BGDP -1.860 -0.335 0.369 -3.562 -4.706 0.000 

UGDP -1.913 -0.469 0.319 -3.244 -3.889 0.000 

KGDP -2.350 -1.593 0.056    

Tablo 6: İkinci Nesil Birim Kök Testleri (CADF) Sonuçları 

İkinci nesil birim kök sınama sonuçlarına göre çalışmada KGDP dışındaki tüm değişkenlerin birinci farklarda 

durağan olduğu; KGDP değişkenini ise seviye değerlerinde durağan olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla KGDP 

dışında kalan diğer değişkenler analizlerde farklar cinsinden modellenecektir. Bu nedenle çalışmada yapılacak 

ana analizlerde LGDP fark olarak dLGDP, X-M/GDP fark olarak dX-M/GDP ve BGDP de fark olarak dBGDP 

şeklinde alınmış; yardımcı unsur olarak analizlerde UGDP fark olarak dUGDP şeklinde alınırken, KGDP ise 

seviye değeri cinsinden alınacağından yine KGDP olarak tanımlanacaktır. Aşağıdaki tabloda büyüme üzerine 

toplam borcun, cari açığın, uzun vadeli borcun ve kısa vadeli borcun etkileri Granger nedensellik testleri ile 

araştırılmıştır. 

H0 Hipotezi 

Gecikme 

Uzunluğu Gözlem F-İstatistiği Olasılık 

dBGDP, dLGDP’nin nedeni değildir. 4 84 

 

2.50645 0.0491 

dLGDP, dBGDP’nin nedeni değildir. 4 1.71870 0.1547 

dUGDP, dLGDP’nin nedeni değildir. 4 84 

 

3.18957 0.0178 

dLGDP, UGDP’nin nedeni değildir. 4 1.68101 0.1633 

KGDP, dLGDP’nin nedeni değildir. 3 91 

 

0.64082 0.5909 

dLGDP, KGDP’nin nedeni değildir. 3 3.40620 0.0213 

KGDP, dLGDP’nin nedeni değildir 4 84 

 

0.61598 0.6525 

dLGDP, dX-M/GDP’nin nedeni değildir 4 0.28058 0.8897 

dBGDP, dX-M/GDP’nin nedeni değildir. 1 105 

 

3.29542 0.0724 

dLGDP, dX-M/GDP’nin nedeni değildir. 1 0.16251 0.6877 

KGDP, dX-M/GDP’nin nedeni değildir. 1 105 

 

2.31254 0.1314 

dX-M/GDP, KGDP’nin nedeni değildir. 1 3.30753 0.0719 

dUGDP, dX-M/GDP’nin nedeni değildir. 1 
105 

2.88335 0.0925 

dX-M/GDP, dUGDP,’nin nedeni değildir. 1 1.49208 0.2247 

Tablo 7: Granger Nedensellik Test Sonuçları 

Nedensellik sınamalarında tek yönlü nedensel ilişkiler altı boyutta kendini göstermiştir. Özellikle büyüme, 

borç ve cari açık ilişkilerinden sadece borç-büyüme arasında tek yönlü nedensel ilişki yakalanabilirken; bunun 

da büyümeden borçlanmaya yönelik olduğu tespit edilmiştir. Genel anlamda yakalanabilen ilişkiler de aşağıdaki 

şekilde özet olarak ifade edilmiştir. 
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Ekonomik büyümedeki artışlar ile toplam borç arasındaki ilişki irdelendiğinde, büyümeden borca doğru bir 

nedenselliğin %5 önem düzeyinde ortaya çıktığı ve bunun gecikme uzunluğu arttıkça da derinleştiği 

gözlemlenmiştir.   

Büyümenin genel olarak toplam borcu etkileme derecesinin yanında, özelde de ekonomik büyümenin uzun 

dönemli borcu etkilediği ve bununda % 5’de anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Benzer şekilde yine büyüme kısa dönemli borcun nedenseli konumundadır ve bu da %5’de anlamlıdır.  

Toplam borç düzeyi ekonomideki cari açık düzeyinden etkilendiği ve dolayısıyla bu ülkelerdeki borçlanmanın 

kaynaklarından birisinin de cari açık tespit edilirken; bunun %10’da anlamlı olduğu tespit edilmiştir.  

Uzun ve kısa dönemli borcun kaynağının da cari açık olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifadeyle Cari açıktan 

borca doğru nedensel bir yapının olduğu söylenebilmektedir. Burada her iki borçlanma vadesinin de %10’da 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. 

 4  Sonuç 

Dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkilere yönelik olarak literatür incelendiğinde, borç-büyüme 

arasında farklı bulguların varlığı dikkat çekmektedir. Literatürde bir konsensüsün sağlanamamış olmasını, bir 

ölçüde kullanılan yöntemlerin ve verilerin farklılığına bağlamak mümkünken; diğer bir ölçütte ise borçlanmanın 

büyümeyle ilişkisinin borçların kullanılma biçimini tayin ettiği şeklinde de yorumlanabilir. Şöyle ki, Afrika ve 

Latin Amerika ülkelerine göre Asya ülkelerinde borçların daha etkin kullanıldığı gerçeği göz önüne alındığında, 

bu durumun ampirik sonuçlara da yansıdığı söylenebilir. Diğer bir ifadeyle dış borçlanmanın üretken yatırımlara 

kanalize edildiği ülkelerde borcun gerek tasarruf, gerekse döviz açığını elimine ederek büyümeyi olumlu yönde 

etkilediği; buna karşılık dış borçlanmanın etkin kullanılmadığı ve daha çok popülizmin hakim olduğu ülkelerde 

ise borçlanmanın büyümeyi olumsuzlaştırdığı söylenebilir. Zira etkin kullanılmayan borcun nihayetinde anapara 

ve faiz ödemeleri, ekonomide önemli ölçüde sızıntılara yol açarak hem tasarruf hem de döviz açığını 

derinleştirdiği ileri sürülebilir. Diğer taraftan borç seviyesinin de büyüme üzerinde oldukça etkili olduğuna dair 

bulgular da mevcuttur. Buradan hareketle borçlanmanın olumsuz etkilerinin ortaya çıktığı yapı, belirli bir eşik 

değere ulaşıldıktan sonra bu durumun ortaya çıktığını söylemek mümkündür. 

Bu çalışmada OAK geçiş ekonomileri üzerine yapılan ekonometrik analizlerde, dış borçlanmayı etkileyen 

temel unsur ekonomik büyüme olarak gözlenirken; Keynesyen perspektifte bu ülkelerde ekonomik büyümenin 

ithalatı uyardığı ya da ithalata bağımlı bir ekonomik yapının oluştuğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla bu 

durumun literatürde geçen borç-ekonomik büyüme ilişkilerinde yansızlığa işaret eden araştırmalarla 

örtüşmektedir. Diğer taraftan iktisadi büyüme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan cari açığın uyarıldığı bir yapı 

içinde, OAK ekonomilerinin cari büyüme skorlarını devam ettirebilme adına ithalat yapmalarının kaçınılmaz 

olduğu ve bunun da dış borcu uyardığı gözlenmiştir. OAK ekonomilerinin sürdürülebilir bir büyüme 

yakalayabilmelerinin en önde gelen koşulu olarak ithalat ve borca bağımlı yapılarının onların olası ekonomik 

kırılganlıkları artırmaması için, kendi bünyelerine uygun rekabet güçleri yaratarak ihracatı besleyen bir 

yapılanma içerisinde olmaları önem arz etmektedir. Böylece iktisadi büyüme-dış borç ilişkilerinde borcun 

çevrilebilirliği açısından ihracat gelirleri ile döviz açığı sorunu doğurmadan, arzulanır büyüklükte ve 

sürdürülebilir nitelikte iktisadi büyüme olgusunun gerçekleştirilebileceği ileri sürülebilir. 
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Abstract 

In the early 1990s, with the fall of communism and the dissolution of USSR, the so-called transition 

economies have emerged in Eastern Europe and the former USSR. Within this transition period from planned to 

market economies, fiscal and monetary discipline has not been adequately emphasized while the crucial aim of 

these economies is to realize price liberalization, privatization and economic stabilization. Hence, the problems 

of income distribution and growth have not been able to be solved. In this paper, we analyze the relations 

between economic growth and fiscal and monetary discipline in the economies of Central Asia and Caucasia 

since their independence. We use WDI-2010 data of the World Bank in order to develop a model including fiscal 

and monetary variables, which aims to represent the growth experiences of the aforementioned countries.  

JEL codes: E52, E62, R11 

 1  Giriş 

SSCB’nin 1991’de dağılması, Doğu Avrupa ile Kafkasya ve Orta Asya’da birçok yeni ülkenin doğmasına 

neden olmuştur. Bu yeni ülkelerin hepsi planlı ekonomik sistemden (sosyalist) piyasa ekonomisi (kapitalist) 

sistemine yönelirken; bunlar aynı zamanda literatürde geçiş ekonomileri olarak da tanımlanmışlardır (Savaş, 

2004: 165). Geçiş ekonomilerinde her şeyin devlete ait olduğu anlayıştan, özellikle sermayenin özel kişi ve 

kurumlara paylaşımını da içeren yapılanma içerisine yönelmeleri, kamunun gelir yaratamaması ve kaçınılmaz 

yeniden yapılandırma harcamalarına bağlı olarak mali açıklar ortaya çıkmıştır. Diğer taraftan mali açıkların 

finansmanında yaşanan güçlükler ise bu kez ekonomilerin parasallaştırılmasına yol açmıştır.  

Şöyle ki, sosyalist sistemde paranın temel fonksiyonu daha çok takas ekonomisine yardımcı olacak şekilde 

dizayn edilmişken,  piyasa ekonomisine geçiş ile birlikte, ortaya çıkan üretim daralmalarının yarattığı kamu 

gelirleri (vergi) kaybına karşılık, toplumu yeniden yapılandırma çabalarının beraberinde getirdiği kamu 

harcamalarını artırıcı etkiler ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla gelirler ile giderler arasındaki dengesizliğin, yani bütçe 

dengesinde önemli sapmaların parasallaştırılması parasal tabanı süratle genişletici bir etkiye neden olmuştur. 

Diğer yandan, ekonominin parasallaştırılması ve buna paralel üretim bağlantılarının da gevşemesiyle ortaya 

çıkan negatif arz şokları ile mali ve parasal disiplinden sapmanın neden olduğu pozitif talep şokları bu 

ekonomilerde hiper enflasyon süreçlerinin yaşanmasına yol açmıştır. Dolayısıyla, geçiş ekonomileri olarak 

adlandırılan bu ekonomilerin bağımsızlıklarını kazandıkları günden bugüne kadar parasal ve mali disiplin 

uygulamaları ya da diğer bir ifade ile ekonomik stabilizasyon politikaları ile iktisadi büyüme ilişkilerinin 

araştırılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ilk etapta literatür araştırmasına gidilerek, mali ve parasal 

disiplin uygulamaları ile büyüme ilişkilerini ele alan çalışmalar irdelenecektir. Daha sonra söz konusu 

literatürden hareketle uygun model belirlemesi yapılarak, geçiş sürecini daha sancılı bir şekilde yaşayan Orta 

Asya ve Kafkasya’da bulunan ekonomilerde mali ve parasal istikrar ile ekonomik büyüme ilişkileri ekonometrik 

ve istatistiki yöntemlerle araştırma konusu yapılmıştır. Nihai olarak mali ve parasal olguların adı geçen 

ekonomilerde büyüme etkileri ve buna bağlı olarak politika çıkarımının yapılması söz konusudur. 

 2  Literatür Taraması 

Geçiş ekonomilerinde ekonomik büyümeyi güçlü bir model çerçevesinde açıklama çabalarının ilk aşamasında 

Barro (1991) ile Levine-Renelt (1992) tarafından geliştirilen uzun dönemli büyüme eşitliklerinin bulunduğu 

çalışmalar yer almaktadır. Diğer taraftan ekonomik büyüme üzerine sistematik ilk analiz ise,  World Economic 

Outlook (IMF, 1996)’da “Long-Term Growth Potential in the Countries in Transition” (Geçiş Ekonomilerinde 

Uzun Dönemli Büyümenin Potansiyelleri) başlığı altında incelenmiştir. IMF’nin bu çalışmasında,  Barro ve 

Levine-Renelt büyüme modelleri ele alınarak kamu harcamalarının ve yatırımların GSYİH içerisindeki payı 

irdelenmiştir. Ayrıca bu çalışmada büyüme performansı açısından kamu harcamalarının payının %15‟in altına 

çekilmesi ve yatırım harcamalarının payının da %30‟un üzerine çıkarılması gerekliliği vurgulanarak, 

sürdürülebilir iktisadi büyüme için gerekli şartlar ortaya konulmuştur (Campos, 2001: 664). 

Diğer taraftan de Melo, Denizer ve Gelb (1996, 1997) de ilk defa yapısal reformların rolünü ölçmüş ve 

sistematik olarak incelemişlerdir; buna Fischer, Sahay ve Vegh (1996, 1997) makroekonomik politikaları dahil 

etmişler; de Melo ve diğ. (1997) ise başlangıç koşullarının rolünü ele almışlardır (Berg ve diğ., 1999: 4). 
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Cerović ve Nojković (2009) ise, 29 geçiş ekonomisinden 25’i için 1989-2007 arası dönem için büyüme ve 

kurumsal yapı arasındaki ilişkileri araştırmışlardır. Bu bağlamda panel veri analizlerinin kullanılması yoluyla 

birinci model GSYİH büyümesi üzerine fert başına GSYİH, geçiş süreci (EBRD tarafından düzenlenen 9 

değişkenin toplamının yüzde cinsinden ifadesi), piyasa yönelimli reformist olup olmama gölge değişkeni ve 

enflasyon ortalamaları alınmıştır. İkinci ve üçüncü modellerde ise Barro ile Levine-Renelt’in büyüme modelleri 

baz alınarak, araştırma sürecine devam edilmiştir. Bu çerçevede Barro büyüme modelinde GSYİH büyümesini 

açıklayıcı değişkenler olarak başlangıç fert başına GSYİH değeri (1989), ilköğretimde okullaşma oranı, 

ortaöğretimde okullaşma oranı, kamu harcamaları (G/GSYİH) ve üretimde kayıpların olduğunu ifade eden gölge 

değişken kullanılmıştır. Levine-Renelt büyüme modelinde ise Barro modelinde de yer alan başlangıç fert başına 

GSYİH değeri, orta öğretimde okullaşma oranı ve üretim kayıpları gölge değişkeni muhafaza edilmiştir.  Modele 

bu değişkenlere ilaveten yatırımlar (I/GSYİH) ve nüfus artış hızı değişkeni dâhil edilmiştir (Cerović ve 

Nojković, 2009). Birinci model tahmin sonuçlarında büyümeye fert başına GSYİH başlangıç değeri, geçiş süreci 

ve reformist olmayı temsil eden değişkenlerin pozitif ve anlamlı etkileri olduğu; enflasyonun da negatif ve 

anlamlı etkisinin bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan, büyüme performansında başlangıç koşullarının ve 

kurumsal yapının anlamlı etkilerinin olduğu da belirlenmiştir. Geçiş sürecini hızlandıran reformist 

uygulamalarının da başlangıç koşullarına bağlı olduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan geçiş süreci ne kadar uzun 

olursa, geçiş resesyonunun da o kadar kısa ve U eğrisi şeklinde ortaya çıkan negatif büyüme etkilerinin de o 

kadar zayıf olacağı görülmüştür. Çalışmada ikinci ve üçüncü tahmin eşitlikleri olarak alınan Barro ile Levine-

Renelt’in büyüme modellerinde ise değişkenlerin büyüme üzerine anlamlı etkileri yakalanamamışken; Barro 

modelinde kamu harcamaları ve üretim kayıplarının büyümeyi olumsuz, diğer değişkenlerin ise olumlu etkilediği 

görülmüştür. Buna karşılık Levine-Renelt’in büyüme modelinde de yine değişkenlerin büyüme üzerine anlamlı 

etkileri yakalanamamış; üretim kayıplarının büyümeyi olumsuz yönde etkilediği ve diğer değişkenlerin de pozitif 

yönde etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Cerović ve Nojković, 2009). 

Popov (2007), 28 geçiş ekonomisi için 1989-1996 ve 1995-2005 arası dönem için panel veri analizleri ile 2 

aşamalı regresyon ve sağlamlık testleri uygulamıştır. Reel GSYİH büyümesini etkileyen faktörler olarak 1989 ve 

1989’a göre 1996 fert başına GSYİH değerleri, kamu gelirlerinin GSYİH’ya oranı, GSYİH bozucuları, 

liberalizasyon indeksi, enflasyon oranı, savaş gölge değişkeni, hukuk kuralları ve demokratikleşme göstergeleri 

alınmıştır. İki farklı dönem için yapılan analiz sonuçlarında, hukuk kuralları ve liberalizasyon uygulamalarının 

büyüme etkilerinin pozitif olduğu; buna karşılık demokratikleşme göstergesi, kamu gelirleri, GSYİH bozulmaları 

ve enflasyon oranının negatif etkilerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Diğer taraftan büyüme üzerine 1989-1996 

dönemi için savaş gölge değişkeni ile başlangıç GSYİH değerinin etkileri negatif iken; 1995-2005 arası dönem 

tahminlerinde her iki değişkenin de pozitif etkiler yarattığı belirlenmiştir (Popov, 2007). 

Beuran (2005) tarafından yapılan çalışmada Merkezi ve Güney Doğu Avrupa (10), eski SSCB (12) ve Baltık 

(3) ülkelerinden olmak üzere 25 geçiş ekonomisi için panel veri analizleri ile Genelleştirilmiş Momentler 

Yöntemi (GMM) uygulanmıştır. Bu bağlamda araştırmada kullanılan değişkenler; kişi başına GSYİH, dış 

yardımlar, başlangıç koşulları, enflasyon, bütçe dengesi, dış açıklık, politik indeks, fiyat liberalizasyonu, kurlar 

ve liberalizasyon indeksi, girişimcilik kısıtlamaları, bankacılık sistemi reformları, bankacılık dışı finansal 

kurumlar, kurumsal indeks, küçük ölçekli özelleştirme ve büyük ölçekli özelleştirmeden ibaret tutulmuştur. Elde 

edilen sonuçlarda dış yardımların ekonomik büyüme üzerine pozitif etkilerinin olduğu; ancak bu etkilerin çok da 

kuvvetli olmadığı tespit edilmiştir. Diğer taraftan başlangıç koşulları ile dış yardımlar arasında güçlü ilişkilerin 

olduğu ve benzer şekilde makroekonomik politikaların kalitesinin de etkili olduğu tespit edilmiştir. Dolayısıyla 

geçiş ekonomilerinde iktisadi büyümenin temelinde başlangıç koşullarının zamanlaması, kurumsal indeks ve 

politika indeksin olduğu belirlenirken; dış açıklık ve bütçe dengesi ile yabancı yardımların da önemli olduğu 

tespit edilmiştir (Beuran, 2005). 

 3  Uygulama Sonuçları 

Literatür araştırmasında temelde mali disiplin uygulamaları ile standart büyüme formları modellenmiştir. Bu 

çalışmada standart büyüme formundan farklı olarak, literatürden hareketle mali yapı ve enflasyon ile dış ticaret 

değişkenleri alınmış ve ayrıca literatürden farklı olarak da parasal yapı değişkeni modele ilave edilmiştir. 

Dolayısıyla bu çalışmada büyüme formu; 

GDPGW = f(GGF, M, T, INF)         (1) 

şeklinde gösterilmiştir. Burada GDPGW, GSYİH büyüme oranını; GGF, kamu harcamalarının GSYİH’ya 

oranını; M, para ve benzerlerinin GSYİH’ya oranını; T, toplam dış ticaretin GSYİH’ya oranını ve INF, enflasyon 

oranını temsil eder. Bu büyüme formu aşağıdaki şekilde modellenmiştir: 

GDPGW = 0 + 1GGF + M + T + INF + u       (2) 

(2) nolu büyüme modelinde (1) nolu formdan farklı olarak hata terimi u eklenmiştir. Çalışma Azerbaycan, 

Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan olmak üzere 7 geçiş ekonomisi 

üzerine uygulanmış olup, veri kesiti 1991-2010 arası dönemi kapsamıştır. Çalışmada kullanılan değişkenlere 

ilişkin tanımlayıcı istatistikler Tablo 1’de gösterilmiştir. 
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 GDPGW GGF M INF T 

Ortalama 5.81 13.57 15.13 103.27 96.27 

Medyan 7.05 11.79 12.87 13.96 89.20 

Maksimum 34.50 30.12 40.43 1546.72 199.67 

Minimum -23.10 7.69 4.83 -18.84 45.69 

Std. Sapma. 9.15 4.86 7.69 300.83 30.33 

Gözlem 80 80 80 80 80 

Tablo 1. Değişkenlere Ait Tanımlayıcı İstatistikler 

Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinden, yedi geçiş ekonomisinin 1991-2010 arası dönemde ele alınan 

değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri incelendiğinde, bu ülkelerde gayri safi yurtiçi hasıla büyümesi (GDPGW) 

ortalama 5.81 olarak tespit edilmiştir. Bu ülkeler içerisinde en yüksek oran 34,5 ile 2006 yılında Azerbaycan’da 

izlenirken, en düşük oran yine 1993 yılı için Azerbaycan’da -23,10 düzeyinde izlenmiştir. Kamu harcamalarının 

GSYİH’a oranı (GGF) söz konusu dönem içerisinde ortalama 13,57 düzeyindedir. Bu oran en yüksek 30,12 ile 

1993 yılında Azerbaycan’da, en düşük 7,69 ile 1996’da Gürcistan’da izlenmiştir. İncelenen geçiş  

ekonomilerinde Ortalamalar cinsinden,  Para ve para benzerlerinin (M) GSYİH’a oranı 15,13, Enflasyon oranı 

(INF) 103,27 ve dışa açıklığın göstergesi olarak ticaret düzeyinin GSYİH’a oranı ise 96,27 düzeyindedir.  

Olasılık GDPGW T M INF GGF 

GDPGW  1.000000     

T 
0.066584 

(0.589365) 1.000000    

M 
-0.071627 

(-0.634223) 

-0.102436 

(-0.909470) 1.000000   

INF 
-0.650718

(a) 

(-7.568603) 

0.171368 

(1.536206) 

-0.000807 

(-0.007129) 1.000000  

GGF 
-0.292364

(a)
 

(-2.700066) 

-0.125823 

(-1.120137) 

0.370462
(a)

 

(3.522463) 

0.069758 

(0.617589) 1.000000 
Not: (a) %1 önem düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir. Parametrelerin altında yer alan parantez içi değerler ise t 

istatistiklerini göstermektedir. 

Tablo 2. Büyüme Üzerine Açıklayıcı Değişkenlerin Korelasyon Katsayıları 

Orta Asya ve Kafkasya ekonomilerinde ekonomik büyüme üzerine GGF ile INF değişkenlerinin %1 önem 

düzeyinde ve negatif etkilerinin oldu gözlenirken; T ve M değişkenlerinin pozitif, ancak istatistiki açıdan 

anlamlılık düzeyinin bulunmadığı tespit edilmiştir. 

(2) nolu büyüme modelinde yer alan değişkenlerin yatay boyutuna ilaveten zaman boyutu da bulunmaktadır. 

Dolayısıyla çalışmada kullanılacak ekonometrik analizlerde sahte regresyon sorununun önüne geçebilmek için 

serilerin durağan olup olmadığı araştırılmıştır. Bu çerçevede LLC birim kök sınama sonuçları Tablo 3’de 

verilmiştir. 

Değişken Levin, Lin & Chu t* Durağanlık 

GDPGW -6.31514
(a) 

Seviye-Sabitli 

GGF -3.87282
(a) 

Seviye-Sabitli 

M -4.82746
(a) 

1.Derece-Sabitli-Trendli 

T -2.76020
(a) 

Seviye-Sabitli 

INF -71.8629
(a)

 Seviye- Sabitli Trendli 
Not: (a) %1 önem düzeyinde anlamlılığı ifade eder. 

Tablo 3. Birim Kök Sınama Sonuçları 

Durağanlık testi sonuçlarına göre M değişkeni dışındaki tüm değişkenlerin seviyede durağan olduğu 

görülürken; M değişkeni birinci farklarda durağandır. Bu nedenle yapılacak analizlerde M dışındaki değişkenler 

cari değerlerle analize koşturulacak iken; M değişkeninin farklar, yani D(M) cinsinden koşturulması söz konusu 

olacaktır. 

Çalışmada mali ve parasal disiplin göstergeleri temel alınmak kaydıyla bu iki değişkene ilaveten dışa açıklık 

ve enflasyon değişkenleri ile ekonomik büyüme arasında nedensellik test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. 

Nedensellik sınamaları sonuçlarına göre GDPGW ile GGF arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi 

yakalanırken; GGF’nin GDPGW’nin nedeni olduğu %1 önem düzeyinde ve GDPGW’nin ise GGF’nin nedeni 

olduğu %5 önem düzeyinde anlamlı olduğu görülmüştür. Diğer taraftan GDPGW’nin INF’in nedeni olduğu %1 

önem düzeyinde yakalanmıştır. Modelde alınan diğer değişkenlerden M ve T ise GDPGW ile ilişkisiz çıkmıştır. 

Dolayısıyla Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde ekonomik büyüme ile kamu harcamalarının GSYİH’ya 

oranı arasında çift yönlü nedensel ilişkiler yakalanırken; ekonomik büyümenin de aynı zamanda enflasyonun 
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nedeni olduğu belirlenmiştir. Burada her iki durum da dikkate alındığında, mali disiplin uygulamalarının büyüme 

üzerine güçlü etkiler yarattığı söylenebilir. Aşağıdaki şekilde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki 

ilişkiler grafikte verilmiştir. 

H0 Hipotezi: 
Gözlem  

Sayısı F-İstatistiği Olasılık 

GGF, GDPGW’nin nedeni değildir. 
123 

4.87676 0.0092 

GDPGW, GGF’nin nedeni değildir. 3.13132 0.0473 

INF, GDPGW’nin nedeni değildir. 
126 

0.56292 0.5710 

GDPGW, INF’nin nedeni değildir. 19.2678 5.E-08 

D(M), GDPGW’nin nedeni değildir. 
62 

0.09137 0.9128 

GDPGW, D(M)’nin nedeni değildir. 1.25861 0.2918 

T, GDPGW’nin nedeni değildir. 
125 

0.28964 0.7491 

GDPGW, T’nin nedeni değildir. 1.63511 0.1992 

INF, GGF’nin nedeni değildir. 
123 

0.83035 0.4384 

GGF, INF’nin nedeni değildir. 0.46554 0.6289 

D(M), GGF’nin nedeni değildir. 
62 

0.04737 0.9538 

GGF, D(M)’nin nedeni değildir. 0.12204 0.8853 

T, GGF’nin nedeni değildir. 
123 

3.44815 0.0350 

GGF, T’nin nedeni değildir. 2.88838 0.0596 

D(M), INF’nin nedeni değildir. 
62 

2.08344 0.1339 

INF, D(M) ’nin nedeni değildir. 0.86054 0.4284 

T, INF’nin nedeni değildir. 
125 

0.83054 0.4383 

INF, T’nin nedeni değildir. 15.1532 1.E-06 

T, D(M)’nin nedeni değildir. 
62 

0.22424 0.7998 

D(M), T’nin nedeni değildir. 0.89305 0.4151 

Tablo 4. Nedensellik Sınamaları 

 

Şekil 1. Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkileri 

Diğer taraftan T, GGF’nin (%5) ve GGF de T’nin (%10) önem düzeyinde karşılıklı nedensellik etkileri olduğu 

görülmekte iken; INF, T’nin (1) önem düzeyinde nedenseli konumundadır. Bu durumda, dış ticaret ile kamu 

harcamaları arasında çift yönlü nedensellik ilişkilerinin varlığı, özellikle dış ticarete bağlı olarak kamunun vergi 

gelirlerinin etkilenebilirliğinden bahsedilebilirken; kamu harcamalarının da ithalatı uyarıcı etkiler yarattığı ileri 

sürülebilir. INF’in T’nin nedeni olduğuna dair nedensellik boyutu ise enflasyonun dış ticareti etkilediğine işaret 

ederken; burada ithal enflasyonun varlığının yanı sıra yurtiçi fiyatlara bağlı olarak rekabet gücünün ve 

dolayısıyla ithalatın etkilenebilirliği de söz konusudur. Değişkenler arası nedenselliği gösteren özet grafik de 

aşağıda verilmiştir. 

 4  Sonuç 

1991 yılında siyasal anlamda bağımsızlığını elde eden Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinden 

Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın devlet olabilme 

amacıyla kurumsallaşma yönünde önemli çabalar sarf ettiği dikkat çekmektedir. Bu ülkelerin aynı zamanda 

ekonomik anlamda da bağımsız bir ekonomi olabilmek için “kaynak temini-üretim-pazar ağları” ilişkilerini tesis 

edebilme çabaları içerisinde bulundukları açıktır. Başlangıçta bu bağların kopmasının bir yansıması olarak 
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üretimde ve dolayısıyla gelirde dramatik düşüşler yaşanırken; bu durum aynı zamanda geçiş resesyonu olarak da 

literatürde tanımlanmıştır. Geçiş resesyonuna ilaveten işsizlikte ve enflasyon süreçlerinde de yüksek oranlılık 

tecrübe edilmiştir. Böylece gelir kayıpları-geçiş resesyonu ile yüksek oranlı enflasyon ve işsizlik olgusu, Orta 

Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde en sert şekliyle yaşanmıştır. 

 

Şekil 2. Değişkenler Arasındaki Nedensel İlişkilerin Özet Sunumu 

Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde daralma süreçlerinin aşılabilmesi, işsizliğin azaltılabilmesi ve 

hiper enflasyona varan istikrarsızlıkların önüne geçilebilmesi için başta IMF olmak üzere uluslararası kurum ve 

kuruluşların standart reçetesi, parasal ve mali disiplinden taviz verilmemesi şeklinde olmuştur. Bu yönüyle de 

parasal ve mali disiplin uygulamalarının bir tür kurumsallaşma yönünde çabaların bir yansıması olduğu dikkate 

alındığında, Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde mali ve parasal disiplin ile ekonomik büyüme arasında 

sapmasızlığın önem arz edeceği söylenebilir. Dolayısıyla mali ve parasal göstergeler ile ekonomik büyüme 

ilişkilerinin araştırılması açısından yapılan korelasyon testleri ile nedensellik sınamalarında, parasal boyutun 

önem arz etmediği tespit edilmiştir. Buna karşılık mali disiplin ile ekonomik büyüme boyutunda ise çift yönlü 

nedensellik ilişkilerinin varlığı tespit edilmiştir. Bu ilişkinin korelasyon katsayısının da negatif olduğu göz 

önünde bulundurulduğunda, Orta Asya ve Kafkasya geçiş ekonomilerinde kamu harcamalarının yüksek 

boyutlarda bulunduğu ve bunun da büyümeyi olumsuzlaştırdığı tespiti yapılırken; büyümenin de kamu 

disiplinini bozucu etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla politika çıkarımı olarak Orta Asya ve Kafkasya 

geçiş ekonomilerinde mali disiplinin sağlanabilirliğin ve böylece popülist uygulamaların önüne geçilebilirliğin 

daha yüksek bir büyümeyi sağlayıcı etkiler doğuracağı ileri sürülebilir. 
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Abstract 

Central Asian Countries decolonized by break up of USSR, struggle with the important and unsolvable 

problems during the process of transition from an implicit and statist economic system to the capitalist system.  

Although 20 years have passed, the liberal countries adopted the free market economy, face the big handicaps in 

the transition process of their economic system to the modern capitalist system. I have been in these territories in 

the transition process from socialist system to the capitalist system. So I am sure that the field of tourism, trade, 

industry, agriculture and service has the important role in the development planning of the countries. In this 

study I will try to emphasize the significance and necessity of political stability and social peace and comfort to 

the development of tourism and trade. My former studies focused on some countries of the Central Asian 

Countries, had got great attention in the international congresses. Now I will try to review the importance of 

tourism and trade in the development of Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Tajikistan, and 

necessity of political stability and the advantages and disadvantages of these countries in this way. Naturally 

underground and over ground treasures, geopolitical, geostrategic, geo-economic positions, political systems, 

social structures of this region and regional balances affect directly or deviously the political stability of above 

countries. In this study I will try to offer suggestions in view of the fact that these interactions. 

JEL codes: F52, F59 

 1  Giriş 

Sovyetler Birliğinin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya Devletleri Kapalı ve devletçi bir 

ekonomik sistemden kapitaliste sisteme geçiş yapma sürecinde önemli hatta çözümsüz sorunlar yaşadılar ve 

yaşamaktadırlar. Serbest Pazar ekonomiyi benimsediklerini ve bu sisteme geçme iddiasında olan söz konusu 

ülkelerde 20 yıl geçmesine rağmen halen ekonomik sistemlerinin çağdaş kapitalist sisteme ulaşmaları yolunda 

büyük handikaplarla karşı karşıyadırlar. 

Sanayi, ticaret, hizmet ve turizm sektörleri başta olmak üzere Orta Asya Devletlerinin kalkınmada öncelikli 

sahları olarak belirginleşen sahalar konumundadırlar. Sosyalist sistemin kalıntılarından kapitalist sisteme geçiş 

sürecinde 10 yıla aşkın bir süre söz konusu coğrafyada görevim nedenliyle bulunmama dayanan gözlemlerime 

dayanarak Turizm, ticaret, sanayi, tarım ve hizmet sektörlerinin önemine vakıf olarak kalkınma planlarında çok 

önemli bir yer tutacağından eminim.  

Bu araştırmada söz konusu sektörlerden Turizm ve ticaretin gelişmesi doğrultusunda siyasal istikrarın, 

toplumsal barış ve huzurun önemi ve gereksinimi üzerinde durmaya çalışılacaktır. Daha önceleri bu hususta lokal 

olarak Orta Asya Devletlerinin bazılarını ülkeleri değerlendirdiğim araştırma yazılarım uluslararası kongrelerde 

ilgiyle karşılanmıştır. Şimdi ise söz konusu ülkelerden Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve 

Türkmenistan’ın ekonomik kalkınmasında turizm ve ticaretin yerini ve siyasal istikrarın sektörel bazda duyduğu 

ihtiyaç ve sistematik olarak avantajlarıyla dezavantajlı durumlarını değerlendirmeye çalışılacaktır.(Karaağaçlı, 

2010a) 

Kuşkusuz bölgenin yer altı ve yer üstü zenginlikleri, jeopolitik, jeostratejik ve jeoekonomik konumları, siyasal 

sistem, toplumsal yap ve bölgesel denge ve denklemlerin doğrudan ve ya dolayalı biçimde söz konusu ülkelerin 

siyasal istikrarını etkilemektedir. Bu etkileşimlerde göz önünde bulundurularak önermeler sunulacak ve konu 

değerlendirecektir. 

70 yılı aşmış bir sürede Sovyetlerin kapalı ekonomik sistemi kendi özel şartlarını yaratmış, katı devletçi 

sistem, merkezi planlama ve katı devlet idaresiyle Sovyet ekonomik modelini ortaya koymuştur. Bütün Sovyet 

coğrafyasında olduğu gibi Orta Asya coğrafyasında da bu ekonomik sistem bütün varlığıyla hâkimiyetini kurmuş 

ve 1990’lara kadar katı bir şekilde uygulanmıştır. Her türlü dış müdahaleye kapalı olan bu sistem olumlu ve 

olumsuz yönleriyle araştırması gereken bir konu olarak bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınma modeli olarak pek 

çok araştırmaya konu olabilir. 

Sovyetler Birliği çöktüğü sırada tüketim mallarının tedariki ve özellikle lüks malların piyasada 

bulunmamasının sıkıntısı yaşanırken aynı zamanda bu sistem sayesinde vatandaşlarının tamamının sosyal 

güvence, eğitim, konut, kültürel imkânlar ve insanın yaşamına dair bütün ihtiyaçlarının parasız karşılanması 

sistemin olumlu yönlerini oluşturmakta idi. 
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Sağlık, eğitim, konut ve diğer beşeri ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra bütün vatandaşlarının devlete ait 

kurumlar ve tarım kooperatiflerinde çalışıyor olması işsizlik diye bir sorunun bulunmamasını sağlamış, bütün 

halk ortalama yaşam standardından faydalanma imkânına kavuşmuştu. Devletin güçlü olması sebebiyle kanun 

hâkimiyeti sert bir şekilde uygulanmış, toplumsal düzeni sarsacak güvenlik ve asayişi bozacak herhangi bir olay 

veya girişime izin verilmemekteydi. 

Sebep ve nedenlerinin tartışılması bu yazının havsalası dışında olan Sovyetlerin çökmesinden sonra kısa 

sürede ekonomik sistem çökmüş, Moskova merkezili destek ve denetimin bitmesiyle birlikte emeklilik sistemi, 

temel ihtiyaçların temini doğrultusunda ham madde temini, enerji tedariki ve dağıtım şebekeleri ve insani 

ihtiyaçların karşılanmasında büyük sıkıntılar baş göstermeye başlamıştır. 

Ortaya çıkan yeni ortam hiçbir ekonomik sistemin kural, kaide ve yasalarına uygun değildi. Toplumsal 

istikrarsızlığın yanı sıra bireysel menfaatçilik, yolsuzluk, özelleştirmelerde yapılan usulsüzlükler, devlet 

idaresinde yetersizlik, ekonomik sistemde belirsizlik, etnik, dinsel, kavimsel anlaşmazlıkların toplumsal 

çatışmayı tetiklemesi ve benzer sorunların ortaya çıkmasıyla birlikte bütün ülkeler bağımsızlıklarının ilk 

yıllarında önemli sorunlar yaşadılar. Kimisinde hala bu sorunlar kronikleşerek sürmektedir.  

Alt yapısı, yasal mevzuatı ve uygun ortamı sağlanmadan, kolektivist ekonomik modelden, planlı ve kapalı bir 

ekonomik sistemden, serbest ekonomi ve özel mülkiyete geçiş aşamasında nükseden sorunlar arızalı ekonomik 

yapıyı daha da yıpratarak vahşi kapitalizmin sert bir uygulama modeliyle iktidar çevrelerine yakın küçük bir 

azınlığın kısa sürede olağan üstü imkânlara ve kaynaklara kavuştururken milyonlarca sıradan vatandaşı 

emekçiyi, emekliyi, köylüyü ve kentlerde yaşayan işçi, memur vb. katmanları yoksulluğa ve yokluğa mahkûm 

etti.  

Daha sonra kimi ülkelerde yeniden devlet otoritesinin sağlanması ve ekonomik sistemin rayına oturtulma 

girişimcileri sonucunda alınan lokal tedbirler sayesinde sorunlara nispi çözüm getirilmiş, özellikle ham madde 

zengini ülkelerde petrol, doğalgaz vb. ham maddelerin ihracatı sonucunda elde edilen olağan üstü kaynaklardan 

belirli bir kısmı ekonomik alt yapının tekrar tesisi, kentlerin ve ulaşım yollarının yeniden onarımı kısıtlıda olsa 

sanayi kuruluşlarının yeniden faaliyete geçirilmesi, emeklilik ve sosyal güvenlik sisteminin revize edilmesi ve 

toplumsal kalkınmanın icadı doğrultusunda adımların atılmasına yönelik harcamalarının yapılmasını sağlamıştır. 

 2  Durumun Tespiti 

Orta Asya devletlerine baktığımızda bağımsız beş ülkeyle karşılaşıyoruz. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, 

Tacikistan ve Türkmenistan coğrafi büyüklük, nüfus yoğunluğu ve dağılımı, ekonomik kalkınma, yer altı ve yer 

üstü zenginlikleri, siyasal, sosyal, toplumsal ve kültürel yönleri, jeopolitik ve jeostratejik konumları, etnik, dinsel 

ve kavimsel etnisite, azınlıklar, tarihsel medeniyet ve kültürel farklılıkları vb. hususlar bakımından birbirlerinden 

önemli farklılıklara sahiptirler. (Karaağaçlı, 2012) 

Sovyetler Birliği döneminde ortak bir siyasal otorite egemenliği altında aynı ülke sınırları içerisinde bulunan 

söz konusu devletler Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte bağımsız bir devlet olarak uluslararası arenada varlıklarını 

sürdürmeye çalışırken bağımsız devletler topluluğu, Şanghay İşbirliği örgütü v.b bölgesel ve uluslararası 

kuruluşlarda birlikte bulunmalarına rağmen, ikili veya çoklu sınır anlaşmazlıkları, toprak ideaları, su ve deniz 

kaynakları paylaşımı konusu vb. hususlarda ihtilaf ve anlaşmazlıkları söz konusudur. Örneğin: Kırgızistan, 

Tacikistan ve Özbekistan arasında Sır-ı Derya, Amu- Derya ve diğer nehirlerin su kaynaklarının paylaşımı 

hususunda derin ihtilaflar söz konusudur. Yine söz konusu ülkelerin coğrafi sınırları içinde yaşayan komşu 

ülkelere ait etnik azınlıklar sürekli sorun yaşamaktadırlar. Örneğin: Özbekistan sınırları içerisinde Tacikler, 

Kazaklar veya Türkmenler, Kırgızistan ve Kazakistan’da yaşayan Özbekler ve yine Türkmenistan ve 

Özbekistan’da yaşayan karşı tarafa mensup etnik azınlıklar sürekli problemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu 

da toplumsal barış ve huzur ortamını olumsuz etkilemektedir. (Akyürek, 2012) 

İstikrarı tehdit eden bir diğer unsur ise aşırı inanç gurupların, kökte dinci hareketlerin ve özellikle Pakistan ve 

Afganistan kaynaklı aşırı militan grupların bölgede nüfus tesis etme girişimleri ve bu bölgeyi Rusya ve 

Çin(Doğu Türkistan)’e geçiş güzergahı olarak kullanma girişimlerinden kaynaklanan güvenlik terör ve 

istikrarsızlık sorunudur. Bu siyasal hareketliliğe Afganistan ve Pakistan’da üretilen uyuşturucu maddelerin Rusya 

ve Avrupa pazarlarına ulaştırılmasında bölgenin uyuşturucu şebekelerinin kullanım ve geçiş sahası konumuna 

gelmesiyle birlikte silah ve uyuşturucu kaynaklı terörün bölgeyi istikrarsızlaştırması bakımından büyük önemli 

bir handikap oluşturmaktadır. (Karaağaçlı, 2009a) 

Son olarak çoğunlukla totaliter ve otoriter bir yöntemle idare edilen söz konusu devletlerde demokratik 

kurumların gelişmemesi, demokratikleşme sürecinin ağır aksak yürümesi, siyasal, basın ve halkın; hak, hukuk ve 

demokratik taleplerinin karşılanmamasına yolsuzluk, yokluk ve devlet idaresinde yapılan usulsüzlükler kitlelerin 

hoşnutsuzluğuna böylece ortamın provokasyona ve toplumsal hareketliliğin kitlesel eylemlere dönüşmesi 

tehlikesini bünyesinde barındırmaktadır.   
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 3  Turizm ve Ticaretin Önemi 

Her ne kadar söz konusu ülkelerin çoğu yer altı ve yer üstü varlıkları bakımından zengin bir konumda ise 

kuşkusuz herhangi bir ülkenin ekonomisinin yalnızca ham madde ihracatına dayalı olması ekonomik model ve 

kalkınma bakımından yersiz hatta tehlikeli bir durumdur. Sovyetler Birliği döneminden miras kalan sanayi alt 

yapısının çökmesi ve çok hantal durumda bulunması söz konusu fabrikaların rasyonel ve verimli kullanımını 

imkansız hale getirmektedir. Kazakistan, Türkmenistan ve nispi olarak Özbekistan çok zengin yer altı kaynakları 

yani; doğalgaz ve petrol kaynaklarına sahiptirler. Özbekistan pamuk ve altın üretimi, Kazakistan demir çelik ve 

tahıl üretimi, Kırgızistan elektrik, Tacikistan ise alüminyum bakımından önemli bir konumdadır.   

Ama esas olarak söz konusu ülkelerin hepsinde önemli bir ticari ve turizm potansiyeli söz konusudur. 

Özbekistan Semerkent, Buhara, Hiva, Termez, Andijan, Taşkent vb. pek çok tarihi ve turistik kente sahipken 

Kazakistan Almata, Türk Dünyasının manevi başkenti Türkistan, kuzeyde Kökçetav, Aktöbe gibi güzel yerlere 

sahipken Kırgızistan muhteşem Tanrı Dağları(Tiyenşan), Narin Nehri kıyısındaki cennet misali vadileri, Issık 

Göl ve Sarı Çelenk gibi cennet misali gölleri, Oş ve Özgen Gibi tarihi kentlere sahipken, Tacikistan gökyüzüne 

uzanmış muhteşem dağlara ulaşan yolları, vadileri, tarihsel kentleri, Türkmenistan ise Karakum Çölünün kendine 

özel güzelliği, yine tarihi kentleriyle önemli bir turizm potansiyeline sahip bulunmaktadır. (Karaağaçlı, 2009b) 

Orta Asya devletleri özellikle Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan Çin Halk Cumhuriyetiyle sınır olmaları 

münasebetiyle Çin Halk Cumhuriyeti’nin Rusya, Kafkasya daha doğrusu karayoluyla dünyaya açılan kapı 

konumundadır. Çin’de üretilen tüketim malları çok düşük maliyetle karayoluyla bu üç ülkenin kentlerine 

ulaşmakta, oradan bütün dünyaya sevki mümkün bir durum söz konusudur. Ayrıca söz konusu ülkelerin açık 

denizlere ulaşmaları söz konusu olmadığından Avrupa ve Rusya’yı karayolu ve demiryoluyla bölgeye 

bağlanması yine söz konusu bölgelerden Çin’e ulaşacak malların sevkiyatı yolu üzerinden bulunmaları bölgeye 

önemli bir ekonomik değer katmaktadır. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, Pakistan, Afganistan enerji 

ihtiyaçlarının bir kısmını Orta Aysa devletlerinden karşılamakta yine Kafkasya’da üretilen enerji kaynaklarının 

Asya ve Güneydoğu Asya’ya ulaşım yolu üzerinde bulunmaktadırlar.(Karaağaçlı, 2010b) 

Enerji nakli ve ticari ürünlerin sevkiyatı bakımından bölge çok önemli bir jeoekonomik konuma sahiptir. Buna 

ek olarak Afganistan’ı işgal eden ABD ve diğer batılı devletlerin askerlerinin silah, cephane, erzak ve diğer 

teçhizatın sevkiyatı konusunda da Orta Asya coğrafyası hayati öneme haizdir. 

Görülüğü gibi Orta Asya coğrafyasının gelişmesinde ve kalkınmasında önemli bir paya sahip olan turizm, 

ticaret, enerji sevkiyatı, güvenliği ve siyasal istikrarın ve güvenliğin büyük payı söz konusudur. Turizm, ticaret 

ve enerji üretimini ve sevkiyatını etkileyen en önemli faktörlerin başında siyasal istikrar, toplumsal barış ve 

güven ortamıdır. Özellikle bu denli önemli bir tarihi, doğal, kültürel ve egzotik turizm potansiyeline sahip olan 

söz konusu ülkelerde konaklama yani dünya standartlarında turizm tesislerinin inşası, sevk ve idaresi turistlerin 

ulaşım yollarının hazırlanması, havalimanlarının restore edilmesi, kara, deniz ve demir yolunun dünya 

standartları seviyesine getirilmesi ve turizmin her sahasında uluslararası düzeye çıkarılması doğrultusunda 

yabancı, dış yatırım ve sermaye, bilgi ve teknolojiye ihtiyaç duyulmaktadır. 

Başta ülkemiz olmak üzere bu potansiyele sahip batılı şirketlerin o coğrafyaya yönelmesi ve yatırımlar 

yapılması doğrultusunda yapılması gerekenler, çıkarılması gereken yasalar ve uygulamaya konulması elzem 

olanlar var. Turizm veya başka değişle bacasız sanayinin gelişmiş batılı ülkelerde ve ülkemize kattığı değer ve 

ekonomik getirisi herkesçe malumdur. Turizm ve özellikle uluslararası turizmin faaliyet sahasına giren ülkeler 

ekonomik kalkınma ve döviz girdisinin yanı sıra istihdam ve ülkenin sosyal yönden gelişmesinde büyük katkı 

sağlamaktadır. Unutulmaması gereken batılı turistlerin ve tur şirketlerinin bir ülkeye girmesinde turizm alt yapısı 

ve tesislerin dünya standardında bulunmasının yanı sıra söz konusu ev sahibi ülkenin siyasal istikrarı ve 

toplumsal barışının bulunması olmazsa olmaz şartlardan biri konumundadır. 

Açıkçası yatırımlar istihdamı, döviz girdisini ve üretilen ham maddeni pazarlanmasını be vesileyle üreticinin 

malını satarak gelir elde etmesini, sağlanan istihdam sayesinde işsizlik sorunun çözülmesi, elde edilen gelir ve 

üretilen hizmet ve maldan sağlanan vergiyle devletin sosyal ve kültürel alanlara yatırımlar yapması emeklilik ve 

sosyal güvenlik sisteminin gelişmesini bu hususlarının toplumun gelir seviyesinin yükselmesini sağlayarak 

ekonomik gelişmeyle toplumsal huzurun sağlanması ve böylece toplumsal barış ve güvenliğin sağlanması 

hedeflenip, gerçekleştirilebilir. 

Öte yandan ticaretin gelişmesiyle bölgede tarihsel olarak var olan ticaret potansiyelini de canlandıracaktır. Zira 

Orta Asya bölgesi binlerce yıldan beri Çin, Hindistan, İran, Avrupa pazarları güzergâhı üzerinde bulunmasından 

dolayı daima ticaret kervanlarının güvenli geçiş güzergâhı konumunda idi. Tarihi ipek ve baharat yollarının 

önemli bir kısmı Orta Asya’nın tarihi kentleri üzerinden geçmekte idi. Günümüzde ise bu tarihi geçiş 

güzergâhlarını gelişmiş karayolu ve demiryolu ağlarıyla donatıp, ulaşım yolları üzerinden modern ve çağdaş 

konaklama ve dinlenme tesislerinin inşası ulaşım güvenliğini sağlayarak kentlere modern ticari, alışveriş, 

depolama ve sevkiyat merkezlerinin oluşturulması tekrar bu tarihi ticari yolların canlanmasına ortam sağlayacak 

aynı zamanda artı değer üretimine fırsat verecek istihdam, ekonomik gelişmenin yanı sıra devletlere önemli vergi 

girdisi sağlayacaktır. 
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 4  Sonuç 

Tabiatı ile turizm, ticaret ve enerji hatlarının güvenliğini sağlayacak ortamın hazırlanmasında devletlerin 

iradesi, halkın bu yöndeki talep ve girişimleri ve en önemlisi yabancı sermayeyi cezp etmek için yasal mevzuatın 

hazırlanması ve alt yapının oluşturulması gerekmektedir. Bu doğrultuda önerilerim; 

Yabancı sermayenin güvencesini sağlayacak yasal düzenlemelerin ülkelerin parlamentolarından ve yasama 

meclislerinden çıkarılması.  

Kar ve sermaye transferini kolaylaştıracak yasal mevzuatın parlamentolardan çıkarılması, ilgili bakanlıklar ve 

devlet kurumlarınca uygulamaya konulması 

 Uluslararası tahkim yasalarının parlamentolarda kabulü, ilgili devlet makamlarınca onaylanması ve derhal 

yürürlülüğe konarak dış yatırımcılara, uluslararası finans çevrelerinde güven yaratılması. 

İthalat ve ihracat mevzuatının günün ihtiyacına uygun hale getirilerek uluslararası ticaret, finans, bankacılık, 

kalite kontrol, denetim, sigorta şirketleri vb. kuruluşlarla diyalog halinde yeni mevzuatın hazırlanarak 

yürürlülüğe konulması. 

 Dış yatırmacıya mülkiyet garantisi sağlayacak yasal düzenlemeler ve fiili ortamın hazırlanması, söz konusu 

uluslararası yatırımcıların güvenini sağlayacak bütün adımların atılması, çalışma ortamlarının oluşturulması, 

devlet bürokrasisini azaltarak yatırımcıya güvenli bir ortam sağlamak. 

Ekonomik kalkınmanın endeksli olduğu turizm ve ticaret gelişmesini göz önünde bulundurduğumuzda, turizm, 

ticaret, bankalar, finans kuruluşları, turistlerin konaklama, dinlenme, seyahat ve gezi sırasında güvenliğini 

sağlamak, her türlü adi veya terör saldırısından korumak doğrultusunda tedbirlerin alınması doğrultusunda 

merkezi ve yerel idarelerin koordineli olarak gerekli tedbirlerin alınması hususunda önceden planlamaların 

yapılması gerekmektedir. 

Dünya ve özellikle Batı kamuoyunu olumlu yönde etkilemek, Batılı turistleri ve tur şirketlerinin ilgisini 

bölgeye çekmek doğrultusunda bölge devletlerinin ilgi makamları, turizm bakanları, kitle iletişim araçlarının 

yetkilileri ve konuyla ilgili bütün yetkililerin periyodik olarak bir araya gelmeleri, toplantılar düzenlemeleri ve 

yeni gelişmeler doğrultusunda tedbirler almalıdırlar. 

Bölge devletlerinin ticaret, sanayi ve maliye bakanları yine devlet planlama, bankalar, finans kuruluşları, 

mesleki kuruluşlar, kamu iktisadi teşekkülleri, sanayi, ticaret ve borsalar gibi meslek odaları yetkilileri belli 

aralıkla bir araya gelerek toplantılar düzenleyip, yatırımlar, yasal mevzuatlar, vergi vb. konularda yeni yasaların 

çıkartılması ve iş birliği sahalarını değerlendirmelidirler. 

Bölge devletlerin güvenlikten sorumlu üst düzey yetkilileri, üst düzey istihbarat ve polis yetkilileri meydana 

gelecek herhangi bir adli veya terör saldırısı karşısında ortak tedbir ve önleyici karalar almaları doğrultusunda 

sürekli birbirleriyle irtibatta bulunmaları ve hızlı irtibat kanallarını açık tutmalıdırlar. 

Bölge devletlerinde faaliyet gösteren doğal ve tabi afetlerle mücadele kuruluşları, “Kızılhaç” ve “Kızılay” gibi 

kuruluşlar yine sivil arama ve kurtarma ekipleri sürekli irtibat halinde olup herhangi bir olayda koordineli olarak 

faaliyete geçmelidirler.  

Gümrük mevzuatın da günün ihtiyaçlarına cevap verecek değişiklikleri yapmak, bürokrasiyi azaltmak ve 

gümrük sahalarında alt yapıyı hazırlayarak teknolojik imkânlar sunarak modern depolama, sevk ve denetim 

imkanlarını sunmak.  

Başta turizm bölgeleri olmak üzere alt yapı sorunlarının çözümüne öncelik vermek, elektrik, su, doğalgaz, 

belediye hizmetleri, sağlık hizmetler vb. alanlarda dünya standardını yakalayarak yatırımcıları cezp etmek. 

Turizm bölgelerine ulaşımı sağlayan kara yollarının onarımını yapmak ve yeni ulaşım yolları inşa etmek; 

köprü, viyadük, ışıklandırma, acil durumlar için sağlık ekiplerinin hazır bulundurulmasını sağlamak, belirli 

mesafelerde herhangi bir kaza veya olumsuz doğal afetlere yönelik ilk yardım kapları, sağlık ocakları, helikopter 

ve helikopter pisti hazırlamak, yangın ilk yardım ve benzer vakalar için gerekli tedbirleri almak. 

Başta Türkiye olmak üzere turizm sektörü gelişmiş ülkelerden turizm teknolojisi, tecrübesi, eğitimi ve 

uygulamalarını transfer etmek için kapsamlı planlamalar yaparak yeni projeleri hayata geçirmek, üniversitelerin 

eğitim ve iktisat fakültelerindeki turizm, pazarlama, işletme, güvenlik, muhasebe ve turizmle ticaret sahalarını 

doğrudan veya dolaylı yoldan ilgilendirecek anabilim dallarının oluşturulması ve yabancı dil ağırlıklı eğitime 

önem verilmesi.  

Turizm ve ticaret sahasındaki yeni yöntem, uygulama ve standartların eğitiminin verildiği ortak akademik 

kurumların kurulmasını, var olanların gelişmesini teşvik etmek, ikili ve çok taraflı anlaşmalarla bilgi ve teknoloji 

transferini sağlamak, karşılıklı seminerler, konferanslar ve bilimsel toplantılar düzenlemek, turizm, ticaret ve 

güvenlik bölümünde okuyan öğrencilere başta Türkiye üniversiteleri olmak üzere yabancı üniversitelerde staj ve 

uygulamalı eğitime ağırlık vermek.  

Güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin modernizasyonunu gerçekleştirirken personelinin hizmet içi eğitimine önem 

vererek çağdaş bir konuma ve günün ihtiyaçlarına cevap verecek konuma yükseltmek, teknolojik donanımını 
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sağlarken mobilizasyona önem vermek, anında ve hızlı müdahale edecek birimler oluşturmak, yapılacak ikili ve 

çoklu anlaşmalarla güvenlik personelinin kısa ve uzun vadeli hizmet için, eğitim için başta Türkiye olmak üzere 

Avrupa ve diğer yabancı ülkelerde ki benzer kurumlarda eğitim kamplarına göndermek.  

Kitle iletişim araçlarını kullanarak halkın çeşitli konularda bilinçlendirilmesine öncülük etmek, turizmin ve 

ticaretin gelişmesinin ülke kalkınmasında ve gelişmesinde ki rolü hakkında halkı bilinçlendirerek vatandaşların 

desteğini kazanmak.  

Turizm ve ticaret bölgelerindeki var olan havalimanlarının modernizasyonunu gerçekleştirmek ihtiyaca göre 

yenilerinin inşasını planlamak, havalimanlarının sevk ve idaresinde uluslararası kuruluşlarının deneyim ve 

tecrübelerinden yararlanarak hizmet kalitesini yükseltmeyi gerçekleştirmek. 

Ülkenin zengin doğal güzelliklerini, tarihi ve turistlik varlıklarını, halkın zengin kültürel yapısını, 

misafirperverliğini, ticari olanaklarını, el sanatlarını, tarım ürünlerini ve benzeri varlıklarını yansıtacak uzun ve 

kısa metrajlı belgesel ve tanıtım filmleri, kitapçık, broşür ve kasetler hazırlayarak ulusal kanallardan, dost 

ülkelerin kitle iletişim araçlarından ve internetin sosyal paylaşım sitelerinin olanaklarını kullanarak tanıtım 

seferberliğine öncülük etmek. 

Sonuç olarak zengin yer altı kaynakları, yüzde yüz okuma yazma bilen genç bir nüfusa ve Sovyetler 

Birliği’nden miras kalan eskimiş teknolojiyle donatılmış sanayi alt yapısı, bağımsızlık sürecinde yenilenen ve 

yenilenmeye çalışılan kentler ve ulaşım yollarıyla Orta Asya devletleri birbirlerinden farklı gelişmişlik düzeyine 

sahip bulunmalarına rağmen ortak sorunlar ve problemlerle karşı karşıyadırlar. Kalkınma planlarını çeşitli 

sistem, öngörü ve yaklaşımlara göre ön gören söz konusu ülkelerin ortak tarihsel, kültürel mirasın yanı sıra din, 

etnik, dil ve kültürel yönlerle de çoğunlukla birbirlerine yakın ve akraba konumundadırlar. 

Bağımsızlık sürecinde her ülke çeşitli düzeylerde toplumsal hareketliliğe sahne olurken kimisi toplumsal 

çatışmaları hafif hasarla atlatırken bazıları iç savaşa ve etnik gruplar arasındaki kanlı çatışmalara varacak şekilde 

aşamalar geçirdiler. Siyasal iktidar ve yönetim biçimi olarak da kimisi demokratik, parlamenter sistem ve serbest 

piyasa sistemini benimserken, kimisi hala aşırı devlet müdahaleli ekonomik sistemi benimserken çoğunlukla katı 

başkanlık ve olağanüstü yetkilerle donatılmış başkanlık sistemiyle idare edilmektedirler.  

Enerji kaynaklarının belirli bir tarihten sonra tükenecek olması, genç üstelik hızlı bir trendle artış gösteren 

nüfus yapısına sahip bulunmalarından dolayı yetkililer ülke kalkınması ve önümüzdeki uzun vadeli kalkınma 

planlamalarında her türlü kalkınma alternatifini göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Uzun yıllar o coğrafyanın 

hemen hemen bütününü köylerden en ücra kentlerine varıncaya kadar tarihi, turistlik, doğal, sanayi, ticari, 

kültürel vb. yerlerde gözlemlerde ve araştırmalarda bulunan birisi olarak, coğrafyada kalkınmada öncelikli 

hedefinin turizm, ticaret ve enerji kaynaklarının intikali yönünden yatırımların yapılması, alt yapılarının hızlı bir 

şekilde onarılarak hizmet sektörünün çağdaş normlara kavuşturularak kısa ve uzun vadeli planlamaların 

yapılması gerektiği düşüncesindeyim.  Söz konusu alanlarda sektörel bazda uzun vadeli planlamalar, bilimsel 

araştırmalar ve fizibilite raporlarının hazırlanması gerektiğinden ülkelerin planlama teşkilatları bu konunun 

önemine binaen planlamalarını yapmalı ve hayata geçirmelidirler. 

Yukarıda maddeler halinde verdiğim önerilerime yenileri eklenebilir; ama kanımca önemli olan toplumsal 

barış ve huzur ortamının doğrudan doğruya ülke güvenliğine yansıyacak şekilde öncelikle yabancı sermayeyi 

ülkelere çekmek, güvenli bir ortamda faaliyetlerini yürütmelerini sağlamak, ülkeleri yabancı sermaye ve 

yatırımlar için cazip hale getirmek, ardından turizm ve ticaret alt yapısının oluşturulmasından sonra yabancı 

turistleri, ticaret erbabının bölgeye akınını sağlamak. 

Orta Asya’nın kalkınmasının anahtarı turizm ve ticaret, turizm ve ticaretin anahtarı ise güvenlik, ilgili 

mevzuatın çıkarılması ve hızlı bir şekilde çağdaş, demokratik, insan haklarına saygılı modern bir siyasal siteme 

kavuşturulması gerektiğini unutmamak gerekir.    
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Abstract 

After the collapse of Eastern  bloc in 1991, Economic Growth in new independent Turkish Republics doesn’t  

materialize as intended level  because of the reasons such as inaequancy in information and technology, not 

making required investments,balance of payments deficit. For these reasons , external borrowing is seen as an 

important source in order to reach required growth rates. Providing economic growth with external borrowing 

can only be made by using sources acquired with debts in productive parts of economy. Debt amount in Turkish 

Republics has shown increase from 1992 till today. Turkish Republics wanted to overcome various problems 

after their independence with the help of Turkey with which they had various links. This situation made Turkey a 

privileged country among others. In this study, the influence of external debt on growth is examined by the panel 

data analysis for six Turkish Republics (Azerbaijan, Kazakhstan, Krgyzstan, Uzbekistan, Tajikistan and 

Turkmenistan) and Turkey (1994-2010). LLC and IPS Panel Unit Root Tests are used in order to test stagnation 

of the data. Afterwards Pedroni Cointegration Test and Panel Granger Causality Test are used. 

JEL codes: F34, F43 

 1  Giriş 

Gelişmekte olan ülkelerin en önemi problemlerinden birisi dış borç stoklarındaki artıştır.  Bu ülkelerde 

ekonomik büyüme hızını arttırabilmenin yolu, iç tasarrufları arttırmaktır. Ancak, iç tasarrufları yetersiz olan 

gelişmekte olan ülkeler sık sık dış borca başvurmaktadır. Çünkü düşük tasarruflar yatırımlarda ve dolayısıyla 

milli gelirde bir artışa neden olmamaktadır. Ancak, gelişmekte olan ülkelerde tasarrufları arttırmak da tek başına 

yeterli bir çözüm değildir.  

 Yurtiçi tasarruf düzeyi yeterli derecede yüksek olsa bile, özellikle bir kısım yatırım mallarının ithal edilmesi 

gereği de ithalatı ve dolayısıyla döviz gereksinimini kaçınılmaz kılmaktadır. Bu çerçevede yurtiçi tasarruf 

yetersizliğini kapama ve döviz açığı sorunu nedeniyle dış kaynak gereksinimi söz konusu olmaktadır ki, bu da 

dış borçlanmayı kaçınılmaz hale getirmektedir (Uzun ve diğ., 2011:1). 

Ülkelerin dış borçlanmasının birçok nedeni vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz: 

-Kaynak ve tasarruf açığı,  

-Dış ticaret ve ödemeler dengesi açığı,  

-Bütçe açıklarının giderilmesi, 

-Savunma giderleri için finansman sağlanması,  

-Ekonomik dengeyi sağlayıcı ve koruyucu etkiler,  

-Büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi,  

-Kaynak dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlayıcı etkiler yaratılması,  

-Tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin amaçlanması,  

-Vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması,  

-Olağanüstü harcamaların (doğal afetler, savaş vb.) karşılanması,  

-Devletin milli paranın değerini korumak için gerekli rezerv ihtiyacı içinde olması,  

-Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkeleri borçlanmaya zorlamaları (Adıyaman, 2006:22-23). 

Dış borç-büyüme ilişkisi, ekonomik büyümede devlet müdahalesini savunan Keynes ile başlamıştır. Keynes, 

gelişme yolundaki ülkelerde dış borcun ekonomik büyüme noktasında önemli katkılar yapabileceğini ve daha 

yüksek büyüme oranı için devlet müdahalesinin gerekli olduğunu ileri sürmüştür. Daha sonra Harrod-Domar bu 

ilişkiyi ele almış ve dış borçların tasarruf imkânlarına ilave kaynak sağlayarak yatırım oranını arttırdığını 

belirtmiştir. Yatırımlardaki artışın da geliri arttırarak büyüme oranında bir artışa yol açtığını ifade etmiştir (Kara, 

2001:96-97).  

Dış borç-büyüme ilişkisinin ana çerçevesi, borç-büyüme modeli, aşırı borçluluk modeli ve borç Laffer eğrisi 

kapsamında ele alınmaktadır. Dış borç kullanımının ekonomik büyüme sürecini nasıl etkilediğini ortaya koyan 
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borç-büyüme modeli, borcun sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktadır. Borç-büyüme modelinde, ekonomik 

büyüme sürecinde kullanılan borçların fayda ve maliyetlerinin karşılaştırılmasına dayalı olarak borç geri ödeme 

kapasitesi analiz edilmektedir. Buna göre, ülkelerin borç geri ödeme kapasitesinin sürdürülebilmesi, borçların 

büyümeye yeterli katkıyı sağlayabilmesi ön koşuluna dayandırılmaktadır. Bu olgu, Altın Kural Yaklaşımında 

olduğu gibi, kamunun sadece sermaye yatırımlarını finanse edebilmesi için borçlanma yolunu tercih etmesi, cari 

harcamaları ise vergi ve diğer gelirlerle karşılanmasını ifade etmektedir.  Aşırı borçluluk modeli ise, dış borç 

stoku ile büyüme arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Modele göre, ülkenin aşırı borçlanması yatırımları ve 

dolayısıyla büyümeyi azaltmaktadır. Son olarak, borç Laffer eğrisi ise, aşırı borçluluk modelinin devamı 

niteliğindedir. Bu model ise, borç stokunda belli bir seviyeden sonra artış olursa, borcun geri ödemesini 

azaltacağını öne sürmektedir (Ceylan ve Durkaya, 2011:93).  

 Dış borçlanmanın ekonomik büyümeyi etkilemesinde likidite kısıtı önemli bir faktördür. Büyük miktarlardaki 

borç servisi ödemeleri, sermaye mallarının ithalatı için gerekli olan dövizin ülkeden çıkması nedeniyle, yatırıma 

yeterli kaynak ayrılamadığı için büyümeyi olumsuz etkiler. Dış borçlarla ekonomik büyümenin 

gerçekleştirilebilmesi için dış borçlarla yapılan yatırımların getirisinin dış borçların maliyetinden yüksek olması 

gerekmektedir. Bu durumda borçlanan ülkede üretim kapasitesi ve hâsıla artışı gözlenebilecektir (Çiçek ve diğ., 

2010:143).  

Dış borçlarla büyüme arasındaki ilişki uzun yıllardır ele alınmaktadır. Yapılan çalışmaların ortak özelliği, dış 

borçların yatırıma ayrılmasıyla büyümenin sağlanabileceği üzerine kurulmuştur. Ele alınan dönemlerdeki 

farklılık, ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, borçluluk sınırları ve dışa açıklık gibi faktörlerdeki farklılıklar elde 

edilen sonuçlar arasında farklılık yaratmaktadır.  

Ülkelerin borç stokundaki artışlar büyümeyi azaltmaktadır. Çünkü aşırı borçlanmayla borçların geri ödenmesi 

ülkelerde sorunlara yol açmaktadır. Yüksek borçlar kamunun makroekonomik dengeyi sağlamasını zorlaştırarak, 

yatırım ve tasarrufların borç ödemelerine gitmesine neden olmaktadır. Bu da büyümeyi azaltmaktadır. 

 2  Literatür Özeti 

Dış borç ile büyüme ilişkisi ekonomi sahasında uzun yıllardan beri incelenen konulardan biridir. Genel teori, 

dış borçların büyümeyi azaltacağı üzerine kurulmuştur. Söz konusu ampirik çalışmalardan birçoğu bu teoriyi 

doğrularken, bazıları da, anlamsız bir ilişki bulmuşlardır. Genel olarak literatür değerlendirildiğinde, dış borçlar 

ve büyüme arasında, çalışmalarda ele alınan ülke, dönem ve yöntem bakımından farklılıklar vardır.  

Dış borçların ekonomik büyümeyi nasıl etkilediği akademik literatürde oldukça incelenen bir konudur. 

Bununla birlikte, teorik literatür daha çok 1980’lerdeki Latin Amerika’daki borç krizi nedeniyle gelişmiştir. 

Dolayısıyla o dönemde orta gelirli ülkelerdeki borçların ekonomik büyüme üzerindeki etkileri araştırılmıştır. 

Fakat teorik çerçeve düşük gelirli ülkeler için de hâlâ geçerlidir (Presbitero, 2006: 2). 

Bu çalışmada, 1991 yılında Doğu Bloğunun çöküşünden sonra bağımsızlığını kazanan Türk 

Cumhuriyetlerindeki dış borçlar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiler incelenecektir. Türk Cumhuriyetlerinin 

mevcut yapısına bakıldığında, gerek politik, gerekse sosyo-ekonomik kurumsal altyapılarının yeterli düzeyde 

olmadığı görülmektedir. Dolayısıyla bu çalışmaya temel teşkil edecek olan literatür araştırması da, konuyu daha 

çok gelişmekte olan ülkeler özelinde ele alan çalışmalardan oluşturulmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1’de verilen literatür özetinden açıkça anlaşılacağı üzere çalışmaların büyük bir kısmı dış borçların 

ekonomik büyümeyi azalttığı sonucunu vermektedir. Bununla birlikte bazı çalışmalarda anlamsız ilişkilerde 

tespit edilmiştir.  

 3  Ekonometrik Yöntem ve Ampirik Bulgular 

Bu çalışmada dış borç servisi (DBS) ile büyüme oranı (GDP) ilişkileri, geçiş sürecindeki 6 Türk Cumhuriyeti 

(Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan) ile Türkiye için Eşbütünleşme ve 

nedensellik analizleri kullanılarak irdelenecektir. Bu çerçevede söz konusu ülkelerin 1994-2010 arası dönemlere 

ait verileri, Dünya Bankası’nın “World Databank” isimli veri tabanından alınmıştır. Çalışmada bu 7 ülkeye ait 

verilerden hareketle değişkenler arası uzun dönem ilişkileri veren Eşbütünleşme testi ve daha sonra da Granger 

nedensellik testleri yapılmıştır.  

Türkiye ile birlikte diğer Türk Cumhuriyetlerinin dış borç servisi ve ekonomik büyüme ilişkilerinin 

Eşbütünleşme ve nedensellik analizleri ile belirlenmesinden önce değişkenlerin durağanlığını belirlemek ve 

birim kök içerip içermediğini tespit etmek amacıyla Levin, Lin ve Chu (LLC) ile Im, Pesaran, Shin (IPS) 

tarafından geliştirilen Panel Birim Kök Testleri yapılmıştır. Verilerin durağanlığını göstermek için Tablo 2’de 

sabitli yapıda durağanlık sonuçları yer almaktadır. 
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Yazar (lar) Ülke (ler) Yöntem Değişkenler Sonuç 

Ulusoy ve 

Küçükkale 

(1996) 

Türkiye  

(1950-1992) 

Nedensellik 

Testi 

Dış borç, ekonomik 

büyüme ve 

enflasyon 

Toplam dış borçlar ekonomik 

büyümeyi negatif yönde 

etkilemektedir. 

Lin ve Sosin 

(2001) 

77 ülke  

(1970-1992) 

Zaman serileri 

analizi 

Kamu dış borcu ve 

ekonomik büyüme 

Afrika ülkelerinde dış borç-

ekonomik büyüme ilişkisi negatif ve 

istatistiksel olarak anlamlı; 

endüstrileşmiş Latin Amerika 

ülkelerinde negatif ama istatistiksel 

olarak anlamsız; Asya ve diğer 

ülkeler açısından ise pozitif ama 

istatistiksel olarak anlamsız bir ilişki 

vardır. 

Were (2001) Kenya  

(1970-1995) 

Regresyon 

analizi 

GSYİH Büyüme 

hızı, dış borç 

stoku/GSYİH, 

bütçe açığı/GSYİH, 

kamu yatırımları ve 

borç servisi 

Dış borçların ekonomik büyüme 

üzerinde negatif etkisi vardır. 

Pattillo ve 

diğ. (2002) 

93 ülke 

(1969-1998) 

Panel veri 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

%35-%40 borç eşiği oranını aşan dış 

borç miktarının büyüme üzerinde 

negatif etkisi vardır. 

Blavy 

(2006) 

Jamaika ve 35 

gelişmekte 

olan ülke 

(1980-2004) 

Zaman serileri 

analizi 

Kamu borçları, 

kamu yatırımları ve 

verimlilik 

Yüksek kamu borçları kamu 

yatırımlarını dışlamaktadır ve 

verimlilik artışını azaltmaktadır. 

Ayadi ve 

Ayadi 

(2008) 

Nijerya ve 

Güney Afrika 

(1980-2007) 

Zaman serileri 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

Dış borç, bir noktaya kadar 

büyümeye olumlu etkide bulunur. 

Bilginoğlu 

ve Aysu 

(2008) 

Türkiye 

(1968-2005) 

Regresyon 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

Dış borçların ekonomik büyüme 

üzerinde negatif etkisi vardır. 

Hameed ve 

diğ. (2008) 

Pakistan 

(1970-2003) 

Eşbütünleşme 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

Dış borç ile ekonomik büyüme 

arasında uzun dönemli bir ilişki 

tespit edilmiştir. 

İpek ve 

Yaşar (2008) 

Türkiye 

(1989-2007) 

Eşbütünleşme 

ve nedensellik 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

Uzun dönemde dış borç stoku 

ekonomik büyümeyi negatif yönde 

etkilemektedir. 

Malik ve 

diğ. (2010) 

Pakistan 

(1972-2005) 

Zaman serileri 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

Dış borçların ekonomik büyüme 

üzerinde negatif etkisi vardır. 

Ceylan ve 

Durkaya 

(2011) 

Türkiye 

(1989-2007) 

Eşbütünleşme 

analizi 

Dış borç ve 

ekonomik büyüme 

Dış borç ile ekonomik büyüme 

arasında uzun dönemli bir ilişki 

tespit edilmiştir. 

Tablo 1: Dış Borç-Büyüme İlişkisi Üzerine Literatür Özeti 

 
LLC IPS ADF PP 

t- 

istatistiği 

p- 

değeri 

t- 

istatistiği 

p- 

değeri 

t- 

istatistiği 

p- 

değeri 

t- 

istatistiği 

p- 

değeri 

D

B

S 

Seviyesi Sabitli 2.7608 0.9971 4.5229 1.0000 4.6753 0.9898 1.7696 1.0000 

1.Farkı Sabitli -1.3592 0.0870 -0.7708 0.2204 25.5980 0.0291 25.7401 0.0279 

G

D

P 

Seviyesi Sabitli -4.5014 0.0000 -4.9031 0.0000 49.8580 0.0000 105.212 0.0000 

1.Farkı Sabitli -8.5730 0.0000 -7.1431 0.0000 69.5082 0.0000 71.7291 0.0000 

Tablo 2: Birim Kök Testi Sonuçları 

Tablo 2’de maksimum optimal gecikme uzunluğu 1 olarak seçilmiştir. Olasılıklar, asimptotik normallik 

varsayımı altında hesaplanmıştır. Veri setinde söz konusu yıllara ait veriler tam olduğundan “Balanced 

Örnekleme” seçilmiştir. Tablo 2’deki bulgulara göre, büyüme seviyesinde durağanken, dış borç servisi 1. 

Farkında durağan hale gelmiştir. Büyümeye ait veriler seviyesinde durağan olduğu halde, Pedroni Eşbütünleşme 
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testinin yapılabilmesi için bu serinin de birinci derece farkı alınmıştır. Birinci derece farkı alındığında bütün 

serilerin durağan olduğu görülmektedir.  

Değişkenler arası uzun dönemli ilişkinin varlığı Pedroni Eşbütünleşme testi ile ölçülmektedir. Pedroni 

Eşbütünleşme Testi sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. 

 Test istatistiği P-değeri 

GDP & DBS Panel v-İstatistiği 2.9815 0.0014 

Panel rho-İstatistiği -2.4417 0.0073 

Panel PP-İstatistiği -3.3593 0.0004 

Panel ADF  istatistiği -3.2739 0.0005 

Grup istatistiği ρ –istatistiği (parametrik 

olmayan) Phillips ve Perron tipi  
-1.0143 0.1552 

Grup t-istatistiği (parametrik olmayan) 

Phillips ve Perron tipi t test istatistiği 
-5.0151 0.0000 

Grup t-istatistiği (parametrik) Dickey 

Fuller tipi t istatistiği 
-4.1854 0.0000 

Tablo 3: Pedroni Eşbütünleşme Test Sonuçları 

Tablo 3’de büyüme ile dış borç servisi arasında Eşbütünleşme ilişkisi test edilmiştir. Pedroni Eşbütünleşme 

Test sonuçlarına göre, büyüme ile dış borç servisi arasında 7 testten 6’sı %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla seriler arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu ve eşbütünleşik olduğu tespit 

edilmiştir.  

Eşbütünleşme testinden sonra değişkenler arası ilişkinin olup olmadığını test etmek için ve eğer varsa bu 

ilişkinin yönünü belirlemek için Granger nedensellik testi uygulanır. Granger nedensellik testi değişkenler 

arasında ilişkinin olup olmadığını test etmek ve ilişki varsa bu ilişkinin yönünü belirlemek için kullanılır. 

Granger tarafından kurulan basit nedensellik modeli şöyledir:   
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Modele göre, X değişkeni Y değişkeninin nedeniyse, X’teki değişmeler Y’deki değişmelerden önce 

gelmektedir. Granger testiyle tahminden ziyade nedensellik çıkarsaması yapıldığı için değişkenler önceden 

durağanlaştırılmalıdır (Granger, 1969:431).  

Granger nedenselliğinin geliştirilmiş hali Holtz-Eakin, Newey ve Rosen modelidir. Holtz-Eakin ve diğ. (1988) 

tarafından geliştirilen panel nedensellik analizi en küçük kareler yöntemine dayanır. Holtz-Eakin ve diğ., sabit 

etkilerden arındırmak için değişkenlerin farkını alarak Granger anlamında nedensellik testi için uyarlanmış ve 

değişkenlerin fark ya da seviyelerini içeren enstrüman değişken seti kullanılmasını önermiştir (Öztürk ve diğ., 

2011:63). 

Holtz-Eakin ve diğ. (1988) modeli aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1373): 
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Denklemde if sabit etkileri, uit hata terimini göstermektedir. Bu tanımlamada hata terimi uit, denklemdeki yit 

ile korelasyonludur. Farkı alınmış model aşağıdaki şekilde gösterilmektedir (Holtz-Eakin ve diğ., 1988:1376): 
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Denklemden görüldüğü üzere, hata terimleri ile bağımlı değişkeni arasında ilgileşim sorunu vardır. Bu nedenle 

Holtz-Eakin ve diğerleri tarafından önerilen panel nedensellik sınaması iki aşamalı EKK yöntemine 

dayanmaktadır (Ağayev, 2010:173). Nedensellik ilişkisi için test edilmesi gereken hipotez: 

H0 : α1 = α2 = ,…, = αm = 0       

H0 hipotezinin reddedilmesi durumunda değişkenler arasında Granger nedensellik ilişkisi tespit edilmektedir 

(Öztürk ve diğ., 2011:64). 

 Gecikme Gözlem Sayısı F-istatistiği Olasılık 

Dış Borç Servisi → Büyüme 2 105 5.4970 0.0054 

Büyüme → Dış Borç Servisi 2 105 0.2876 0.7507 

Tablo 4: Granger Nedensellik Test Sonuçları 
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Tablo 4’de yapılan Granger Nedensellik Testi sonuçlarına göre, dış borç servisinden büyümeye doğru nedensel 

bir ilişki varken; büyümeden dış borç servisine doğru bir nedensel ilişki tespit edilememiştir. Dolayısıyla, dış 

borç servisi ile büyüme arasında tek taraflı bir nedensellik bulunmuştur.   

Yapılan Granger Nedensellik analizi sonucuna göre; toplam dış borç servisi ile GSMH arasında dış borç 

servisinden büyümeye doğru nedensel bir ilişkinin, kısa dönemde bir etkisinin olmamasına karşın uzun dönemde 

dış borç servisinin büyüme üzerine olumlu bir etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Ancak uzun dönemde oluşan 

bu ilişki, GSMH’daki uzun dönemdeki artışı dış borç servisi üzerinde herhangi bir etki yapmadığı ilişkisi tespit 

edilmiştir.   

 4  Sonuç ve Değerlendirme 

Dış borç-büyüme ilişkisi, belli durumlarda devlet müdahaleciliğini savunan Keynes ile başlamıştır. Keynesyen 

ekolde, gelişmekte olan ülkelerde dış borcun büyümeye olumlu katkılar yapabileceği savunulmuştur. Harrod-

Domar ise, borçlanmanın yatırımlara gitmesiyle geliri arttırarak büyümenin sağlanabileceğini göstermiştir. Bu 

görüşlerden hareketle, dış borç-büyüme ilişkisi ileriki dönemlerde daha kapsamlı olarak ele alınmıştır. 

Dış borç-büyüme ilişkisi borç büyüme modeli, aşırı borçluluk modeli ve borç Laffer eğrisi kapsamında 

açıklanmaktadır. Bu modellerden borç-büyüme modeli, borç büyüme kapasitesini analiz ederek borcun 

sürdürülebilirliği üzerine odaklanmaktadır. Borcun sürdürülebilirliği de büyümeye ne kadar katkı yapabileceği 

koşuluna bağlıdır. Aşırı borçluluk modeli ise, dış borç stoku ile büyüme arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. 

Modele göre, ülkenin aşırı borçlanması yatırımları ve dolayısıyla büyümeyi azaltmaktadır. Son olarak, borç 

Laffer eğrisi ise, aşırı borçluluk modelinin devamı niteliğindedir. Bu model ise, borç stokunda belli bir seviyeden 

sonra artış olursa, borcun geri ödemesini azaltacağını öne sürmektedir. 

Dış borçlarla büyüme arasındaki ilişki uzun yıllardır ele alınan bir konudur. Yapılan çalışmalar, dış borçların 

yatırıma ayrılmasıyla büyümenin sağlanabileceği üzerine kurulmuştur. Dış borçların büyüme üzerindeki etkisi 

ampirik çalışmalarla da test edilmiştir. Ele alınan çalışmalarda dış borçların büyümeyi azalttığı veya arttırdığı ya 

da hiç etkilemediği sonuçları bulunmuştur.  Bu sonuçlarda, kullanılan zaman periyodlarındaki farklılık, ülkelerin 

gelişmişlik düzeyleri, borçluluk sınırları, dışa açıklık ve ekonometrik yöntemler farklı olduğundan çeşitli 

sonuçlara ulaşılmıştır. Bu çalışmada da, Doğu Bloğunun çöküşüyle bağımsızlığını kazanmış 6 Türk Cumhuriyeti 

ile Türkiye’nin dış borç ve büyüme ilişkisi test edilmiştir. Çalışmada, serileri durağan hale getirmek için 

öncelikle Panel Birim Kök Testleri kullanılmıştır. Daha sonra Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Testleri 

uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, uzun dönemde dış borçlardan büyümeye doğru tek taraflı bir 

nedensellik tespit edilmiştir. Aynı sonucun kısa dönemde elde edilememesi, Türk Cumhuriyetlerinde 

bağımsızlıklarını kazandıktan sonra artan borç yükü ile açıklanabilir.  

Kısa dönemde dış borçlardan büyümeye doğru bir ilişkinin var olmaması nedeniyle, değişkenler arası uzun 

dönemli ilişkinin varlığı Pedroni Eşbütünleşme Testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, uzun 

dönemde dış borçlarla ile büyüme arasında tek taraflı bir ilişki tespit edilmiştir. Bulunan bu sonuç literatürle 

paralellik göstermiştir.  
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Abstract 
With the increase in globalization, the liberalisation tendencies have appeared on countries’ economic policies 

as well as at other areas. The countries have performed liberalisation in almost all the areas of economy by 

increasing their economic growth. Economic liberalisation movements have especially intensified on foreign 

trade and finance. The aim of this paper is to exhibit the relationship between economic liberalisation and 

economic growth for the Central Asian Republics. There are few studies that examine the relationship between 

economic liberalisation and growth for the Central Asian Republics. In this paper, the relationship between 

economic liberalisation and economic growth has been tested for 1998-2011 period on the six Central Asian 

Republics which are Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan. Nine 

variables about economic liberalisation have been taken into account in the analysis. We reached two main 

results. Firstly, the countries have high index scores in terms of business freedom, trade freedom, fiscal freedom, 

government size and monetary freedom, while they have low index scores in terms of investment freedom, 

financial freedom, property rights, freedom from corruption. Secondly, there is no long-term relationship 

between economic freedom and growth for all countries. The available relations that we found out are short-term 

character. 

JEL code: F43 

 1  Giriş 

Önceden geleneksel korumacı politikalar uygulayan ülkeler, küreselleşmenin hız kazanmasıyla ekonomilerini 

dışa açmaktadırlar. Dışa açılma, sadece ihracatın artırılmasından ibaret değil, tüm mal ve hizmet akımlarını 

serbestleştirerek dış piyasalarla bütünleşmektir. Bu olgu ekonomik serbestlik olarak adlandırılmaktadır. 

Ekonomik serbestleşmeye giden ülkelerde son dönemde görülen büyüme hızı artışları, diğer ülkeleri de özellikle 

ticaret ve finans başta olmak üzere pek çok ekonomik alanda serbestleşmeye itmiştir. Ayrıca Sovyet Bloku’nun 

çöküşüyle dünyada serbest piyasa ekonomisi yaygınlaşmıştır. Bu durumun siyasal anlamda bağımsızlığını 

kazanan Türkî Cumhuriyetler üzerinde ne tür etkiler doğurduğu, araştırmaya değer bir konu olmuştur. 

Bu çalışmanın amacı, eski demir perde olarak bilinen Sovyet Bloku’nun çökmesi sonucu, altı Türkî 

Cumhuriyet ülkesinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan) ekonomik 

serbestlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi 1998-2011 dönemi itibariyle incelemektir. Söz konusu dönemin seçilme 

nedeni, ekonomik serbestlikle ilgili verilerin sadece ilgili dönem için elde edilebilmiş olmasıdır. 

Türkî Cumhuriyetler’de ekonomik serbestlik ve büyüme ilişkisini inceleyen az sayıda çalışma bulunmaktadır. 

Bu çalışmalar da genellikle dış ticaret ile büyüme arasında ilişki kurmuşlardır. Ekonomik serbestlikle ilgili 

değişkenler ve büyüme arasındaki ilişkiyi doğrudan analize tabi tutan çalışma sayısı nadirdir. Çalışmanın bu 

bakımdan önemli olduğuna inanıyoruz. 

Çalışmada kısa literatür özetinin ardından Türkî Cumhuriyetler’in dokuz ekonomik serbestlik değişkeni 

açısından durumları incelenecek; ardından ülkelerin genel ekonomik serbestlik dereceleri ve büyümeleri 

arasındaki ilişki ortaya konulacaktır. 

 2  Literatür Özeti 

Dışa açık ülkelerin büyüme hızlarındaki olumlu gelişmeler ekonomik serbestliğe olan ilgiyi artırmıştır. Bu 

bağlamda ülkeler dış ticaret, finans ve yatırımın önündeki engelleri kaldırarak ekonomilerini serbestleştirmeye 

çalışmışlardır. 

Ticari serbestliğin başlangıcı Adam Smith’in Ulusların Zenginliği adlı eserine dayanmaktadır. Smith, serbest 

ticaretin, ticarete taraf olan tüm ülkelerin yararına olduğunu ileri sürmüştür. Ticaret ve büyüme literatüründe bazı 

yazarlar serbest ticaret ile büyüme arasında pozitif ilişki bulurken, bazıları da negatif ilişki bulmuştur. Serbest 

ticaret ile büyüme arasında ilişki bulamayan çalışmalar da sınırlı olmakla birlikte mevcuttur.  

Serbest ticaret ve büyüme arasında pozitif ilişki bulan yazarlara Baldwin ve Seghezza (1996), Frankel ve 

Romer (1999), Kurt ve Berber (2008) örnek verilebilir. Michaely (1977), serbest ticaret ile büyüme arasında 
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negatif bir ilişki bulmuştur. Sachs ve Warner (1995), Shan ve Sun (1998), Demir, Kutlar ve Üzümcü (2005) gibi 

yazarlar ise serbest ticaret ve büyüme arasında ilişki bulamamışlardır. 

Finansal serbestlikle ilgili ilk çalışmalar McKinnon-Shaw tezi olarak bilinmektedir. Bu teze göre, finansal 

engellerin kalkması ve finansal derinliğin sağlanması, tasarruf ve yatırımları uyaracaktır. Böylece daha etkin 

kaynak dağılımı sağlanarak ekonomik gelişme hızlanacaktır (Balassa, 1989). 

Uzay (2002),  kamu büyüklüğü ile büyüme arasındaki ilişkiyi 1970-1999 dönemi itibariyle Türkiye ekonomisi 

üzerinde test etmiştir. Analiz sonucunda Türkiye’de kamu büyüklüğünün (kamu harcamaları/GSYİH) kuvvetli 

olmamakla birlikte büyümeyi olumsuz yönde etkilediği tespit edilmiştir. Başka bir deyişle, GSYİH’dan kamu 

harcamalarına ayrılan pay arttıkça büyüme azalmaktadır. 

Pelàez (2009), 103 ülkenin ekonomik serbestlik endekslerini kullanarak karşılaştırmalı bir analiz yapmıştır. 

Ülkelerin 2007 yılı verilerini kullanan yazar, ülkeleri serbest, tamamen serbest, İslam ülkeleri, Latin Amerika 

ülkeleri ve AB’ye son üye olan ülkeler olmak üzere beş gruba ayırmıştır. Analiz, ekonomik serbestlikle ilgili 10 

farklı değişken için ayrı ayrı ve genel olarak yapılmıştır. Uygulama sonucunda, ekonomik serbestliği en az olan 

ülke grubunun İslam ülkeleri grubu olduğu ve son yıllarda ekonomik serbestliğin bu ülke grubunda giderek 

azaldığı ortaya konmuştur. 

McGee (2007), 28 geçiş ekonomisinin 2007 yılına ait mali serbestlik endekslerini kullanarak karşılaştırmalı bir 

analiz yapmıştır. Uygulama sonucunda, söz konusu geçiş ekonomileri arasında Kırgızistan’ın %95’lik bir oranla 

mali açıdan en serbest ülke özelliği taşıdığı ortaya konmuştur.  

Emsen ve Değer (2007), geçiş ekonomilerinde 1991-2003 dönemi itibariyle, siyasal ve ekonomik serbestliğin, 

büyüme üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Geçiş ekonomilerinin tamamı dikkate alındığında, ticari 

serbestleşmenin büyüme üzerine anlamlı ve pozitif etkilerinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Geçiş ekonomileri 

üst ve düşük gelir dilimlerine göre sınıflandırıldığında, üst gelir grubu için hem ticari hem de siyasal 

serbestleşmenin kişi başına gelir artışında anlamlı ve olumlu etkilerinin olduğu gözlenmiştir. Öte yandan, düşük 

gelirli geçiş ekonomileri için ticari serbestleşmenin anlamlı etkileri bulunmuştur. 

Türker (2009), ekonomik serbestlik ve büyüme arasındaki ilişkiyi dengeli panel veri analizi yöntemini 

kullanarak, 128 ülke ekonomisi üzerinde, 1996-2008 dönemi itibariyle sınamıştır. Analiz iki şekilde 

gerçekleştirilmiştir. Birincisinde, ülkelerin genel olarak ekonomik serbestlik oranları ile büyüme oranları 

arasındaki ilişki analize tabi tutulmuştur. Buna göre ekonomik serbestlik ile büyüme arasında negatif yönlü bir 

ilişki bulunmuştur. İkinci analizde ise, ekonomik serbestlikle ilgili dokuz farklı değişkenin büyüme ile ilişkisi 

etüt edilmiştir. Bu analiz sonucunda ise, girişim serbestliği, ticaret serbestliği, kamu büyüklüğü ve finansal 

serbestlik değişkenleri istatistiksel olarak anlamsız çıkarken, mali serbestlik, parasal serbestlik, yatırım 

serbestliği, mülkiyet hakları ve yozlaşmanın olmaması değişkenleri istatistiksel olarak anlamlı çıkmıştır. Mali 

serbestlik ve parasal serbestlik büyümeyle pozitif ilişkilidir. Bununla birlikte yatırım serbestliği, mülkiyet hakları 

ve yozlaşmanın olmaması büyümeyle negatif ilişkilidir. 

Sarı vd (2010), 1990-2008 yılları arasında, beş Türkî Cumhuriyet ülkesinde (Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) ihracat ve büyüme arasındaki ilişkiyi Granger nedensellik ve eş-

bütünleşme analizi ile test etmişlerdir.  Uygulamadan elde edilen bulgulara göre, kısa dönemde ihracat, 

büyümenin belirleyicileri değilken, uzun dönemde belirleyici bir rol oynamaktadır. 

 3  Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik Dereceleri 

Heritage Vakfı ve Fraser Enstitüsü, ülkelerin ekonomik serbestlik endekslerini yayınlamaktadır. Fraser 

Enstitüsü’nün verileri daha detaylı, Heritage Vakfı’nın verileri ise daha geniş bir zaman periyodunu 

kapsamaktadır. Bu nedenle analizimizde Heritage Vakfı’nın verileri kullanılmıştır. Ekonomik serbestlik 

endeksleri, “girişim serbestliği”, “ticaret serbestliği”, “mali serbestlik”, “kamu büyüklüğü”, “parasal serbestlik”, 

“yatırım serbestliği”, “finansal serbestlik”, “mülkiyet hakkı”, “yozlaşmanın olmaması” ve “emek serbestliği”dir. 

Burada Türkî Cumhuriyetler’in bu endeksler açısından durumu ortaya konulmakta ve büyümeyle ilişkisi 

incelenmektedir. Emek serbestliğiyle ilgili veriler 2005 yılından itibaren başladığı için analizde bu değişkene yer 

verilmemiştir. Büyümeyi temsil eden değişken büyüme oranıdır. Büyüme oranları IMF’nin web sayfasından 

“World Economic Outlook Database” adlı istatistiki veri tabanından alınmıştır. 

 3.1  Girişim Serbestliği 

Girişim serbestliği, hükümet müdahalesi olmadan bir bireyin işletme açma, yürütme ve kapatma hakkının 

bulunmasıdır. Tablo 1’de 1998-2011 dönemi itibariyle Türkî Cumhuriyetler’in girişim serbestliği endeksleri 

gösterilmiştir. Tabloya göre, Türkmenistan dışındaki ülkelerde girişim serbestliği giderek artmıştır. 

Türkmenistan’da 1998 yılında 55 olan girişim serbestliği endeksi 2011 yılına gelindiğinde 30’a düşmüştür. 2011 

yılında Türkî Cumhuriyetler arasında Kırgızistan 75,4 ile girişim serbestliği en yüksek olan ülke olmuştur. 

Kırgızistan’ı 74,3 ile Kazakistan, 72,9 ile de Azerbaycan takip etmiştir. 
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Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 40.0 

2000 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 40.0 

2005 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 40.0 

2010 74.6 73.5 76.6 57.4 30.0 67.8 

2011 72.9 74.3 75.4 60.7 30.0 66.8 

Tablo 1: Girişim Serbestliği İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.2  Ticaret Serbestliği 

Ticaret serbestliği, iki durumu ifade etmektedir. Birincisi, ülkenin diğer ülkelerden serbestçe mal ve hizmet 

ithal etmesidir. İkincisi ise, yurt içindeki vatandaşların uluslararası piyasalarda herhangi bir kısıtlama olmadan, 

serbestçe alıcı ve satıcı olarak faaliyette bulunma yeteneğine sahip olmasıdır. Bu faaliyetler üzerindeki herhangi 

bir engelleme, ticaret kısıtlaması olarak adlandırılır. Ticaret kısıtlamaları, ithalat ve ihracat üzerindeki vergiler, 

kotalar, ticaret yasakları ve düzenleyici engeller şeklinde kendini göstermektedir. 

Tablo 2’de 1998-2011 yılları arasında Türkî Cumhuriyetler’in ticaret serbestliği endeksleri yer almaktadır. 

Tabloya göre, ülkelerin ticaret serbestliğinde artış ve azalışlar gözlenmektedir. Türkmenistan’da 1998’de 40 olan 

endeks ele alınan dönemde neredeyse iki kat artarak 2011 yılında 79,2 olarak gerçekleşmiştir. Kırgızistan’da 

1998’de 65 olan endeks değeri söz konusu dönemde azalış göstermiş ve 63,2’ye düşmüştür. Analizin son yılı 

olan 2011’de ticaret serbestliğinin en fazla olduğu ülke 82,5’lik endeksle Tacikistan’dır. Tacikistan’ı 80,9 ile 

Kazakistan, 79,2 ile Türkmenistan izlemektedir. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 55.0 61.0 65.0 68.4 40.0 50.0 

2000 55.0 67.0 65.2 75.0 25.0 50.0 

2005 69.2 65.0 69.4 68.4 81.6 71.6 

2010 77.1 85.9 75.9 82.5 79.2 65.1 

2011 77.1 80.9 63.2 82.5 79.2 66.2 

Tablo 2: Ticaret Serbestliği İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.3  Mali Serbestlik 

Mali serbestlik, bireylerin ve işletmelerin, gelirlerini ve servetlerini kendi yararları için kullanma ve kontrol 

etme serbestliğine sahip olmasını ifade eder. Hükümetlerin ekonomik faaliyetlere müdahalesi mali serbestliği 

azaltmaktadır. Özellikle vergileme yoluyla hükümetler kendileri için gelir yaratarak ekonomik faaliyetler üzerine 

mali yükümlülükler getirebilir. 

Tablo 3’de Türkî Cumhuriyetler’in mali serbestlik endeksleri 1998-2011 yılları itibariyle verilmiştir. Tabloya 

bakıldığında, ele alınan dönemde iniş-çıkışlar meydana gelse de, mali serbestliğin genellikle giderek yükseldiği 

görülmektedir. Söz konusu dönemde Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan, mali serbestliği ciddi anlamda 

yükseltmişlerdir. İndeks değeri Tacikistan’da 57,5’den 88,6’ya; Türkmenistan’da 56,2’den 93,6’ya; 

Özbekistan’da ise 57,4’den 90,5’e yükselmiştir. 2011’de mali serbestlik endeksinin en düşük olduğu ülke 83,9 ile 

Azerbaycan; en yüksek olduğu ülke ise 93,6 ile Türkmenistan olmuştur. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 70.3 73.3 72.3 57.5 56.2 57.4 

2000 71.3 80.6 69.3 57.6 83.3 59.4 

2005 79.2 82.6 85.1 84.8 89.9 73.2 

2010 79.5 87.9 92.9 88.9 90.2 88.4 

2011 83.9 87.3 92.6 88.6 93.6 90.5 

Tablo 3: Mali Serbestlik İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.4  Kamu Büyüklüğü 

Hükümetlerin uygulamış oldukları politikalar ve bununla beraber gelen aşırı yükümlülükler ekonomi üzerinde, 

kamu harcamaları ve kamu gelirleri yaratılması açısından önemli bir husustur. Kamu ağırlıklı bir ekonomi 

yüksek harcama potansiyeliyle kısa dönemde hızlı büyümeyi sağlayabilir. Ancak bu durum, serbestliği azaltarak 

ülkenin büyüme potansiyeli üzerinde uzun dönemde olumsuz sonuçlar doğurabilir. Günümüzde kamunun 

ekonomideki rolünün azaltılması görüşü ağrılık kazanmıştır. Bir ülkede kamunun ekonomi içindeki payı ne 

kadar az ise ekonomik serbestlik o kadar fazla demektir.  

Tablo 4’de 1998-2011 itibariyle Türkî Cumhuriyetler’in kamu büyüklüğü endeksleri gösterilmiştir. İndeks 

değerlerinin yüksek olması kamunun ekonomideki rolünün az olduğunu ifade etmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında, Türkî Cumhuriyetler’de genellikle kamunun ekonomideki payının düşük olduğunu söyleyebiliriz. 

Analiz döneminin başlarında Azerbaycan, Kazakistan ve Tacikistan’da yüksek olan endeks değerlerinde dönem 

sonuna doğru düşme görülmüştür. Bu durum kamunun ekonomideki rolünün arttığını göstermektedir. 
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Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’da ise endeks değerlerinin giderek arttığını ve dolayısıyla kamunun 

ekonomideki rolünün azaldığını söyleyebiliriz. Kamunun ekonomide en az öneme sahip olduğu ülke 95,5’luk 

endeks değeri ile Türkmenistan’dır. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 87.9 85.7 72.6 89.3 84.1 56.5 

2000 76.5 88.0 86.8 90.3 79.7 65.3 

2005 87.0 85.9 81.5 88.9 90.8 58.5 

2010 77.5 82.1 80.2 78.0 94.7 72.6 

2011 71.0 78.5 74.2 77.3 95.5 71.0 

Tablo 4: Kamu Büyüklüğü İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.5  Parasal Serbestlik 

Parasal serbestlik, para piyasasına çok fazla müdahale edilmediği ya da para politikasının istikrarlı olduğu 

durumu ifade etmektedir. Bireyler ve firmalar, istikrarlı ve güvenilir bir ulusal paraya ihtiyaç duyarlar. Parasal 

serbestlik olmadan uzun vadede değer oluşturmak zordur. Bir ülkenin parasının değerini büyük ölçüde 

hükümetin uyguladığı para politikası belirler. İstikrarlı bir para politikası uygulandığında, bireyler ve firmalar 

piyasa fiyatlarına güvenecek ve geleceğe yönelik doğru tahminler yapabileceklerdir. Böylece yatırım ve 

tasarrufla ilgili geleceğe yönelik plan yapmak kolaylaşacak, bunun yanı sıra bireyler ve firmalar daha yüksek bir 

ekonomik serbestliğe kavuşacaklardır. 

Tablo 5’de Türkî Cumhuriyetler’in 1998-2011 yılları arasında parasal serbestlik endeksleri yer almaktadır. Söz 

konusu endeks açısından farklılık arz etmekle birlikte, ülkelerde parasal serbestliğin arttığını söyleyebiliriz. 

Analiz dönemi olan 1998-2011’in başlarında, Kırgızistan hariç tüm ülkelerde parasal serbestlik endeksi sıfır 

olarak gerçekleşmiştir. Bunun anlamı, söz konusu ülkelerde parasal serbestliğin hiç gerçekleşmediğidir. Bununla 

birlikte tüm ülkeler giderek parasal serbestliklerini artırmışlardır. 2011’e gelindiğinde parasal serbestliğin en 

düşük olduğu ülke 61,7 ile Özbekistan; en yüksek ülke ise 72,6 ile Azerbaycan’dır. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 0.0 0.0 41.1 0.0 0.0 0.0 

2000 70.7 62.6 65.0 25.6 15.4 48.5 

2005 80.4 73.9 78.8 58.6 68.3 53.4 

2010 62.7 65.6 62.2 58.4 62.8 62.4 

2011 72.6 69.9 68.6 64.5 69.6 61.7 

Tablo 5: Parasal Serbestlik İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.6  Yatırım Serbestliği 

Yatırım serbestliği, yatırımlar üzerinde engellerin olmadığı durumu ifade eder. Yatırımlar üzerindeki 

kısıtlamalar hem sermaye girişini hem de sermaye çıkışını sınırlandırmaktadır. Ülkeler yatırım üzerine ne kadar 

fazla kısıtlama koyarsa, girişimcilik faaliyetleri azalacak ve buna bağlı olarak ekonominin büyüme hızı da o 

kadar düşük olacaktır. 

Tablo 6’da 1998-2011 itibariyle Türkî Cumhuriyetler’in yatırım serbestliği endeksler yer almaktadır. Tabloya 

göre, ele alınan dönemde bazı ülkelerde yatırım serbestliği artarken bazılarında ise azalmış, hatta sıfır olarak 

gerçekleşmiştir. Söz konusu dönemde yatırım serbestliği endeksini, Azerbaycan 30’dan 55’e, Kırgızistan 50’den 

55’e yükseltmiştir. Kazakistan iniş çıkışlarla başlangıçtaki 30 seviyesine yeniden dönmüştür. Tacikistan 30’dan 

20’ye; Türkmenistan ve Özbekistan ise 30’dan sıfıra düşürmüşlerdir. 2011 yılı itibariyle Türkmenistan ve 

Özbekistan’da yatırım serbestliği bulunmamaktadır. Bunun nedeni, bu ülkelerde yatırımcıların, hantal bürokrasi, 

kamulaştırma, ağır ve keyfi düzenlemeler, yozlaşma, politik kargaşa gibi böyle engellerle karşı karşıya 

kalmalarıdır. Ayrıca, uluslararası ödemeler ve transferler, hükümet onayını gerektirmektedir. Özellikle, 

Özbekistan’da yabancı yatırımcıların mülk edinme hakkı bulunmamaktadır. Bu da yatırım serbestliğini 

engellemektedir. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 30.0 30.0 50.0 30.0 30.0 30.0 

2000 30.0 30.0 50.0 30.0 30.0 30.0 

2005 30.0 10.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

2010 55.0 30.0 50.0 25.0 0.0 10.0 

2011 55.0 30.0 55.0 20.0 0.0 0.0 

Tablo 6: Yatırım Serbestliği İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.7  Finansal Serbestlik 

Finansal serbestlik, bankacılık faaliyetleri gibi finansal akımlar üzerinde engellemelerin olmamasını ifade eder. 

Ülkeler, bankalar ve diğer finansal kuruluşlar üzerinde çeşitli denetimlerde bulunurlar. Hükümet tarafından 
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uygulanan bankacılık ve finansla ilgili aşırı düzenlemeler rekabeti sınırlar, etkinliği azaltır ve finansal 

girişimcilik faaliyetlerinin maliyetini artırır. Bu da yatırımcıların ve firmaların ödünç alma maliyetini artırarak 

büyümeyi yavaşlatır. 

Tablo 7’de Türkî Cumhuriyetler’in 1998-2011 dönemi itibariyle finansal serbestlik endeksleri gösterilmiştir. 

Genel olarak bakıldığında, ülkelerin finansal serbestliklerinin düşük olduğunu söyleyebiliriz. Finansal 

serbestliğin en düşük olduğu ülkeler 10’luk endeks değeri ile Türkmenistan ve Özbekistan; en yüksek ülkeler 

50’lik endeks değeri ile Kazakistan ve Kırgızistan’dır.  

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 30.0 30.0 50.0 30.0 10.0 10.0 

2000 30.0 30.0 50.0 30.0 10.0 10.0 

2005 30.0 30.0 50.0 10.0 10.0 10.0 

2010 40.0 50.0 50.0 40.0 10.0 10.0 

2011 40.0 50.0 50.0 40.0 10.0 10.0 

Tablo 7: Finansal Serbestlik İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.8  Mülkiyet Hakkı 

Mülkiyet hakkı, hükümet tarafından kanunlarla güvence altına alınan bireysel olarak mülk biriktirme 

yeteneğini ifade eder. Bireyler özgür bir şekilde mülk sahibi olabiliyorlarsa bu endeks yüksek, mülk sahibi 

olmanın önünde engeller varsa bu endeks düşük olmaktadır. 

Tablo 8’de 1998-2011 dönemi itibariyle Türkî Cumhuriyetler’in mülkiyet hakkı endeksleri verilmiştir. Tabloya 

göre, tüm ülkelerde mülk edinmenin önünde engellerin olduğunu ve bu açıdan serbesti olmadığını söyleyebiliriz. 

Ele alınan dönemde Kazakistan dışındaki ülkelerde mülkiyet hakkı endeksinin düştüğünü görmekteyiz. Söz 

konusu endeks Azerbaycan’da 30’dan 20’ye; Kırgızistan ve Tacikistan’da 30’dan 25’e; Türkmenistan’da 30’dan 

10’a ve Özbekistan’da 30’dan 15’e düşmüştür. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

2000 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

2005 30.0 30.0 30.0 30.0 10.0 30.0 

2010 20.0 30.0 25.0 25.0 10.0 20.0 

2011 20.0 35.0 25.0 25.0 10.0 15.0 

Tablo 8: Mülkiyet Hakkı İndeksleri Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.9  Yozlaşmanın Olmaması 

Yozlaşma, sahtekârlık veya bozulma olarak tanımlanmaktadır. Ekonomik olarak yozlaşma, sistemdeki 

bozulma ve bireylerin kişisel olarak çıkar sağlama yeteneği şeklinde tanımlanabilir. Başka bir deyişle ekonomik 

faaliyetlerde rüşvetin bulunması yozlaşma olarak adlandırılabilir. 

Tablo 9’da 1998-2011 yılları itibariyle Türkî Cumhuriyetler’in yozlaşmanın olmadığı durumdaki endeks 

değerleri verilmiştir. Tablodan da anlaşılacağı üzere, endeks değerlerinin çok düşük olması ekonomide rüşvetin 

yoğun bir şekilde yer aldığını ifade etmektedir. Analiz döneminin başında daha az yozlaşma bulunan Azerbaycan 

ve Kırgızistan’da yozlaşmanın giderek arttığı ve bu nedenle endeks değerlerinin düştüğünü söyleyebiliriz. 

1998’de söz konusu iki ülkede 30 olan endeks değerleri, 2011 yılına gelindiğinde Azerbaycan’da 23’e, 

Kırgızistan’da ise 19’a düşmüştür. Diğer ülkelerde 1998 yılında 10 olan endeks değerleri, 2011 yılında artış 

göstermekle beraber düşük seviyelerdedir. 2011’de en yüksek endeks değerine sahip ülke 27’lik değer ile 

Kazakistan’a aittir. 

Yıllar/Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

1998 30.0 10.0 30.0 10.0 10.0 10.0 

2000 30.0 10.0 30.0 10.0 10.0 10.0 

2005 18.0 24.0 21.0 18.0 10.0 24.0 

2010 19.0 22.0 18.0 20.0 18.0 18.0 

2011 23.0 27.0 19.0 20.0 18.0 17.0 

Tablo 9: Yozlaşmanın Olmamasıyla İlgili İndeksler Kaynak: The Heritage Foundation 

 3.10  Türkî Cumhuriyetler’de Genel Ekonomik Serbestlik Derecesi ve Büyüme İlişkisi 

Bu kısımda Türkî Cumhuriyetler’deki genel ekonomik serbestlik derecesi ile büyümeleri arasında ilişki olup 

olmadığı ortaya konmaya çalışılacaktır. Tablo 10 bu amaçla oluşturulmuştur. Tabloda Türkî Cumhuriyetler’in 

1998-2011 dönemi itibariyle serbestlik endeksleri ve büyüme oranları yer almaktadır.  
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Yıllar / 

Ülkeler 

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Tacikistan Türkmenistan Özbekistan 

Serb. 

İndeksi 

Büy. 

Oranı 

Serb. 

İndeksi 

Büy. 

Oranı 

Serb. 

İndeksi 

Büy. 

Oranı 

Serb. 

İndeksi 

Büy. 

Oranı 

Serb. 

İndeksi 

Büy. 

Oranı 

Serb. 

İndeksi 

Büy. 

Oranı 

1998 43.1 6,0 41.7 -1,9 51.8 2,1 41.1 5,3 35.0 6,7 31.5 4,3 

1999 47.4 11,4 47.3 2,7 54.8 3,7 41.2 3,7 36.1 16,5 33.8 4,3 

2000 49.8 6,2 50.4 9,8 55.7 5,4 44.8 8,3 37.6 18,6 38.1 3,8 

2001 50.3 6,5 51.8 13,5 53.7 5,3 46.8 10,2 41.8 20,4 38.2 4,2 

2002 53.3 8,1 52.4 9,8 51.7 -0,1 47.3 9,1 43.2 15,8 38.5 4,0 

2003 54.1 10,5 52.3 9,3 56.8 7,0 46.5 10,2 51.3 17,1 38.3 4,2 

2004 53.4 10,2 49.7 9,6 58.0 7,0 48.7 10,6 50.7 14,7 39.1 7,4 

2005 54.4 26,4 53.9 9,7 56.6 -0,2 50.4 6,7 47.6 13,0 45.8 7,0 

2006 53.2 34,5 60.2 10,7 61.0 3,1 52.6 7,0 43.8 11,0 48.7 7,5 

2007 54.6 25,0 59.6 8,9 60.2 8,5 53.6 7,8 43.0 11,1 51.5 9,5 

2008 55.3 10,8 61.1 3,2 61.1 7,6 54.4 7,9 43.4 14,7 51.9 9,0 

2009 58.0 9,3 60.1 1,2 61.8 2,9 54.6 3,9 44.2 6,1 50.5 8,1 

2010 58.8 5,0 61.0 7,3 61.3 -0,5 53.0 6,5 42.5 9,2 47.5 8,5 

2011 59.7 0,1 62.1 7,5 61.1 5,7 53.5 7,4 43.6 14,7 45.8 8,3 

Tablo 10: Genel Ekonomik Serbestlik İndeksleri ve Büyüme Oranları Kaynaklar: The Heritage Foundation, IMF 

Söz konusu iki değişken arasında ilişkiyi net olarak görebilmek amacıyla, tablodaki verilerden yararlanılarak, 

her bir ülke için Şekil 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 oluşturulmuştur. Şekil 1’e göre, Azerbaycan’da serbestlik ve büyüme 

arasında pozitif ya da negatif yönde uzun dönemli bir ilişkinin varlığından söz edemeyiz. Bununla birlikte 2006-

2011 yılları arasında serbestlikle büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Söz konusu yıllar 

arasında ekonomik serbestlik arttıkça büyüme oranının azaldığı görülmektedir. 

Şekil 2’ye göre, Kazakistan’da da serbestlik ve büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki bulunmamaktadır. 

Ancak 1998-2001, 2004-2007 ve 2009-2011 yılları arasında pozitif yönlü ilişkiye rastlanmıştır. Söz konusu 

dönemlerin hepsinde ekonomik serbestlik artarken büyüme de artış göstermiştir. 

Şekil 3’e göre, Kırgızistan’da 1998-2006 yılları arasında iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişki 

bulunmaktadır. Örneğin 2001-2002 arasında serbestlik azalırken büyüme de azalmış; 2002-2003 arasında 

serbestlik artarken büyüme de artış göstermiştir. 2007-2010 yılları arasında ise, negatif bir ilişki söz konusudur. 

İlgili dönemde ekonomik serbestlik artarken büyüme azalmıştır. 

Şekil 4’e göre, 1998-2001 ve 2005-2008 dönemlerinde Tacikistan’da serbestlik ve büyüme arasında pozitif 

yönlü bir ilişki meydana gelmiştir. Bu dönemlerde serbestlik artarken büyüme de artış göstermiştir. 

Şekil 5’e göre, Türkmenistan’da 1998-2001 ve 2002-2006 dönemlerinde ekonomik serbestlik ve büyüme 

arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. 2008-2010 arasında ise negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. 

Şekil 6’ya göre Özbekistan’da 2001-2004 ve 2005-2007 dönemlerinde söz konusu iki değişken arasında 

pozitif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. İlgili dönemlerde ekonomik serbestlik arttığında büyüme de artış 

göstermiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Azerbaycan’da Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi 

 

Şekil 2: Kazakistan’da Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi 
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 4  Sonuç 

Ülkelerin hızlı büyüme çabaları, öteden beri uygulamış oldukları korumacı ve devletçi politikaları terk 

etmelerine ve ekonomilerini dış piyasalara açmalarına neden olmuştur. Türkî Cumhuriyetler de Sovyetler 

Bloku’nun çöküşünden sonra daha liberal politikalar uygulamaya başlamışlardır. Liberal politikalar ve 

serbestleşme hareketlerinin Türkî Cumhuriyet ülkeleri üzerindeki etkisini test etmek amacıyla, ekonomik 

serbestlik ve büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. 

Dokuz ekonomik serbestlik değişkenine bakıldığında, Türkî Cumhuriyetler’in girişim serbestliği, ticaret 

serbestliği, mali serbestlik, kamu büyüklüğü ve parasal serbestlik açısından yüksek endeks değerlerine sahip 

olduğu görülmüştür. Bu değişkenlerde ülkeler yaklaşık 70 ve üstü endeks değerlerine sahiptir. Başka bir deyişle 

Türkî Cumhuriyetler, girişim, ticaret, mali, parasal ve kamu büyüklüğü açısından ekonomik serbestlik önemli 

ölçüde gerçekleştirilebilmiştir. Ancak yatırım serbestliği, finansal serbestlik, mülkiyet hakkı ve yozlaşmanın 

olmamasıyla ilgili değişkenlerde oldukça düşük endeks değerlerine sahiptir. Söz konusu değişkenlerin bir 

kısmında endeks değerleri sıfıra kadar düşmüştür. Dolayısıyla yatırım, finans, mülkiyet ve yozlaşma açısından 

serbestliği gerçekleştirememişlerdir.  

Çalışmada ayrıca, Türkî Cumhuriyetler’de genel ekonomik serbestlik derecesi ile büyüme ilişkisi ülkeler 

bazında incelenmiştir. Analiz sonucunda, ülkelerin hiçbirinde uzun dönemli ilişkiye rastlanmamıştır. Mevcut 

ilişkiler kısa dönemli nitelik taşımaktadır. Örneğin, Azerbaycan’da 2006-2011 yılları arasında ekonomik 

serbestlik ve büyüme arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kazakistan’da 1998-2001, 2004-2007 ve 

2009-2011 yılları arasında pozitif yönlü ilişkiye rastlanmıştır. Kırgızistan’da 1998-2006 yılları arasında pozitif;  

2007-2010 yılları arasında ise, negatif yönlü bir ilişki söz konusudur. Tacikistan’da 1998-2001 ve 2005-2008 

dönemlerinde serbestlik ve büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişki gözlenmiştir. Türkmenistan’da 1998-2001 ve 

2002-2006 dönemlerinde pozitif; 2008-2010 döneminde negatif yönlü bir ilişki bulunmuştur. Özbekistan’da ise, 

2001-2004 ve 2005-2007 dönemlerinde söz konusu iki değişken arasında pozitif yönlü bir ilişkiye rastlanmıştır.  

Kısa dönemli de olsa Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan’da pozitif yönlü; Kırgızistan ve Türkmenistan’da 

hem pozitif hem de negatif yönlü; Azerbaycan’da ise negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir.  

 

Şekil 5: Türkmenistan’da Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi 
 

Şekil 6: Özbekistan’da Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi 

Şekil 3: Kırgızistan’da Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi 

 

Şekil 4: Tacikistan’da Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi 
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Ekonomik serbestlik, sadece dış ticaret ve finansal serbestlik olarak değerlendirildiğinde, uygulamalı 

literatürde, ekonomik serbestliğin büyüme üzerinde pozitif etkisi olduğu görüşü hâkimdir. Ancak ekonomik 

serbestlik, tüm alanlarda serbestlik olarak değerlendirildiğinde, serbestliğin büyümeyi pozitif ya da negatif yönde 

etkilediği hususunda hâkim bir görüş bulunmamaktadır. Türkî Cumhuriyetler için yaptığımız analizde de 

serbestliğin büyümeyi kesin olarak pozitif ya da negatif etkilediğini söyleyemeyiz. Analiz döneminin 

uzatılabilmesi sonuçların muhtemel olarak daha farklı çıkmasına yol açabilir. Bu anlamda, ekonomik serbestlik 

ve büyüme arasındaki ilişki, yeni araştırmalar için problem alanı olarak kalmaya devam edecektir. 
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Analysis with Input-Output Model 

Abstract 

One of the main objectives of economic policies of developing countries is implementing structural changes to 

enhance the economic development. Globalization as well as in all over the world, has accelerated this structural 

change in Kazakhstan. Despite the fact that concept of the economic structure is wide range, the structural 

change explained by the different approaches in the research, which is important in reflecting different aspects of 

the country's economic structure and in determining economic plans and policies. Under these circumstances an 

input - output analysis of economic structure is the main reason to write this paper. For this purpose, in the given 

research was used input-output tables prepared by the Agency of Statistics of the Republic of Kazakhstan for the 

period 2005-2009, to examine changes in the structure of economic production by industrial interdependence; 

changes in production techniques; the intermediate product effectiveness and total efficiency coefficients, to 

inform about structural changes in the economy and make contribution to policy and plan making process.   

Research based on analyze of input-output tables prepared by the Agency of Statistics of the Republic of 

Kazakhstan as a source of data for the years for 2005 and for 2009. For the purpose of the study structural 

changes were calculated and compared by industrial interdependence with the production techniques, 

intermediate production usage coefficients on sectoral and macro-level. Thereby, technical results obtained from 

the explanation of positive and negative aspects of production in Kazakhstan on sector basis, allows to give 

recommendations. 

JEL codes: C67, D57, O11 

 1  Giriş 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinde uygulanan ekonomik politikaların temel amaçlarından 

biriside, kalkınmayı hızlandıracak şekilde ekonomik yapı değişimini gerçekleştirmektir. Küreselleşme ise tüm 

dünyada olduğu gibi Kazakistan’da da bu yapısal değişimi daha da hızlandırmıştır. Oldukça geniş kapsamlı olan 

ekonomik yapı kavramına bağlı olarak, yapısal değişimi açıklamaya yönelik farklı yaklaşımlarla yapılacak 

araştırmalar, ülkedeki ekonomik yapının farklı yönlerini yansıtabilmesi ve daha sağlıklı ekonomik plan ve 

politikaların belirlenmesi için daha da önemli olmaktadırlar. Bu durum ekonomik yapının incelenmesinin girdi - 

çıktı analizi yaklaşımıyla yapılmasının temel nedenini oluşturmaktadır.  

Bu amaç doğrultusunda, 2005 ve 2009 yılı için Kazakistan İstatistik Komitesi tarafından hazırlanan Girdi-Çıktı 

akım tabloları kullanılarak, ilgili dönemde, üretim yapısındaki değişmenin, endüstriyel bağınlaşma, üretim 

tekniklerindeki değişme, aramalı kullanımındaki etkenlik katsayılarına göre incelenerek, ekonomideki yapısal 

değişim hakkında tarafları bilgilendirerek daha rasyonel plan ve politikaların hazırlanmasına katkıda bulunma 

hedeflenmektedir.   

Araştırma girdi-çıktı çözümlemelerine dayanmakta ve temel veri kaynağı olarak Kazakistan İstatistik Komitesi 

tarafından 2005 ve 2009 yılı için hazırlanan girdi-çıktı tabloları kullanılmaktadır. Çalışmanın amacına uygun 

olarak yapısal değişim; endüstriyel bağınlaşma, üretim tekniklerinin karşılaştırılması, sektörel ve makro düzeyde 

aramalı kullanımında etkenlik hesaplanması suretiyle incelenmektedir. Böylece elde edilen teknik sonuçlarla 

Kazakistan’ın sektörel bazda üretim yapısındaki değişim olumlu ve olumsuz yönleriyle açıklanmakta, 

yapılabilecekler konusunda görüş ve öneriler getirilmektedir.  

 2  Girdi Çıktı Analizi Yaklaşımıyla Yapısal Değişimin İncelenmesi 

Endüstrilerarası mal ve hizmet akımı çok yönlü ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Ulusal ekonominin 

planlanabilmesi için, her şeyden önce, ekonominin yapısını tanımak ve endüstriler arasındaki ilişkileri bilmek 

gerekir. Girdi- Çıktı Analizi, matematiksel ve istatistiksel teknikler yardımıyla, endüstrilerarası ilişkileri tutarlı 

olarak inceleyen bir modeldir. Bir ekonomik sistemin belirli yapısal özelliklerini tanımlayan bir veriler toplamı 

ve sistemin belirli bir zaman aralığı içinde belirli bir anındaki davranışını etkileyici ve açıklayıcı analitik bir 

teknik olarak tanımlanabilir. Analizin temeli, herhangi bir ülke ekonomisinin kendi  içerisinde  homojen  ya  da  

birbirine  benzer  mallar  üreten endüstrilere  bölünebilmesi  ve  bu  endüstrilerin  birbirleriyle  ve ekonomiyle 

olan etkileşimlerinin matematiksel ifadesine dayanır. Girdi Çıktı modelleri sektörel tutarlılık planlamasından dış 

ticaret teorilerinin sınanmasına, beşeri kaynak planlamasından bölgesel planlamaya yapısal değişim 
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çözümlemelerinden endüstrilerarası bağınlaşma çözümlemelerine kadar çok çeşitli alanlarda yaygın olarak 

kullanılmaktadırlar. Ekonominin üretim, tüketim, dış ticaret v.b. gibi çeşitli birimleri arasındaki karşılıklı 

ilişkileri birarada ekonomi genelinde ve sektörel düzeyde inceleme olanağını oldukça basit ve uygulanabilirliği 

yüksek tekniklerle vermesi girdi-çıktı modellerinin uygulamadaki en önemli üstünlüğüdür.  

Girdi-Çıktı modelleri kapsamında üretim yapılarının karşılaştırılması genellikle endüstrilerarası bağınlaşma, 

üretim teknikleri, aragirdi kullanımları ve temel girdi kullanımları gibi konuları kapsar. Farklı dönemlerde aynı 

ülke ekonomisi için hazırlanan tablolarda, tabloların hazırlandıkları dönemden ve hazırlanış ilkelerinden 

kaynaklanan farklılıklar ortaya çıkabilir. Kuşkusuz Girdi-Çıktı analizinin teorik varsayımlarından kaynaklanan 

sektör sayısı ve içerikleri, toplulaştırma, ekonomi genelindeki enflasyonist etkiler gibi benzer farklılıkların 

etkilerinin  dönemlerarası karşılaştırmalarda hiç ya da çok az olacağı düşünülmektedir. Üretim yapısının önemli 

bir unsuru olarak endüstriyel bağınlaşma yapılarının karşılaştırılması sektörel bağlantı etkilerinin 

karşılaştırılmasına dayanır. Bu karşılaştırma doğrudan ve toplam ileri ve geri bağlantı etkilerine göre 

yapılabileceği gibi, sıkça kullanılan bir gösterge Santhanam ve Patil tarafından geliştirilen bağımlılık oranı 

katsayısıyla da yapılabilir. Herhangi bir “j” sektörünün bağımlılık oranı bj, 
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şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımın paydasındaki terim, j sektörünün çıktısının ekonominin toplam çıktısına 

oranını, payındaki terim ise sektörün kullandığı toplam ara girdi ile sektörün ürettiği çıktıya olan toplam ara 

talebin ortalamasının sektörün çıktısına olan toplam aratalebe oranını göstermektedir. Bu katsayı ne kadar 

büyükse ekonomi bu sektöre o kadar bağımlı demektir. Dönemsel karşılaştırmalarda sektörel bağımlılık 

katsayılarındaki artış ve azalışlara göre dönem içinde bağımlılığın değişimi incelenebilir.   

Girdi-çıktı çözümlemesinde dar anlamda sektörel üretim tekniklerini, teknoloji (katsayı) matrisinin sütunları 

temsil eder. Ekonomide, r ve s gibi herhangi iki farklı dönemde veya ülkede “j” sektöründeki üretim teknikleri 

aşağıdaki katsayı aracılığıyla karşılaştırılabilir; 

   







i

s

ij

r

ij

i

s

ij

r

ijrs

j
aa

aa
PT

21
 

Sözkonusu katsayı, iki dönemin veya ülkenin “j” sektörüne karşılık gelen girdi katsayıları arasındaki farkların 

mutlak değerlerinin toplamının, karşılıklı katsayılarının aritmetik ortalamalarının toplamına oranı PT j
rs
 şeklinde 

tanımlanmaktadır. PTj
rs 

katsayısı, saf bir katsayı olup 0 ile 2 arasında değerler alabilir. Dönemler arasında teknik 

katsayılarda değişim, farklılık yoksa yani üretim teknikleri aynıysa payda yeralan mutlak farklar sıfır 

olacağından katsayı 0’a eşit çıkacaktır. Bunun anlamı dönem içinde sektörde üretim teknolojisinde hiç farklılığın 

olmadığıdır. Eğer teknik katsayılar iyice değiştiyse, payda da yeralan 1/2 katsayısı nedeniyle bölüm sonucu en 

fazla iki çıkacaktır. Bunun anlamı da, değişimin çok fazla olduğudur. Bu yönüyle katsayı ne kadar 0’a yakın 

çıkarsa değişim, o kadar az, ne kadar 2’ye yakın çıkarsa değişim, o kadar fazla demektir. Genel olarak 0.80’nin 

üzerindeki oranlar farklılığın çok olduğu yönünde değerlendirilmektedirler. 

Farklı dönemler arasında çeşitli aramalların kullanımındaki etkenlik dereceleri ise aşağıdaki gibi 

karşılaştırılabilir: 
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Buradaki 
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iIU ' katsayısı r ve s dönemlerindeki i. malının aramal olarak kullanımındaki etkenliğin benzerlik 

derecesini, 
s

jX  ise ikinci dönem üretim vektörünü göstermektedir. Katsayının payındaki terim r döneminde s 

dönemi üretimini (üretim vektörünü) gerçekleştirmek için ne kadar i malının aramal olarak kullanılması 

gerektiğini, paydadaki terim ise s döneminde aynı üretimi (üretim vektörünü) gerçekleştirebilmek için aynı i 

malının ne kadar aramal olarak kullanılması gerektiğini göstermektedir. Burada doğal olarak bir oran 

sözkonusudur. Oranın sonucu 1 ise bu dönem içerisinde sektörel bazda aramalı kullanımında farklılığın olmadığı 

aramalı kullanım etkenliğinin değişmediği, aynı olduğu anlamına gelmektedir. Katsayının 1’den küçük çıkması 

dönem içerisinde aramalı kullanımın azaldığı anlamına gelecek ve olumlu olarak sektörde dönem içerisinde 

aramalı kullanımında etkenliğin, verimliliğin arttığı anlamında yorumlanacaktır. Tam tersi olarak katsayının 

1’den büyük çıkması diğer şartlar veriyken ilgili sektörde üretimde aragirdi kullanımının arttığı, daha çok olduğu 

dolayısıyla etkenliğin, verimliliğin azaldığı anlamına gelecektir.  
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 3  2005-2009 Döneminde Kazakistan Ekonomisindeki Yapısal Değişim 

2005-2009 arasında Kazakistan ekonomisindeki yapısal değişimin incelenmesi girdi-çıktı analizi yaklaşımıyla 

yapılmaktadır. Girdi-çıktı analiziyle inceleme; gerek analiz tekniğinin varsayımlarından gerekse de 

hazırlandıkları dönem itibariyle günümüz, güncel ekonomik koşullarını tam olarak doğru yansıtamama riski 

nedenleriyle dezavantajlı gibi görünüyorsa da; sektörler arası bağımlılığı yansıtması açısından ekonomi ve sektör 

genelinde sağladığı kendi içinde tutarlı bilgiler sayesinde önemini ve gerekliliğini korumaktadır.  

Kazakistan’da bağımsızlık sonrası dönemde, 1999 yılından başlanarak 2001 ve 2002 yılları hariç her yıl 

düzenli olarak girdi-çıktı tabloları yayınlanmıştır. Son yayınlanan tablo 2009 yılına aittir. 2005 yılı ve sonraki 

yıllarda hazırlanan tablolarda ithal yerli girdi ayrımı yeralmaktadır. 2004 yılı Girdi-Çıktı tablosu 61 sektörlü 

tablo olarak hazırlanmışken 2006 ve sonraki yıllarda hazırlanan tablolar “Avrupa Ekonomik Topluluğunda 

Faaliyete Göre Ürünlerin İstatistiki Sınıflaması (FÜS)”na göre 59 sektörlü tablolardır.  

Çalışmada hem en son güncel durumu yansıtıyor olma, hemde sektör sayısı, kapsam ve içerikleri bakımından 

aynı ilkelere göre hazırlanmış olmaları nedeniyle 2005 ve 2009 yıllarına ait Girdi-Çıktı tabloları kullanılarak 

yapısal değişim incelenmiştir. Her iki tablo, Uluslararası Endüstriyel Sektör Sınıflamaları (ISIC) notasyonlarına 

göre, sektör içerikleri bakımından incelenmiş, tüm sektörlerin her iki tabloda aynı isim, sıra ve kapsamda 

yeraldığı görülmüştür. Bu nedenle sektörler üzerinde herhangi bir toplulaştırmaya gidilmemiş, sadece hesaplama 

ve analiz kolaylığı bakımından endüstrilerarası akımda yeralmayan, kişilerin doğrudan nihai kullanımlarıyla 

ilgili ekonomi genelinde göreli payı çok küçük olan üç hizmet sektörü çıkartılarak analiz 56 üretim sektörü 

üzerinden yapılmıştır. Tüm hesaplamalarda; homojen üretim birimleriyle ilgili analitik amaçlı verimlilik, 

maliyet, işgücü gibi analizlerde kullanılan “temel fiyatlarla girdi-çıktı tablosu” kullanılmıştır. Bunlar dışında 

gerek Girdi-Çıktı Analizinin teorik varsayımlarından gerekse de tabloların hazırlanma yöntemlerinden 

kaynaklanabilecek sektör içerikleri, enflasyonun etkisi gibi türlü sorunların olmadığı veya bunların tüm 

tablolarda da olması nedeniyle karşılaştırmaya dayalı sonuçları etkilemediği varsayılmıştır. 

 3.1  2005-2009 Dönemi Kazakistan Ekonomisi Endüstriyel Bağınlaşma Yapısındaki Değişim  

Kazakistan’da 2005-09 döneminde endüstriyel bağınlaşmadaki değişimin incelenebilmesi için, sektörel ara 

girdi ve ara talep değerleri kullanılarak bağınlaşma katsayıları (bj) ve dönem içindeki oransal değişimleri 

hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlar tablo 1’de görülmektedir. Bağımlılık oranı ne kadar büyük çıkarsa 

ekonominin bu sektöre o kadar çok bağımlı olduğu düşünülmektedir. Dönemsel karşılaştırmalarda ise, bu 

katsayıdaki değişim artış ya da azalış ekonominin ilgili sektöre bağımlılığının arttığı ya da azaldığı şeklinde 

yorumlanmaktadır. 

Ekonomi genelinde bağımlılığın en yüksek olduğu ilk sekiz üretim sektörü 2005 yılı için, 39- Su yolu 

taşımacılığı, 55- Başka yerde sınıflandırılmamış kuruluşların faaliyeti, 30- Yeniden değerlendirme, 12- Deri 

işleme ve deri ürünleri imalatı, 54- Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması, 2-Ormancılık, tomrukçuluk 

faaliyetleri, 3-Balıkçılık, balık üretme ve yetiştirme hiz. ve 27- Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork 

imalatı alt sektörleri olmuştur. 2009 yılı için bağımlılığın en yüksek olduğu ilk sekiz sektör ise, 12 Deri işleme ve 

deri ürünleri imalatı -, 23- Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri im., 27- Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-

römork im, 26- Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler imalatı, 2- Ormancılık, tomrukçuluk faaliyetleri, 29- 

Mobilya ımalatı; b.y.s. diğer imalat, 25- Radyo, televizyon, haberleşme cihazları imalatı, 9- Tütün ürünleri 

imalatı alt sektörleridir (Tablo 1). 12- Deri işleme ve deri ürünleri imalatı, 2-Ormancılık tomrukçuluk faaliyetleri 

ve 27-Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı  alt sektörleri her iki dönemde de bağımlılık etkisi 

yüksek olan sektörler arasında yeralmışlardır. Bunlar dışında kalan sektörlerde bağımlılık etkisi azalmış, bunların 

yerini 2009 yılında ara ve tüketim malı üreten imalat sektörleri almıştır. Bu sonucun sanayileşme ve ekonomik 

gelişme bakımından olumlu olduğunu belirtmeliyiz. 

Dönem içindeki değişim oranları incelendiğinde ise, 7 alt sektörden oluşan Tarım ve tarıma dayalı 

sanayilerden üç tanesinde dönem içerisinde endüstriyel bağınlaşmanın azaldığı anlaşılmıştır. Ekonominin 

bağımlılığının azaldığı birincil üretim sektörleri, 1-Tarım, avcılık hizmet faaliyetleri, 4-Maden kömürü, linyit ve 

turba çıkarımı, 5-Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (Arama hariç), 6-Metal cevheri madenciliği alt sektörleridir. 

Bunlar dışında kalan balıkçılık ve ormancılık ile taşocakçılığı alt sektörlerinde dönem içerisinde bağımlılığın 

arttığı gözlenmiştir. 08 ve 36 sıra no’ları arasında yeralan 29 alt sektörden oluşan imalat sanayi alt sektörlerinde 

ise, 29 sektörden 5 tanesinde bağımlılığın azaldığı görülmektedir. Bağımlılığın azaldığı imalat sanayi alt 

sektörleri ise, 17 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı -, 21- Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, 30- 

Yeniden değerlendirme, 33- İnşaat, 35- Motorlu taşıtlar dışında toptan tic. ve komisyon olmuştur. Bunlar dışında 

kalan tüm imalat sektörlerinde dönem içinde bağımlılığın arttığı görülmektedir. 

Benzer yaklaşımla hizmet sektörleri incelendiğinde de, 37 ve 56 sıra no’ları arasında yeralan 20 alt sektörden 

oluşan hizmet sanayinde, sadece dört sektörde bağımlılığın dönem içinde arttığı kalan tüm sektörlerde ise 

azaldığı görülmüştür. Bağımlılığın arttığı hizmet sektörleri; 50-Diğer iş faaliyetleri, 52-Eğitim hizmetleri, 53-

Sağlık işleri ve sosyal hizmetler, 56-Eğlence, dinlenme, kültür ve spor faaliyetleri olmuştur (Tablo 1). 
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Sıra Ekonomik Sektörler 2005 2009 Değişim Oranı 

1 Tarım, avcılık hizmet faaliyetleri 18,9197 14,7992 -0,2784 

2 Ormancılık, tomrukçuluk faaliyetleri 1.167,5715 2.379,1936 0,5093 

3 Balıkçılık, balık üretme ve yetiştirme hiz. 1.151,7368 1.417,5758 0,1875 

4 Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımı 153,6138 93,6535 -0,6402 

5 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (Arama hariç)  13,0946 6,2000 -1,1120 

6 Metal cevheri madenciliği 40,5723 38,2265 -0,0614 

7 Taşocakçılığı ve diğer madencilik 155,2469 338,8773 0,5419 

8 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 33,8270 40,0799 0,1560 

9 Tütün ürünleri imalatı 796,1683 2.084,2206 0,6180 

10 Tekstil ürünleri imalatı 375,5060 766,5143 0,5101 

11 Giyim eşyası imalatı; kürkçülük ve boyanması 984,6740 1.706,5299 0,4230 

12 Deri işleme ve deri ürünleri imalatı 1.437,7613 6.810,1993 0,7889 

13 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 634,8565 1.229,6137 0,4837 

14 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 262,7148 808,3204 0,6750 

15 Basım ve yayım; plak, kaset v.b. kayıtlı medya 151,0839 329,4470 0,5414 

16 Kok kömürü, petrol ürünleri ve nükleer yakıt im. 39,4633 42,8301 0,0786 

17 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 170,0812 154,3685 -0,1018 

18 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 207,7549 290,8144 0,2856 

19 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 57,8958 123,4540 0,5310 

20 Ana metal sanayii 12,2337 19,8816 0,3847 

21 Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 153,1035 147,7533 -0,0362 

22 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 54,3574 142,9432 0,6197 

23 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri im. 499,0702 6.735,2025 0,9259 

24 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 201,0192 433,5341 0,5363 

25 Radyo, televizyon, haberleşme cihazları im. 617,8596 2.143,2402 0,7117 

26 Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler imalatı 984,7485 2.423,1737 0,5936 

27 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı-römork im. 1.114,4249 2.502,3939 0,5547 

28 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 93,9276 160,5813 0,4151 

29 Mobilya ımalatı; b.y.s. diğer imalat 462,6317 2.163,2394 0,7861 

30 Yeniden değerlendirme 1.835,6331 519,8904 -2,5308 

31 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üret. ve dağıtımı 35,6085 40,1836 0,1139 

32 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 575,7490 1.027,1522 0,4395 

33 İnşaat 14,4203 11,8614 -0,2157 

34 Motorlu taşıtlar satışı, bakımı ve onarımı 66,5852 99,4785 0,3307 

35 Motorlu taşıtlar dışında toptan tic.  ve komisyon. 146,9029 38,9513 -2,7715 

36 Motorlu taşıtlar dışında perakende tic., eşya tam. 368,5917 406,1415 0,0925 

37 Oteller ve lokantalar 198,6661 100,1621 -0,9834 

38 Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık 74,4267 28,5984 -1,6025 

39 Su yolu taşımacılığı 17.284,2384 1.055,8881 -15,3694 

40 Havayolu taşımacılığı 379,2695 339,7850 -0,1162 

41 Destekleyici ulaştırma faaliyetleri; seyahat acent. 69,1185 34,8350 -0,9842 

42 Posta ve telekomünikasyon 141,6274 37,7331 -2,7534 

43 Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 78,1044 20,4380 -2,8215 

44 Sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili faaliyetler 488,2200 298,6567 -0,6347 

45 Mali aracı kuruluşlara yardımcı faaliyetler 797,5017 522,8550 -0,5253 

46 Gayrimenkul faaliyetleri 45,8980 15,7402 -1,9160 

47 Operatörsüz makine, ev eşyalarının kiralanması 223,8305 141,2612 -0,5845 

48 Bilgisayar ve ilgili faaliyetler 281,8927 237,8930 -0,1850 

49 Araştırma ve geliştirme hizmetleri 221,7459 203,7188 -0,0885 

50 Diğer iş faaliyetleri 12,1643 19,7860 0,3852 

51 Kamu yönetimi ve savunma, sosyal güvenlik 223,6610 0,0000 0,0000 

52 Eğitim hizmetleri 326,5226 336,1648 0,0287 

53 Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 149,1486 304,5984 0,5103 

54 Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması,  1.218,8306 495,3263 -1,4607 

55 Başka yerde sınıflandırılmamış kuruluşların faal. 4.902,7297 0,0000 0,0000 

56 Eğlence, dinlenme, kültür ve spor  faaliyetleri 189,3712 227,0608 0,1660 

Tablo 1: 2005-09 Dönemi Kazakistan Ekonomisi Endüstriyel Bağınlaşma Oranları Değişimi (bj) Kaynak: K.C. 

İstatistik Ajansı 2005, 2009 Yılı Girdi-Çıktı Sonuç Tabloları kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
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Sıra No: Ekonomik Sektörler Etkenlik Katsayısı 

1 Tarım, avcılık hizmet faaliyetleri 0,8837 

2 Ormancılık, tomrukçuluk faaliyetleri 1,2350 

3 Balıkçılık, balık üretme ve yetiştirme hiz. 1,2510 

4 Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımı 1,0903 

5 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (Arama hariç)  1,3175 

6 Metal cevheri madenciliği 1,1107 

7 Taşocakçılığı ve diğer madencilik 0,9235 

8 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 0,9619 

9 Tütün ürünleri imalatı 0,3788 

10 Tekstil ürünleri imalatı 1,3202 

11 Giyim eşyası imalatı; kürkçülük ve boyanması 0,8825 

12 Deri işleme ve deri ürünleri imalatı 1,3976 

13 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 0,5905 

14 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 0,9822 

15 Basım ve yayım; plak, kaset v.b. kayıtlı medya 1,0734 

16 Kok kömürü, petrol ürünleri ve nükleer yakıt im. 1,1000 

17 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 1,4647 

18 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 1,3059 

19 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 0,8592 

20 Ana metal sanayii 0,5185 

21 Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 0,6206 

22 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 0,7989 

23 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri im. 1,1565 

24 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 0,7382 

25 Radyo, televizyon, haberleşme cihazları im. 1,1054 

26 Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler imalatı 0,9753 

27 Motorlu kara taşıtı , römork ve yarı-römork im. 1,2803 

28 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 1,1219 

29 Mobilya ımalatı; b.y.s. diğer imalat 1,0740 

30 Yeniden değerlendirme 0,8856 

31 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üret. ve dağıtımı 1,0865 

32 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 1,1879 

33 İnşaat 0,6683 

34 Motorlu taşıtlar satışı, bakımı ve onarımı 1,5551 

35 Motorlu taşıtlar dışında toptan tic.  ve komisyon. 1,1767 

36 Motorlu taşıtlar dışında perakende tic., eşya tam. 1,1035 

37 Oteller ve lokantalar 0,5883 

38 Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık 0,9105 

39 Su yolu taşımacılığı 1,5715 

40 Havayolu taşımacılığı 1,2660 

41 Destekleyici ulaştırma faaliyetleri; seyahat acent. 1,3656 

42 Posta ve telekomünikasyon 0,9316 

43 Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 1,2272 

44 Sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili faaliyetler 1,7090 

45 Mali aracı kuruluşlara yardımcı faaliyetler 1,4203 

46 Gayrimenkul faaliyetleri 1,0586 

47 Operatörsüz makine, ev eşyalarının kiralanması 1,3713 

48 Bilgisayar ve ilgili faaliyetler 1,5783 

49 Araştırma ve geliştirme hizmetleri 1,4849 

50 Diğer iş faaliyetleri 0,7389 

51 Kamu yönetimi ve savunma, sosyal güvenlik 1,1768 

52 Eğitim hizmetleri 0,8062 

53 Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 0,6480 

54 Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması,  0,9930 

55 Başka yerde sınıflandırılmamış kuruluşların faal. 1,8827 

56 Eğlence, dinlenme, kültür ve spor faaliyetleri 0,8976 

Tablo 2: 2005-09 Dönemi Kazakistan Ekonomisi Üretim Tekniği Değişimi Kaynak: K.C. İstatistik Ajansı 2005, 

2009 Yılı Girdi-Çıktı Sonuç Tabloları kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
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Sıra 

No: 
Ekonomik Sektörler  

Aragirdi Kullanımları ve Oranı 

2005 2009 (2009/05) 

1 Tarım, avcılık hizmet faaliyetleri 735.978.947 926.235.735 1,2585 

2 Ormancılık, tomrukçuluk faaliyetleri 8.915.615 5.977.923 0,6705 

3 Balıkçılık, balık üretme ve yetiştirme hiz. 18.356.145 10.690.544 0,5824 

4 Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımı 102.869.891 222.004.303 2,1581 

5 Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (Arama hariç)  739.064.813 2.206.760.673 2,9859 

6 Metal cevheri madenciliği 325.675.858 511.145.548 1,5695 

7 Taşocakçılığı ve diğer madencilik 170.962.586 66.485.577 0,3889 

8 Gıda ürünleri ve içecek imalatı 648.490.132 333.485.471 0,5142 

9 Tütün ürünleri imalatı 10.707.108 4.583.006 0,4280 

10 Tekstil ürünleri imalatı 43.750.121 24.528.478 0,5606 

11 Giyim eşyası imalatı; kürkçülük ve boyanması 50.935.462 17.094.202 0,3356 

12 Deri işleme ve deri ürünleri imalatı 5.620.009 1.574.718 0,2802 

13 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 120.772.372 86.160.845 0,7134 

14 Kağıt ve kağıt ürünleri imalatı 106.975.315 90.384.896 0,8449 

15 Basım ve yayım; plak, kaset v.b. kayıtlı medya 84.476.898 70.236.017 0,8314 

16 Kok kömürü, petrol ürünleri ve nükleer yakıt im. 944.363.746 483.680.473 0,5122 

17 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı 435.731.497 451.168.076 1,0354 

18 Plastik ve kauçuk ürünleri imalatı 212.138.086 166.280.303 0,7838 

19 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı 712.442.560 254.957.092 0,3579 

20 Ana metal sanayii 1.054.380.741 936.023.109 0,8877 

21 Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii 496.719.783 274.539.229 0,5527 

22 B.y.s. makine ve teçhizat imalatı 845.773.061 358.173.449 0,4235 

23 Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri im. 59.335.633 4.479.383 0,0755 

24 B.y.s. elektrikli makine ve cihazların imalatı 276.190.514 110.179.003 0,3989 

25 Radyo, televizyon, haberleşme cihazları im. 97.726.059 24.780.640 0,2536 

26 Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler imalatı 69.086.900 41.379.266 0,5989 

27 Motorlu kara taşıtı , römork ve yarı-römork im. 405.684.865 66.118.873 0,1630 

28 Diğer ulaşım araçlarının imalatı 150.657.838 189.230.357 1,2560 

29 Mobilya ımalatı; b.y.s. diğer imalat 149.112.628 6.717.719 0,0451 

30 Yeniden değerlendirme 2.325.095 45.066.347 19,3826 

31 Elektrik, gaz, buhar ve sıcak su üret. ve dağıtımı 590.096.699 451.840.285 0,7657 

32 Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması 35.902.372 8.381.813 0,2335 

33 İnşaat 772.182.219 1.147.873.442 1,4865 

34 Motorlu taşıtlar satışı, bakımı ve onarımı 97.059.044 154.463.978 1,5914 

35 Motorlu taşıtlar dışında toptan tic.  ve komisyon. 54.974.191 176.806.008 3,2162 

36 Motorlu taşıtlar dışında perakende tic., eşya tam. 44.471.821 15.849.913 0,3564 

37 Oteller ve lokantalar 58.246.628 163.470.082 2,8065 

38 Kara taşımacılığı ve boru hattıyla taşımacılık 114.663.755 323.993.631 2,8256 

39 Su yolu taşımacılığı 223.396 17.959.863 80,3947 

40 Havayolu taşımacılığı 33.502.359 40.812.822 1,2182 

41 Destekleyici ulaştırma faaliyetleri; seyahat acent. 103.568.797 512.712.011 4,9504 

42 Posta ve telekomünikasyon 38.432.831 376.958.780 9,8082 

43 Mali aracı kuruluşların faaliyetleri 140.103.508 385.412.393 2,7509 

44 Sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili faaliyetler 35.526.347 31.782.944 0,8946 

45 Mali aracı kuruluşlara yardımcı faaliyetler 180.726.470 38.970.844 0,2156 

46 Gayrimenkul faaliyetleri 227.051.319 571.543.078 2,5172 

47 Operatörsüz makine, ev eşyalarının kiralanması 149.244.005 185.785.106 1,2448 

48 Bilgisayar ve ilgili faaliyetler 108.953.603 103.089.458 0,9462 

49 Araştırma ve geliştirme hizmetleri 120.340.674 104.587.549 0,8691 

50 Diğer iş faaliyetleri 1.694.723.309 1.021.520.652 0,6028 

51 Kamu yönetimi ve savunma, sosyal güvenlik 31.904.760 0 0,0000 

52 Eğitim hizmetleri 21.362.112 20.147.055 0,9431 

53 Sağlık işleri ve sosyal hizmetler 85.185.344 31.301.883 0,3675 

54 Kanalizasyon, çöp ve atıkların toplanması,  13.289.354 32.389.221 2,4372 

55 Başka yerde sınıflandırılmamış kuruluşların faal. 1.237.628 0 0,0000 

56 Eğlence, dinlenme, kültür ve spor faaliyetleri 90.078.773 56.364.988 0,6257 

 Toplam 13.928.271.598 13.964.139.054 1,0026 

Tablo 3: 2005-09 Dönemi Kazakistan Ekonomisi Aramalı Kullanımı Etkenlik Dereceleri Kaynak: K.C. İstatistik 

Ajansı 2005, 2009 Yılı Girdi-Çıktı Sonuç Tabloları kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
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 3.2  Üretim Tekniklerindeki Değişim  

Girdi-Çıktı Analizinde dar anlamda sektörel üretim tekniklerini teknik katsayı matrisinin sütunları temsil 

etmektedir. Dönemlerarası karşılaştırmalarda ise, her iki döneme denk gelen teknik katsayılar arasındaki farkın 

mutlak değerinin katsayıların aritmetik ortalamasına oranlanmasıyla elde edilen katsayılarla (PTj
 rs

) üretim 

teknikleri birbiriyle karşılaştırılabilir. Katsayı 0 ile 2 arasında değer alabilir. Dönem içierisinde üretim 

tekniklerinin tamamen aynı olması teknolojinin hiç değişmemesi durumunda teknik katsayılar birbirine eşit 

olacağından oran sıfır çıkacaktır. Teknik katsayılar arasındaki farklılık arttıkça oran 2’ye yaklaşacaktır. Genel 

olarak 0,8 civarı ve altındaki oranlarda üretim tekniklerinde kayda değer bir değişmenin olmadığı 

düşünülmektedir. Elde edilen sonuçlar tablo 2’de gösterilmiştir.  

En yüksek katsayı 1,7090 ile 45-Mali aracı kuruluşlara yardımcı faaliyetler sektörü, en düşük katsayı ise, 9-

Tütün ürünleri imalatı sektöründe elde edilmiştir. 56 sektör içerisinden 10 tane sektör dışında kalan tüm 

sektörlerde katsayı 0,8062’den büyük çıkmıştır. Buradan genel olarak ekonomi genelinde verimlilik teknoloji 

yönüyle olumlu bir değişimin gözlendiğini söyleyebiliriz. Dönem içinde kayda değer teknik değişimin olmadığı 

sektörler; 9-Tütün ürünleri imalatı, 13-Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç), 20-Ana metal sanayii, 

21-Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, 22-B.y.s. makine ve teçhizat imalatı, 24-B.y.s. elektrikli makine 

ve cihazların imalatı, 33-İnşaat, 37-Oteller ve lokantalar, 50-Diğer iş faaliyetleri, 53-Sağlık işleri ve sosyal 

hizmetler sektörü olmuştur (Tablo 2). 

 3.3  Dönem İçinde Aramalı Kullanımı Etkenlik Derecelerinin Karşılaştırılması 

Endüstrilerarası analizde ekonomik sektörler aramalı kullanımları bakımından da incelenebilirler. Bu inceleme 

aynı dönemde farklı ülkelere ait tabloların incelenmesiyle olabileceği gibi aynı ekonomik sektörlerin farklı 

dönemlerde incelenmesi şeklinde de olabilir. Burada da Kazakistan ekonomisi aramalı kullanımı açısından da 

değerlendirilmektedir. Önce 2009 yılı üretim vektörü kendisine ait teknik katsayı matrisiyle çarpılarak, 2009 yılı 

üretimini gerçekleştirebilmek için gerekli sektörel aramalı kullanımları hesaplanmıştır. Sonra aynı üretim 2005 

yılında yapılsaydı aramalı kullanımı ne olurdu? sorusunun yanıtını verecek şekilde 2009 yılı üretim vektörü 2005 

yılı teknik katsayı matrisiyle çarpılarak sektörel ara malı kullanımları hesaplanmıştır. Elde edilen aramalı 

kullanımları birbirine oranlanarak etkenlik dereceleri elde edilmiştir. Örneğin, 1-Tarım avcılık sektörü için 

hesaplanan oran 1,2585 (926.235.735/735.978.947=1,2585) çıkmıştır. Üretim 2009 yılında gerçekleştirildiğinde 

kullanılan aramalı miktarı 926.235.735 bin tenge olmaktadır. Aynı üretim 2005 yılında dönemin üretim 

teknolojisiyle gerçekleştirilseydi, kullanılan aragirdi miktarı 735.978.947 bin tenge olacaktı. Bu durumda 2005 

yılında aynı üretim daha az ara girdi kullanımıyla gerçekleşmektedir. Dolayısıyla dönem içinde ilgili sektörde 

etkenlik verimlilik azalmıştır. Kuşkusuz burada bu sonuca yolaçabilecek çok sayıda faktör bulunmaktadır. 

Enflasyonist etkiler, dönem içerisinde girdi ve çıktı kompozisyonundaki değişimler, diğer sektörlerdeki talep ve 

üretim koşullarındaki değişmeler vb. gibi birçok faktör böyle bir sonucun çıkmasına yolaçabilir. Bunun ayrıca 

araştırılması gerekir. Ancak diğer faktörlerin etkili olmadığını düşündüğümüzde teknik olarak elde edilen sonuç 

bu yönde yorumlanabilir. Oran sonuçlarına göre, 1’den küçük sonuçlar sektörde verimlilik, etkenlik azalışı yönlü 

olumsuz bir değişimi açıklarken 1’den büyük sonuçlar ise, dönem içerisinde ilgili sektörde etkinliğin, 

verimliliğin arttığı yönünde olumlu bir değişimi açıklamaktadır.  

Tarım ve tarıma dayalı birincil üretim sektörlerinden 7 sektörden 3 tanesinde katsayı 1’den küçük çıkmıştır. 

Aramalı kullamımı yönünden olumlu değişim yaşanan sektörleri; 2-Ormancılık, tomrukçuluk faaliyetleri, 3- 

Balıkçılık, balık üretme ve yetiştirme hiz., 7-Taşocakçılığı ve diğer madencilik alt sektörleri olmuştur. Genel 

olarak imalat sanayi incelendiğinde ise, 29 imalat sektöründen sadece 6 tanesinde katsayı 1’den büyük çıkmıştır. 

Kalan tüm imalat sanayi alt sektörlerinde etkenlik derecesi 1’den küçüktür. Katsayının 1’den büyük çıktığı 

sektörler ise, 17-Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı, 28-Diğer ulaşım araçlarının imalatı, 30-Yeniden 

değerlendirme, 33-İnşaat, 34-Motorlu taşıtlar satışı, bakımı ve onarımı, 35-Motorlu taşıtlar dışında toptan tic. ve 

komisyon alt sektörleridir (Tablo 3). Hizmet sektörlerinde ise; 20 alt hizmet sektöründen 8 tanesinde katsayı 

olumlu yönde 1’den küçüktür. Bu sektörler; 44-Sigorta ve emeklilik fonları ile ilgili faaliyetler 45-Mali aracı 

kuruluşlara yardımcı faaliyetler, 48-Bilgisayar ve ilgili faaliyetler, 49-Araştırma ve geliştirme hizmetleri,50- 

Diğer iş faaliyetleri, 52-Eğitim hizmetleri, 53-Sağlık işleri ve sosyal hizmetler, ve 56-Eğlence, dinlenme, kültür 

ve spor faaliyetleri sektörleri olmaktadır. Burada eğitim, bilgisayar, ar-ge gibi hizmet alanlarında olumlu 

değişimin yaşanmış olmasının Kazakistan’ın ekonomik gelişimi için faydalı olduğu gözönünde tutulmalıdır. 

Ekonomi genelinde toplam değerler üzerinden ara malı kullanımları incelendiğinde 1,0026 oranı elde edilmiştir 

(Tablo 3). Buradan genel olarak dönem içinde aramalı kullanımı etkenliği yönünden kayda değer bir değişmenin 

olmadığını söyleyebiliriz. 

 3.4  2005-09 Dönemi Kazakistan Ekonomisi Yapısal Değişimi Toplu Sonuçları 

Araştırmanın yapıldığı dönem içerisinde ekonomik yapıdaki değişim; anlaşılırlığı arttırabilme, daha akılda 

kalıcı sonuçları gösterebilme bakımından gruplamaya gidilerek ayrıca özetlenmiştir. Bunun için ekonomik 

üretim sektörleri, parantez içindeki değerler orjinal tablodaki sektör sayıları olarak gruplama sınırlarını belirtecek 

şekilde; tarım (1-3), madencilik (4-7), genellikle tüketim malı üreten (8-12), ara malı üreten (13-20) ve yatırım 

malı (21-30) üreten imalat sektörleri, inşaat(33), enerji-su (31-32) ve hizmet (33-56) sektörleri olarak sekiz 
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sektörde gruplandırılmıştır. Bu gruplamaya göre, aragirdi kullanımlarının ve endüstriyel bağınlaşma değerlerinin 

toplamları alınarak, değişim oranları yeniden hesaplanmıştır. Üretim tekniklerindeki değişim ile ilgili olarak 

buradaki gruplamaya göre katsayı ortalamaları hesaplanmıştır. Üretim tekniklerindeki değişimi tanımlayan 

katsayılar oran olarak hesaplandıkları için ortalamaların hesaplanmasında geometrik ortalama kullanılmıştır. 

Elde edilen toplu sonuçlar tablo 4’de gösterilmektedir. Doğal olarak, gruplama sonucu alt sektörler bazında bazı 

ayrıntılar kaybolmakta, hasasiyet azalmaktadır. Bu olumsuzluk herzaman gözününe alınacak şekilde, tablo 

sonuçları değerlendirildiğinde, genel olarak hizmet ve inşaat sektörleri dışında tüm sektörlerde dönem içinde 

ekonomik bağımlılığın arttığını, 0,8 değerinin altındaki katsayılarda kayda değer değişimin olmadığı dikkate 

alındığında, tüm sektörlerde 0,9-1 civarı sonuçlar elde edildiği için ekonomi genelinde, genel olarak teknik 

değişmenin olmadığı veya az olduğu belirtilebilir. Aragirdi kullanımları bakımından ise, imalat sektörlerinde 

2009’a göre aragirdi kullanımlarının olumlu yönde azaldığını ancak tarım, madencilik, inşaat ve hizmet 

sektörlerinde aragirdi kullanımı bakımından olumsuz yönde bir değişimin oluştuğunu söyleyebiliriz (Tablo 4).  

Ekonomik Üretim Sektörleri 

Endüstriyel 

Bağınlaşma 

Değişim Oranı 

(2005-09) 

Üretim 

Tekniklerin-

deki 

Değişim 

Aragirdi 

Kullanımı 

Oranı 

(2009/2005) 

Tarım Avcılık Ormancılık Hayvancılık (1-3)  0,3865 1,1094 1,2354 

Madencilik (4-7) 0,2399 1,1017 2,2460 

Genellikle Tüketim Malı Üreten İmalat Sektörleri (8-12) 0,6820 0,9009 0,5020 

Genellikle Ara Malı Üreten İmalat Sektörleri (13-20) 0,4878 0,9349 0,6916 

Genellikle Yatırım Malı Üreten İmalat Sektörleri (21-30) 0,6536 0,9538 0,4390 

Enerji-Su (31-32) 0,4272 1,1360 0,7352 

İnşaat (33) -0,2157 0,6683 1,4865 

Hizmet Sektörleri (34-56) -4,6170 1,1419 1,2674 

Tablo 4: 2005-09 Dönemi Kazakistan Ekonomisi Yapısal Değişimi Toplulaştırılmış Sonuçlar 

 4  Sonuç  

Burada 2005-09 döneminde Kazakistan ekonomisindeki yapısal değişim incelenmeye çalışılmıştır. Sözkonusu 

inceleme girdi-çıktı analizi yaklaşımıyla endüstriyel bağımlılığın, teknik katsayılardaki değişimin ve etkenlik 

katsayılarının hesaplanması suretiyle yapılmıştır. Kuşkusuz Girdi-Çıktı analizinin gerek hesaplama 

tekniklerinden gerek kendi teorik varsayımlarından kaynaklanan bazı kısıtlar olsa da, endüstriler arası ilişkileri 

ve karşılıklı etkileşimi açıklayabilme özelliği tekniğin üstün yönünün oluşturmaktadır. Burada da, bu kısıtların 

hiç olmadığı veya sonuçları ciddi anlamda etkilemediği, elde edilen sonuçların kendi içinde tutarlı ve güvenilir 

olduğu varsayılmıştır.  

Elde edilen sonuçlara göre, genel olarak ekonomik bağımlılığın en yüksek olduğu sektörler imalat sektörleri 

olmuştur. Dönem içerisindeki değişim; ara ve tüketim malı üreten imalat sektörlerine bağımlılığın arttığı 

yönünde çıkmıştır. 2009 yılında ekonomik bağımlılığı en yüksek sekiz sektör arasına giren sektörler; ekonomik 

bağımlılığın en yüksek olduğu imalat sektörleridir. Bunlar; 23-Büro, muhasebe ve bilgi işlem makineleri im., 26- 

Tıbbi aletler; hassas ve optik aletler imalatı, 2-Ormancılık, tomrukçuluk faaliyetleri, 29-Mobilya imalatı; b.y.s. 

diğer imalat, 25-Radyo, televizyon, haberleşme cihazları im., 9-Tütün ürünleri imalatı alt sektörleridir.  

Genel olarak tarım ve tarıma dayalı sanayilerin ekonomi genelinde payı yüksek olmakla birlikte teknik yönden 

zayıf kaldıkları görülmüştür. Ekonomik bağımlılığının azaldığı birincil üretim sektörleri, 1-Tarım, avcılık hizmet 

faaliyetleri, 4-Maden kömürü, linyit ve turba çıkarımı, 5-Ham petrol ve doğalgaz çıkarımı (Arama hariç), 6-

Metal cevheri madenciliği alt sektörleridir. Bunlar dışında kalan balıkçılık ve ormancılık ile taşocakçılığı alt 

sektörlerinde dönem içerisinde bağımlılığın arttığı gözlenmiştir. 08 ve 36 sıra no’ları arasında yeralan 29 alt 

sektörden oluşan imalat sanayi alt sektörlerinde ise, 29 sektörden 5 tanesinde bağımlılığın azaldığı 

görülmektedir. Bağımlılığın azaldığı imalat sanayi alt sektörleri ise, 17 Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı -, 

21-Makine ve teçhizatı hariç; metal eşya sanayii, 30-Yeniden değerlendirme, 33-İnşaat, 35-Motorlu taşıtlar 

dışında toptan tic. ve komisyon olmuştur. Bunlar dışında kalan tüm imalat sektörlerinde dönem içinde 

bağımlılığın arttığı görülmektedir. Buradan özellikle tarımda buğday-hububata dayalı önemli bir üretim 

potansiyelinin olduğu ancak bunun yeterince işlenemediği anlaşılmaktadır. Üretim tekniklerindeki ve aramalı 

kullanımındaki değişim yönünden ekonomi genelinde verimlilik yönüyle kayda değer değişimin olmadığı 

anlaşılmıştır. Bu yönüyle Kazakistan’ın ekonomik yönden daha da gelişebilmesi için kendi doğal kaynaklarını 

harekete geçirerek katma değeri yüksek ürünlerin üretimine ağırlık vermesi, finans piyasasını geliştirerek başta 

bölge olmak üzere dünya ekonomisiyle bütünleşme çabalarını daha da artırması, bölge ekonomileri ve diğer 

ülkelerle olan ekonomik ilişkilerini geliştirmesi önemlidir. Son olarak burada olduğu gibi benzer ekonomik yapı 

analizlerinin diğer Türk Cumhuriyetlerinin yeraldığı bölge ülkeleri için yapılarak benzerlik ve farklılıklardan 

yola çıkılarak ekonomik birlik fikrinin araştırılmasının önemli olduğunu düşünüyoruz.  
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Immigration in Central Asia and its Effects on the Labor Market 

Abstract 

Many Central Asian countries declaring their independence after the splitting of the Soviet Union, cannot meet 

the economical and social needs of their citizens by falling much behind of the era in terms of industry despite 

the natural wealth they have. In addition to all these, the problems in the ruling class and the chaos environment 

have resulted in the immigration of many people to alternative living spaces. These immigrations have affected 

labor market both positively and negatively besides the social life. The labor demand increased by the entrance 

of the immigrants into the market has affected the employee wages and also this situation has affected the life 

standards of the citizens. In this study, the immigration that took place in the countries established after the 

splitting of the Soviet Union, forming one of the two poles of the world before the cold war, and the effects of 

this immigration on the labor market have been analyzed considering previous studies on the subject. The studies 

carried out on this subject have yielded various results according to the area in which it’s carried out, the time 

interval it includes, and the period’s structure. For this reason, the points of views on the subject are compared by 

making a long literature review.  

JEL codes: J01, F22 

 1  Giriş 

 Yüzyıllardır insanoğlu çeşitli nedenlerden ötürü doğduğu topraklardan başka topraklara göç etmek zorunda 

kalmıştır. Bu zorunluluk kimi zaman egemen güçlerin baskısı sonucu olurken, kimi zamanda açlık, kıtlık, 

ekonomik etkenler gibi nedenlerden kaynaklanmıştır.  

Ekonomik nedenlere dayanan göçler, genellikle daha iyi yaşam şartlarında hayatını devam ettirmek ve daha iyi 

kazanç elde etmek isteyen insan gruplarının doğdukları yerleri terk ederek daha gelişmiş ülkelere yönelmeleri 

biçiminde gerçekleşmektedir. Bu göçlerin doğdukları ülkelerin ekonomilerine etkisi olduğu kadar göç ettikleri 

ülkelerin ekonomisine de hem olumlu hem de olumsuz etkileri vardır. Olumsuz etkilerin başında da özellikle 

vasıfsız göçmen iş gücünün geldikleri ülkenin emek piyasasında arz fazlası yaratması sonucunda ücretler 

üzerinde yaptığı etki sayılabilir. Ancak göçmen işgücünün maliyetler üzerinde yapabileceği azaltıcı etki de göz 

ardı edilmemesi gereken olumlu etkilerinin başında gelmektedir.  

Göçmenlerin sadece göç ettikleri ülkelerin ekonomilerine değil, aynı zamanda da doğdukları ülkelerin 

ekonomilerine de bir takım etkileri söz konusudur. Bu etkilerin başında da vasıfsız işgücünün göç etmesi 

sonucunda işsizlik oranlarında meydana gelen azalma gelmektedir. Bunun yanı sıra yurt dışında yaşayan 

göçmenlerin ülkelerine göndermiş oldukları döviz gelirleri de birçok ülke açısından önemli bir dış kaynak olarak 

görülmektedir.  

Bu çalışmada göçün  Orta Asya’da özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra ortaya çıkan devletlerin 

emek piyasası üzerindeki etkileri gözler önüne serilmeye çalışılacaktır. Çalışmada öncelikle uluslar arası göç 

kavramı ve uluslar arası göçün emek piyasası üzerine etkileri irdelenecek sonra da göçün Orta Asya devletleri 

üzerindeki etkisi tartışılacaktır.       

 2  Uluslararası Göç 

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra gerek ulusal ve gerekse uluslararası göç akımlarında yaşanılan artış, 

akademik çalışmaların bu alanda yoğunlaşmasına neden olmuştur. Bireylerin tek tek veya grup halinde göç 

etmesinde farklı etkenlerin etkisi söz konusudur. Bu bağlamda göçü kısaca, ekonomik, toplumsal veya siyasal 

nedenlerle insanların bireysel ya da kitlesel olarak yer değiştirme eylemi şeklinde tanımlamak mümkündür 

(Şahin, 2001). Daha kapsamlı olarak düşünüldüğünde ise göç, çalışmak ve kendine daha iyi bir yaşam sağlamak 

amacıyla, insanların bulundukları yerleri terk ederek başka yerlere kesin ya da geçici olarak yerleşmesidir 

(Öngör, 1980).  

Göç hareketleri gönüllü veya zorunlu bir biçimde meydana gelmektedir. Ancak tarihi olaylara bakıldığında 

kitlesel anlamda göçlerin çoğunlukla zorunlu nedenlere bağlı olarak gerçekleştiği görülmektedir. 4. yüzyılın 

ortalarında Çin’in egemenliğinden kurtulmak için batıya doğru hareket eden Hunların Karadeniz’in kuzeyine 

yerleşmesi sonucunda, daha önce bu bölgede yaşayan Cermen kavimlerinin bölgeden ayrılarak Avrupa kıtasını 

yıllarca istila etmesine ve bugünkü Avrupa devletlerinin temellerinin atılmasını sağlayan Kavimler Göçü, tarihte 

bilinen ilk büyük kitlesel göç hareketidir (Kınık, 2010). Farklı bölgeler arasında gerçekleşen kitlesel göçler, yeni 

kentlerin ve devletlerin kurulmasına neden olurken, kıtalar arası göç ise Amerika’nın keşfi ile denizaşırı bir 
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boyut kazanmıştır (Aksoy, 2012). 16. yüzyıldan itibaren Avrupa’da yaşayan birçok insan kitleler halinde okyanus 

ötesindeki Amerika kıtasına göç etmiş ve buraya yerleşmiştir. Bu göç hareketinin arkasında ekonomik etkenler 

itici güç olarak bulunmaktadır. Yeni kıtadaki geniş topraklardaki tarım yapma olanağı ve deniz aşırı ticaretin 

gelişmesi insanların kitleler halinde bu kıtaya yerleşmelerine neden olmuştur. Bu durumun yanı sıra, 15. ve 18. 

yüzyıllarda Afrika’dan yaklaşık 15 milyon insan köle olarak çalıştırılmak üzere Amerika kıtasına taşınmış; 19. 

yüzyılda milyonlarca insan Çin ve Hindistan’dan Avrupa’ya ve Amerika’ya sözleşmeli işçi olarak göç etmiş; 20. 

yüzyılda meydana gelen iki büyük dünya savaşı sonucunda milyonlarca insan yurdunu terk etmek zorunda 

kalmıştır (Giddens, 2010).    

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar inşa edilmeye başlayan Avrupa ülkeleri, ihtiyaç duyulan işgücü talebini 

karşılamak için az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden göç kabul etmeye başlamışlardır. Ekonomik etkenlere 

dayanan bu göç akımı insanların arzuları doğrultusunda gerçekleştiğinden gönüllülük esasına dayandığını 

söylemek mümkündür.    

Uluslar arası göçü tetikleyen etkenlere yönelik hakim görüş, insanların daha yüksek gelir elde etmek ve daha 

iyi bir yaşam kalitesine sahip olmak için az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere göç ettikleri gerçeğine 

dayanmaktadır (İçduygu, 2009). Ancak bu hakim görüş giderek değişmeye başlamıştır. Gelişmiş ülkelerin 

ekonomik faaliyetlerini dünyanın farklı bölgelerine yaymaya başlamalarıyla birlikte gelişmiş ülkelerden az 

gelişmiş ya da gelişmekte olan bölgelere doğru da bir göç akımı söz konusu olmuştur. Genel olarak uluslararası 

göç, altı kategoride değerlendirilmektedir. Bunlar (de Tapia, 2002); 

 Sürekli yerleşenler, 

 Sürekli sözleşmeli işçiler, 

 Sürekli profesyonel çalışanlar, 

 Gizli ya da yasadışı çalışanlar, 

 Sığınmacılar, 

 Mültecilerdir.         

Birleşmiş Milletlere göre uluslararası göçten bahsedilebilmesi için, ülkesinden ayrılarak başka bir ülkede 

yaşamaya başlayan kişinin bir yıldan daha fazla ülkesi dışında yaşaması gerektiği belirtilmektedir (Gençler, 

2004).  Ekonomik etkenler, insanları doğdukları yerlerden başka yerlerde yaşamaya iten önemli bir etken 

olmasına karşın tek etken değildir. Ekonomik etkenler dışında da pek çok etken söz konusudur. Bu etkenleri şu 

şekilde sıralamak mümkündür; 

Ekonomik kaynaklı göç: İnsanların daha iyi bir iş, daha fazla gelir ve bunlara bağlı olarak daha iyi bir yaşam 

arzusundan kaynaklanan göç olaylarıdır. 

İklim kaynaklı göç: İnsanların iklim koşullarından ve doğa olaylarından kaynaklanan göç hareketleridir. 

Kuraklık, kıtlık doğal afetler gibi olayların insanların yer değiştirmelerinde önemli bir itici güç oluşturmaktadır.  

Siyasi kaynaklı göç: Ülkeler arasındaki siyasal farklılıklar savaş, terör, siyasal baskı gibi yaşamı tehdit edici 

etkenlerin yol açtığı göçlerdir. Bu tür göçler ülkeler arasında olduğu gibi, bir ülkenin farklı bölgeleri arasındaki 

sorun ve dengesizliklerden de kaynaklanabilir.  

Eğitim kaynaklı göç: İnsanların eğitim amacıyla belirli bir süreliğine gerçekleştirdikleri göç olayıdır. Eğitim 

hayatının bitiminin ardından geriye doğru bir göç gerçekleşeceği gibi eğitim alınan ülkede çalışma hayatının 

başlaması hasebiyle yerleşik olarak kalınmaya devam edilmesi de söz konusu olabilir. 

Beyin göçü: Az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerin iyi eğitim görmüş, nitelikli, alanında uzmanlaşmış 

bireylerinin daha iyi çalışma koşullarına, daha iyi bir statüye ve daha iyi bir gelir düzeyine sahip olmak amacıyla 

başka bir ülkeye yerleşmesidir. 

Emekli göçü: Diğer göç türlerinden farklı motivasyonlar içeren uluslararası emekli göçü, ağırlıklı olarak 

zengin olan Kuzey Amerika ve Kuzey Avrupalıların, ülkelerinde emekli olduktan sonra yaşamlarının geri 

kalanını geçirmek için Güney Amerika ya da Güney Avrupa sahillerine olan göçünü ifade etmektedir (Balkır vd., 

2008). 

Göç çalışmaları içinde uluslararası göçün nedenlerine yönelik çeşitli kuramlar geliştirilmiştir [Örn; Lee (1966), 

Wallerstein (1974)]. Ancak yapılan çalışmalar, çağdaş göç tek bir kurama bağlanamayacağını, tek bir bakış 

açısıyla açıklanamayacağını kabul etmektedir (Massey vd., 1993). Küreselleşme, ülkeler arasındaki göç 

ilişkisinin farklı boyutlardan değerlendirilmesini zorunlu kılmaktadır.  

 3  Uluslar arası Göçün Emek Piyasası Üzerine Etkileri 

Birleşmiş Milletlerin yapmış olduğu çalışmalara göre; Dünya nüfusunun yaklaşık %3’ü olan 175 milyondan 

fazla insan doğduğu yerin dışında yaşamaktadır (Borjas, 2006). Başta ABD, Kanada ve Avustralya olmak üzere 

birçok gelişmiş ülke bu göçmenlere ev sahipliği yapmaktadır. Gelişmiş ülkelerin ev sahipliği yaptığı göçmen 

nüfus son derece büyük rakamlara ulaşmıştır. Fransa nüfusunun yaklaşık %11’i, Almanya nüfusunun %9’u, 

İsviçre nüfusunun %11’i ve Birleşik Krallık nüfusunun %7’si yabancı doğumlulardan oluşmaktadır. Bu büyük 
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göçmen grupları bulundukları ülkelerin gerek toplumsal yapıları ve gerekse ekonomik yapıları üzerine önemli 

etkiler yaratmaktadır. Özellikle kriz dönemlerinde ev sahibi ülkenin vatandaşları ile göçmenler arasında kültürel 

farklılıklardan ve ekonomik etkenlerden kaynaklanan önemli çatışmalar gözlemlenmektedir.   

Göçmenlerin ev sahibi ülkelerin emek piyasası üzerine yapmış oldukları etkiler birçok akademisyenin üzerinde 

çalıştığı önemli bir konu olmuştur. Ancak genel kanının aksine, ABD’de ve Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılan 

çalışmalar neticesinde göçün yerleşik çalışanların iş bulmalarına veya ücretlerine herhangi bir etkisinin söz 

konusu olmadı veya çok az bir etkisinin olduğu ortaya konulmuştur (Dustman vd., 2005). Ancak göçün etkisini 

daha ayrıntı olarak inceleyen çalışmalara bakıldığında, göçün emek piyasasına olan etkisinin göç eden grup 

içindeki kalifiye işçi durumuna ve emek piyasasının yapısına göre değişiklik gösterdiği anlaşılmıştır.  

Docquier vd. (2011)’de yapmış oldukları çalışmada, OECD ülkelerine yapılan göçün dünyanın geri kalan 

ülkelerinden daha fazla olduğu ve son 20 yılda önemli bir artışın gerçekleştiği ortaya konulmuştur. 2009 yılında 

OECD ülkelerinin toplam nüfusunun %10’unun yabancı bir ülke doğumlu olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak 

yapılan bu çalışmada sanılanın aksine, OECD ülkelerindeki göç hareketinin büyük bir kısmının bir OECD 

ülkesinden başka bir OECD ülkesine doğru olduğu ve göçmen grup içindeki yüksek okul mezunu işçilerin 

oranının göç edilen ülkedeki yüksek okul mezunu işçilerin oranından daha fazla olduğu ortaya çıkmıştır. 

Dolayısıyla OECD ülkelerine göçün beyin göçü şeklinde olduğu söylenebilir. OECD ülkelerine göç edenlerin 

genellikle kalifiye işçiler olması nedeniyle bu böyleye yapılan göçün o ülkenin vatandaşı olan vasıfsız işçilerin iş 

bulmasını ve ücretlerini olumsuz şekilde etkilemesine karşın vasıflı işçiler üzerinde herhangi bir etkisinin 

olmadığı yapılan çalışmada ortaya konulmuştur.  

 4  Orta Asya’da Göçün Yapısı ve Emek Göçünün İstihdam Piyasasına Etkisi 

Orta Asya ülkelerinin nüfusu, Sovyetler Birliği’nin dağılımı ve yeni on beş devletin doğuşuna bağlı olarak 

farklı bir yapılanma içerisine girmiştir. Başlangıçta bu dağılım sonucunda politik ve etnik çatışmalar nedeniyle 

göç etme eğilimi artarken, sonrasında ekonomik sebepler daha ön plana çıkmıştır. Özellikle Sovyetler Birliği 

sonrası,  beş farklı dönem olarak göçün yapısını incelediğimizde, bölge vatandaşlarının farklı yerlere 

yönelişlerinin sebepleri ortaya çıkmaktadır.  İlk aşamada, (1991-1992) nüfus hareketliliği 1980’li yılların 

sonlarında olduğu gibi aynı seviyede devam etmiş, ayrımcılık ve etnik bazlı çatışmalar çerçevesinde 

şekillenmiştir. Göç sürecinin ikinci aşamasında ise (1993-1995) politik ve etnik faktörler hâkimiyetini devam 

ettirmiş; etnik Kazak göçmenlerin yaklaşık %57’lik bir bölümünü yeni bağımsızlığını kazanmış ülkeler 

oluştururken,  geri kalanını ise Mongolya meydana getirmiştir (Korobkov,2007). Üçüncü aşamada, (1996-1999) 

politik faktörler önemini yitirmekle beraber, sosyal ve ekonomik faktörler bölge vatandaşlarının yer 

değişimlerini hızlandırmıştır. Bu dönemde, Rusya’nın, Ukrayna, Belararus ve Moldovya’dan aldığı göçmen 

sayısı azalırken, Azerbaycan ve Merkezi Asya’da hem kalıcı hem de geçici  emek göçünde  artış olduğu 

söylenebilmektedir. Aynı zamanda, artan bürokratik yapılanma, ulusal kanunların etkisi ve göçmenlere karşı olan 

negatif düşünceler göç etme eğiliminin yavaşlamasına neden olmuştur. Dördüncü (2000-2005) aşamada göçmen 

politikasının yasal altyapısı oluşturulmaya çalışılmakla beraber, 2005 sonrası olan beşinci aşamada ise geçici 

durumda olan göçmenlerin kalıcı hale getirilmesi ve yasal olmayan emek göçüne karşılık işverenlerin 

cezalandırıldığı bir süreci içermektedir (Korobkov,2007). 

 

Şekil 1: 1992-2010 Yılları Arasında Rusya’nın Göç Sayısındaki Artış (Bin) 

Yukarıdaki Şekil 1’de Rusya’nın 1992-2010 yılları arasındaki göç sayısındaki artış oranları gösterilmektedir. 

Ülkenin dağılımından sonra en yüksek göç artışı 1994’de yaşanmakla beraber, sonraki yıllarda göç eden kişi 

sayısının azaldığı 2003 yılında en düşük seviyeye ulaştığı görülmektedir. 2003 yılından sonra göç sayısı,  

göçmenlerin yasal denetimlere bağlı olarak 1990’lı yıllara göre daha az artış gösterdiği, 2010 yılı itibariyle tekrar 

azalma sürecine girerek 200 bininde altında bir seviyeye ulaştığı görülmektedir.  
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 1997 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Azerbaycan 29878 14906 4600 8900 20968 23331 22874 14500 

Ermenistan 19123 15951 7581 12949 30751 35216 35753 19890 

Beyaz Rusya 17575 10274 6797 5619 6030 5865 5517 4894 

Kazakistan 235903 124903 51945 38606 40258 39964 38830 27862 

Kırgızistan 13752 15536 15592 15669 24731 24014 23265 20901 

Moldova 13750 11652 6569 8649 14090 15519 16433 11814 

Tacikistan 23053 11043 4717 6523 17309 20717 27028 18188 

Türkmenistan 16501 6738 4104 4089 4846 3962 3336 2283 

Özbekistan 39620 40810 30436 37126 52802 43518 42539 24100 

Ukrayna 138231 74748 30760 32721 51492 49064 45920 27508 

Toplam 547386 326561 163101 170851 263277 261170 261495 171940 

Tablo 1: 1997-2010 Yılları Arasında Göç Edenlerin Ülke Yapılarına Göre Dağılımı 

Göç edenlerin 1992-2010 yılları arasında ülkelere göre baktığımızda,  1997 yılı itibariyle 547.386 göç eden 

kişi olduğu, bu göç edenlerin de %43’ünü Kazakistan, %25’ini Ukrayna oluştururken, geri kalanını Özbekistan, 

Azerbaycan, Tacikistan meydana getirmektedir.  Kazakistan’da özellikle Kazak dilinin hâkim olmaya başlaması, 

Kazakların politik ve ekonomik söz sahibi olması ve zayıf ekonomik yapıya bağlı olarak göç eden kişi sayısının 

artış gösterdiği söylenebilmektedir  (Weiner,1997)  1997 yılından sonra Kazakistan’dan Rusya’ya göç eden kişi 

sayısı azalmış, 2010 yılı itibariyle 27.862 kişiye düşmüştür.  Bunun nedeni ise,  Rusya’da ekonomik yapıda 

meydana gelen düşüşe rağmen, Kazakistan ekonomisinde meydana gelen gelişmelerdir. (Salt,2005). Aynı 

şekilde, Ukrayna’nın yakın komşusuna göç eden kişi sayısı 2007 yılına kadar düşüş göstermiş, 2007 yılında 

tekrar artış göstermesine rağmen, 2007 yılından sonra tekrar azalma eğilimine girmiştir. Ukrayna’daki göçmenler 

sadece Rusya değil; Doğu Avrupa, Almanya ve İsraile’de göç etmekle beraber,  Ukrayna ekonomisinin 

durumuna bağlı olarak farklı yerlere yerleşme eğilimini taşımaktadır (Rybakovsky ve Ryazantsev,2005).  

Kırgızistan’da askeri etnik çatışmalar, Rus nüfusun ve Rusçanın etkinliğinin azalması gibi etkenler göç sürecin 

etkilemiş,1997-2007 yılları arasında artış göstermiş, 2010 yılında bölge ülkeleri içerisinde Rusya’ya en fazla göç 

veren dördüncü ülke olmuştur.  Kırgızistan’dan göç eden kişiler yüksek nitelikli kişiler olup, aynı zamanda 

ekonomik olarak aktif nüfusun ve ülkenin endüstriyel, taşıma, inşaat sektöründe çalışan kaliteli işgücünün 

azalmasına neden olmuştur (Ergeshbayev, 2006)  Özbekistan’dan Rusya’ya göç eden kişi sayısı dalgalı bir seyir 

izlemekle beraber 2010 yılı itibariyle 24.100 olarak gerçekleşmiştir. Kazakistan ve Rusya’daki ekonomik 

büyümesinin sonucunda, Tacikistan ve Özbekistan’dan göç eden kişi sayısında  inişli çıkışlı bir seyir izlemekle 

beraber 2007 yılında artış meydana geldiği ekonomik krizin etkisine bağlı olarak  azaldığı söylenebilmektedir 

(Abdullaev, 2008). 

 4.1  Orta Asya’da Emek Göçünün Yapısı ve Emek Piyasasına Etkisi  

Orta Asya Ülkelerinde piyasa mekanizmasına geçişle birlikte, hayat standartlarının düşmesi ve işsizliğin 

artması kişileri farklı ülkelerde alternatif gelir elde etmeye yöneltmiştir. Dolayısıyla bu durum emek göçünün 

hızlanmasına neden olmuştur (Korobkov ve Zaionnchkovskaia,2004). Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında 

Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan, Ermenistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan ve Ukrayna vize alma sorunu 

olmadan çalışma izni elde ederek Rusya’da çalışmaya başlamıştır. Çalışanların büyük bir bölümünü erkekler 

oluşturmakla beraber, onların da büyük bir bölümü inşaat, hizmetler, ticaret ve tarım sektöründe faaliyet 

göstermiştir (http://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/ios_db/Remittances_CIS12_2004-2008.pdf).   

Tablo 2’de görüldüğü gibi işçi dövizi girişlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hasılada payının en yüksek olduğu ülkeler 

%31 ile Tacikistan olup, onu sırasıyla Moldova ve Kırgızistan izlemektedir. Tacikistan’da iç savaş nedeniyle 

eğitim imkânlarının yarım kalması, nüfusun büyük bir bölümünün tarım sektöründe çalışması ve ortalama 

ücretlerin düşük olması ve niteliklerinin yetersiz olmasına bağlı olarak göç etme eğiliminin arttığı 

söylenebilmektedir (Marat,2009) Moldova’da kişilerin göç etme eğilimi üç şekilde kendini göstermiştir.  Birinci 

aşamada ekonomik ve ticari amaçlı olup, 1997 sonrası ikinci aşamada Rusya’daki ekonomik krizin etkilerine 

bağlı olarak yoksulluğun artması önemli bir etken olmuştur. 2007 sonrası dönemde de aynı şekilde yabancı 

işgücü piyasası içerisinde Moldovyalıların payı devam ettiği ve 2009 hariç işçi dövizi gelirlerinin arttığı bir 

dönemi göstermektedir (http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBMoldovaReport.pdf). 

Kırgızistan’da da yıllar itibariyle işçi dövizlerinin 2009 yılı hariç artmakta olduğu, Kazakistan ve Rusya’daki 

ekonomik krizin etkisine bağlı olarak her iki ülkenin istihdam edilecek kişilere kota uygulaması, 2009 yılı 

itibariyle işçi dövizlerinin azaldığını göstermektedir (http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research          

/nsc/projects/templer/publications/cg_central_asia_migrants_and_the_economic_crisis_in_pdf.pdf). Çıkan işçi 

dövizlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıladaki payının en fazla olduğu ülke aynı şekilde  %15,2 ile Tacikistan 

olurken, Kırgızistan’ın payı %6,2 olarak gerçekleşmiştir. Kırgızistan’dan Tacikistan’a, Özbekistan’a ve buradan 

Rusya ve Kazakistan’a geçiş yapanlara göre çıkan işçi dövizlerinin şekillendiği belirtilebilmektedir 

(Collins,2006). 

http://www.ios-regensburg.de/fileadmin/doc/ios_db/Remittances_CIS12_2004-2008.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTECA/Resources/WBMoldovaReport.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/nsc/projects/templer/publications/cg_central_asia_migrants_and_the_economic_crisis_in_pdf.pdf
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20/nsc/projects/templer/publications/cg_central_asia_migrants_and_the_economic_crisis_in_pdf.pdf
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7 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011e 

GSYİH 

'nın % 

2010 

Azerbaycan .. 54 57 104 182 171 228 693 813 1.287 1.554 1.274 1.432 1.885 2,5 

Ermenistan 136 95 87 94 131 168 435 498 658 846 1.062 769 996 1.254 8,8 

Beyaz Rusya 295 209 139 149 140 222 257 255 340 354 680 589 589 722 1 

Kazakistan 60 64 122 171 205 148 166 178 186 223 192 261 291 270 0,2 

Kırgızistan 3 18 9 11 37 78 189 322 481 715 1.232 992 1.275 1.500 20,8 

Moldova 20 112 179 243 324 487 705 920 1.182 1.498 1.897 1.211 1.392 1.562 23,2 

Tacikistan .. .. .. .. 79 146 252 467 1.019 1.691 2.544 1.748 2.254 2.680 31 

Türkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Özbekistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Ukrayna 12 18 33 141 209 330 411 595 829 4.503 5.769 5.073 5.607 6.619 3,9 

Havale Çıkışları 

Milyon USD 

               Azerbaycan 19 77 101 142 235 169 200 269 301 435 593 652 961 .. 1,9 

Ermenistan 5 12 5 21 24 27 138 152 154 176 185 145 157 .. 1,8 

Beyaz Rusya 141 97 58 77 68 65 82 95 93 109 141 112 104 .. 0,2 

Kazakistan 522 356 440 487 594 802 1.354 2.000 3.033 4.303 3.559 3.058 3.020 .. 2 

Kırgızistan 29 51 45 55 57 55 83 125 150 220 196 188 297 .. 6,2 

Moldova 20 25 46 59 57 67 67 68 86 87 115 104 117 .. 2,2 

Tacikistan .. .. .. .. 13 64 119 145 395 184 199 124 856 .. 15,2 

Türkmenistan 4 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Özbekistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Ukrayna 4 3 10 5 15 29 20 34 30 42 54 25 24 .. 0 

Tablo 2: 1997-2011 Yılları Arasında Merkezi Asya Ülkelerinde İşçi Dövizi Giriş ve Çıkışları 

 
1994 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 

Rusya 110 108 79 111 139 179 234 305 391 718 

Azerbaycan 13 44 49.5 55.8 64.9 78.8 101.2 130.8 166.8 317 

Ermenistan 6 36 42.1 44.1 47.7 60.1 81.4 113.7 149.8 293 

Beyaz Rusya 27 106 73.6 86.6 104 120 160 215 271 396 

Kazakistan 48 119 101 117.9 132 154 208 256 323 485 

Kırgızistan 22 40 25,7 39 35 43 52 63 81 137 

Moldova 26 47 32 42 51 63 89 104 129 245 

Tacikistan 16 12 8,5 9 11 14 20 26 35 63 

Türkmenistan .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

Özbekistan 27 47 .. 39 39 41 52 .. .. .. 

Ukrayna 45 63 42 57 70 86 110 157 206 356 

Tablo 3: 1994-2008 Yılları Arasında Ortalama Ücret ve Maaşlar(Dolar) 

Yukarıdaki Tablo 3’e göre Rusya’nın ortalama ücretlerinin 1998 kriz dönemi hariç artış göstermeye devam 

etmiş ve 2008 yılı itibariyle 718 dolar seviyesine ulaşmıştır. Aynı şekilde Kazakistan’da da ortalama ücretler 

diğer ülkelerine daha yüksek bir seviyede olup 2000 yılı hariç artma eğilimindedir. Kazakistan’ın dışında 

ücretlerin fazla olduğu ülkeler Ukrayna, Beyaz Rusya ve Azerbaycan olup, onu Ermenistan ve Moldova 

izlemektedir. Ücretlerin en düşük olduğu ülkeler ise, Kırgızistan ile Tacikistan’dır. İşçi döviz gelirlerinin yüksek 

oluşu kişilerin ücretin daha yüksek olduğu ülkelere, yaşam standartlarını iyileştirmek için göç etmeleri sonucunu 

ortaya koymaktadır.  2012 yılının Ocak ayı itibariyle Rusya’da ortalama ücretlerin 795 dolar ve Kazakistan’da 

630 dolar olurken, Tacikistan’da 110 dolar seviyelerinde olacağı tahmin edilmiştir 

(http://news.am/eng/news/101025.html).  Petrol fiyatlarındaki artışa ve ekonomik yapıdaki iyileşmeye bağlı 

olarak Rusya’nın ekonomisinin büyüyeceği ve işçi dövizlerinin artacağı belirtilebilmektedir. Yapılan öngörülere 

göre de 2012 yılı itibariyle Avrupa ve Merkezi Asya’dan işçi dövizi akışının 2011 yılındaki %6,5’dan 10,4 

yükseleceği tahmin edilmektedir.  

 5  Sonuç 

Amerika Birleşik Devletlerinden sonra ikinci en büyük göç alan ülke Rusya’nın dağılımından sonra 

başlangıçta Rus kökenli ve Rusça konuşanların etnik kökene dayalı göç etme eğilimleri artarken, ülkelerin 

ekonomik yapılarında bozulmaya bağlı olarak göçün yapısı değişmiştir. Bölge ülkeleri içerisinde Tacikistan, 

Kırgızistan’da ve Azerbaycan- Ermenistan bölgesinde iç savaş nedeniyle kişilerin aldıkları eğitimin yarım 

kalmasına ve nitelikli eğitim alamamalarına yol açmıştır. Aynı zamanda bu süreçte piyasa ekonomisine geçişle 

birlikte yeni düzenlemelerin yapılması ve aldıkları eğitime yönelik iş bulamamaları yeni gelir arayışlarına 

sürüklemiştir. Dolayısıyla, ilk zamanlarda yakın komşulara göç süreci başlamış, zamanla Avrupa ülkeleri, İsrail 

ve Amerika’ya doğru bu akım devam etmiştir.  Bölge vatandaşlarının daha iyi yaşam standartlarına ulaşmak ve 

daha iyi koşullarda yaşamak amacıyla ortalama ücretlerin daha yüksek olduğu bölgelere göç ettiği, özellikle 

http://news.am/eng/news/101025.html
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Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan’daki kişilerin Kazakistan’a ve Rusya’ya yöneldikleri söylenebilmektedir. 

Aynı zamanda gönderilen işçi dövizlerinin Tacikistan, Kırgızistan ve Moldova’nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılasının 

önemli bir bölümünü oluşturması ve çoğunlukla ihracat ile doğrudan yabancı yatırımlarından daha fazla olması 

göçmen gelirlerinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Rusya’nın eski hâkim olduğu bölgelere vize 

kolaylığı sağlamasıyla beraber, emek göçü yoğun bir şekilde artmış ve işçi dövizi çıkışında önder ülke haline 

gelmiştir. İnşaat, hizmetler, ticaret sektöründe aktif rol oynayan emek göçünün ortalama ücretler doğrultusunda 

1990’lar seviyesinde olmasa da yükseleceği belirtilebilmektedir. Bölgede ön plana çıkan Rusya ve Kazakistan’ın 

petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak ekonomik büyümelerini devam ettirmeleri, göç aldıkları Tacikistan, 

Kırgızistan ve Özbekistan açısından önemli olacağı ve göç eden kişi sayısının artacağı söylenebilmektedir. 

Dolayısıyla yaşanan ekonomik kriz sonucunda ülkelerin mevcut istihdam piyasasına sınırlama getirmesine ve bu 

işçi gelirlerinin azalmasına neden olacaktır.  

Yeni dönemde Rusya önemini korumakla beraber, göç akımları nitelikli işgücünün fakir ülkelerde çalışmak 

yerine emek kıtlığının olduğu gelişmiş ülkelere kayacağı bir yapılanma içerisine gireceği söylenebilmektedir. 

Bunun dışında ekonomik yapıda meydana gelen ılımlı gelişmelerin, Sovyetler Birliği’nin dağılımından sonra 

etnik ve politik kökene dayalı göç sürecinde, ekonomik, sosyal şartların daha baskın olmasına neden olacağı 

vurgulanabilmektedir. 
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An Evaluation of Turkistan Tradesman in Terms of Social Policy 

Abstract 

The Republic of Kazakhstan is one of those countries that declared their independency after collapse of former 

Soviet Union.   It tries to implement the market economy. The petroleum sector is one of the top of the rapidly 

developing economic sectors. But it is not a labor intensive sector. Poverty and unemployment are the main 

socioeconomic problems. The level of the wages is low throughout the country. Even though poverty exhibits 

tendency to drop, it prevails in the rural area. In our study, socio-economic structure, organization, working 

relations, social-cultural life, consumers’ characteristics, and problems of bazaar tradesman in the Turkistan city 

are being introduced.  The average of age of 66% of Turkistan bazaar tradesman, most of them are women, is 

between 20 and 40, the rate of marriage for 6-11 years is 30%, average number of children is 3, schooling rate is 

100%. Turkistan bazaar tradesman’s saving habit is 24%, percentage of insured ones is 6%, the percentage of 

them who take advantage of laws that arrange the working life is 27%. Although the Republic of Kazakhstan has 

a large land, it has population problems. Literacy level is high with the rate of 98%. Policies in favor of 

increasing the number of population are being followed. The increase of the number of the children in the family 

is being encouraged.  Policies for bringing the Kazakh citizens who live abroad and reaches up to 5-6 million 

into the country are being followed.  

JEL codes: J08, R11, P16 

 1  Giriş 

1989 yılında başlayan gelişmeler sonunda Doğu Bloğunun çözülüp soğuk savaşın sona ermesi ile Kazakistan 

Cumhuriyeti 25 Ekim 1990 tarihinde egemenliğini, 16 Aralık 1991 tarihinde de bağımsızlığını ilan etmiştir. 

Bugün Birleşik Devletler Topluluğunda Rusya’dan sonra coğrafi olarak ikinci büyük Cumhuriyet olan 

Kazakistan Cumhuriyetinin yüzölçümü 2.717.300 km2, nüfusu 16 milyon civarındadır (Doğusay ve diğ.,1996). 

Kazakistan nüfusu 1992 yılında 16.9 milyon iken bu sayı 2002 yılında 14.8 milyon kişiye kadar düşmüş ve bu 

yıldan itibaren nüfus artışını özendirici çeşitli tedbirlerle tekrar artış trendine/eğilimine giren nüfus 2008 yılı 

itibariyle 15.9 milyon kişiye ulaşmıştır. 

Kazakistan’a ait bazı sosyo-ekonomik göstergeler şöyledir; Nüfus artış hızı %0.39, şehirleşme oranı %58, 

okuma yazma oranı %99.6, işsizlik oranı ve dünyadaki yeri %6.6 ile 83. sıradadır.  Ayrıca ortalama yaşam 

süresinin 70 yıl olduğu ülkede, ölü doğan çocuk oranı %2.8 beş yaş altı çocuk ölüm oranı %3.2 ve doğumda 

anne ölüm oranları %14’dür (Gür ve diğ., 2010). 

Kazakistan coğrafi büyüklüğüne oranla ciddi nüfus problemleri yaşamaktadır. Tarihsel süreç içerisinde Çarlık 

döneminde göç, Sovyet döneminde ise göç ve sürgün yerlerinden biri olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde çok 

sayıda Rus ve Ukraynalı köylü göçmen olarak Kazakistan’ın verimli topraklarına yerleştirilmiştir (Dönmez 

1987). İzlenilen bu ve benzeri politikalar neticesinde ülkede 1979 yılında Rus nüfus oranı %40.8’e ulaşmıştır. 

Bolşevik İhtilali’nin başladığı 1917 yılından 1939 yılına kadar baskı, zulüm, açlık, savaş ve zorla yerleşik hayata 

geçirme programları nedeniyle Kazak halkında 4 milyon civarında nüfus azalması olmuştur (Saray 2004). 

Kazakistan’da yaşayan Kazak olmayan unsurlardan 1989-1999 yılları arasında 1.5 milyon kişi Kazakistan dışına 

göç etmiştir. Bu rakamın 500 bine yakını Alman kökenli Kazak vatandaşı olup Almanya’ya ve kalan rakamdan 

büyük oran da etnik Rus oldukları için Rusya’ya göç etmiştir. Kazak olmayan etnik grupların ülke dışına göçleri 

ve Kazak Türklerinin yüksek olan doğum oranları gibi sebeplerle 1920’li yıllardan beri ilk defa Kazak nüfusu 

ülkede çoğunluğa ulaşmış; 2001 yılı itibariyle Kazakistan’da Kazak Türkleri nüfusunun toplam nüfus 

içerisindeki oranı %53.4’ü bulmuştur (Bektaşoğlu ve diğ.,  2005).   

Kazakistan Cumhuriyeti bağımsızlığını kazandıktan sonra eğitim sistemini modernleştirmek için büyük çaba 

sarf etmektedir. Bu kapsamda orta öğretimde zorunlu eğitim anayasa ile güvence altına alınmıştır. Kazakistan’da 

15-24 yaş grubu arasında okuma yazma oranı (2000-2007 yılları arasında) %100, ilköğretime kayıt oranı %90, 

ilköğretimi tamamlama oranı %100, ikinci eğitime kayıt oranı  %86, ikinci eğitime devam edenlerin oranı 

%97’dir (Gür ve diğ., 2010). Bu rakamlardan da anlaşılacağı gibi Kazakistan’da okuma yazma oranı %98 ile 

oldukça yüksek bir seyir izlemektedir. 

Bağımsızlık sonrası Kazakistan’da nüfus artırıcı yönünde politikalar uygulanmaya başlanmıştır. Nüfus artırıcı 

önlemler özendirilmekte ve ekonomik ve sosyal olarak desteklenmektedir. Mart 1999’da alınan bir kararla, yeni 

yılda doğacak ilk 2000 bebeğin ailesine, 100.000Tenge (667 $) verilme kararı özendirici tedbirlerin en güzel 

örneğidir. Nüfus artışı, Kazakistan’ın bağımsız kalmasının temel güvencelerinden biri olarak görülmekte ve dış 

ülkelerde yaşayan ve sayıları 4.5 milyonu bulan Kazak Türklerinin anavatana dönmeleri özendirilmektedir. 1997 
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yılında hazırlanan “Kazakistan 2030 Gelişme Stratejisi” adlı programında, demografik açıdan dış ülkelerde 

yaşayan Kazak Türklerinin vatanlarına dönmelerinin önemine ve Kazakistan’da son yıllarda görülen doğum 

oranlarındaki düşüşe dikkat çekilmektedir (Saray, 2004). Ayrıca “Dünya Kazak Kurultayı” konulu Eylül 1992 

Almatı ve Ekim 2002 Türkistan toplantılarında da dış ülkelerde yaşamakta olan Kazak Türkleri Kazakistan 

topraklarında tek bayrak altında yaşamaya davet edilmiştir. Bu çağrılara başlangıçta olumlu yaklaşılmış, iyi 

neticeler alınmış fakat son yıllarda ise Kazakistan dışında yaşayan Kazakların anavatanlarına dönüşlerinde bir 

yavaşlama olmuştur. Bağımsızlığın kazanılmasından itibaren on yıl içerisinde (2002 yılsonu itibariyle) ülkesine 

dönen Kazak Türklerinin sayısı ancak 216500 kişiye ulaşabilmiştir (Kesici, 2005). 

Bağımsızlığın kazanıldığı 1991 yılı öncesinde Kazakistan, Sovyetler Birliği’nin bir parçası olduğu için 

merkezi planlı ekonominin gereği olarak buğday üretimi, metalürji ve mineral çıkarımı üzerinde 

yoğunlaştırılmıştı. Ekonomisi büyük ölçüde Rusya’ya bağımlı olan ve bağımsızlığını kazandıktan sonra alt 

sanayi sektörleri itibariyle büyük oranda zarar gören Kazakistan, izlediği politikalarla 1990’lı yılların sonuna 

doğru Rusya’ya olan ekonomik bağımlılığını azaltmayı başarmıştır. 1997 yılında ortaya çıkan Asya ve 1998 

yılında ortaya çıkan Rusya krizlerinden önemli derecede etkilenen Kazakistan, uygulamaya koyduğu istikrar ve 

yeniden yapılanma programları ile dünya ile uyum sağlayacak düzeye ulaşmıştır(Alagöz ve diğ., 2011). 

Kazakistan uygulamaya koyduğu sosyo-ekonomik politikalarla tükettiğinin %71’ni üretebilir hale gelmiştir. 

Tüketimin %29’luk kısmı dışarıdan sağlanmaktadır. Burada tarımsal üretim toplam üretimin %65’ini 

oluştururken, %5’ini de sanayi ürünleri üretimi oluşturmaktadır (Artam, 1993). Ülke sanayisindeki en büyük pay 

petrol sanayi ve yarı işlenmiş metal sanayine aittir.  

Kazakistan işgücü piyasasında ücretlerin seviyesi oldukça düşüktür. Ortalama aylık ücretleri 100-120 $ (ABD) 

arasında değişmektedir. Ücretlerin en fazla olduğu sektörler finansal hizmetler, madencilik ve hava ulaşımı 

sektörleridir. Bu sektörlerde iş bulup istihdam edilebilenler ortalama olarak 295 $ aylık ücret alabilmektedir. 

Çalışan kesim açısından ikinci önemli sırayı sanayi sektörü almaktadır. Bu sektörde istihdam edilenlerin 

ortalama ücreti aylık 180 $’dır. Ancak sanayi sektörü içerisinde en düşük ücretle çalışan kesim, kırtasiyecilik, 

giyim eşyası, bilgisayar, mobilya, tekstil, deri ve ayakkabı üretimi vs. olup bu alanlarda çalışmak isteyip 

istihdam edilenlere ayda ortalama olarak 49-87 $ ücret ödenmektedir (Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Daire 

Başkanlığı, 2001).  

Kazakistan’ın ekonomik sorunlarının başında %6.5 oranıyla işsizlik gelmektedir. Bağımsızlık sonrası Sovyet 

dönemi işletmelerinin kapatılması ile işsizlik ciddi boyutlara yükselmiştir.  Petrol sektörü hızla gelişen bir sektör 

olmasına rağmen emek yoğun bir sektör olmadığı için sorunun çözümünü geciktirmektedir. 

Kazakistan’da ortalama hayat standardı çok düşük seviyede seyretse de artma eğilimindedir. Ülkede refah 

artışı ekonomik büyüme ve yabancı yatırımları olumlu yönde gerçekleşmektedir. Düşme eğiliminde olsa da 

fakirlik, kırsal kesimde oldukça belirgindir (Bektaşoğlu ve diğ., 2005). 

Bağımsızlığının 20. yılında Kazakistan Cumhuriyeti bazı sosyo-ekonomik sorunlarla uğraşmakta, bunlara 

yönelik politikalar üretmekte ve çözüm yolu aramaktadır. Sosyo-ekonomik bakımından zayıf olan toplum 

kesimleri her toplumda olduğu gibi Kazakistan toplumunda da bulunmaktadır. Kazakistan’ın temel sosyo-

ekonomik sorunlarının başında yoksulluk gelmektedir.  

Toplumda huzursuzluk ve karmaşanın kaynağı olan yoksulluğu yok etmek sosyal siyasetin temel hedefleri 

arasında yer almaktadır. Sosyal siyaset açısından devletin görevi, gelir grupları arasındaki gelir farkını asgariye 

indirici tedbirler almaktır. Devletin toplumsal sorunlara yönelik olarak almış olduğu söz konusu tedbir ve 

önlemler sosyal siyaset kavramıyla açıklanmaktadır. Bir ülkede toplumsal sorunlara yönelik uygulanmakta olan 

politika ve tedbirlere de sosyal siyaset denilmektedir.  

Sosyal siyaset geniş kapsamlı bir bilim dalıdır. Ücretli çalışanların sorunları başta olmak üzere, çalışma 

ilişkileri, istihdam, ücret, gelir dağılımı, sosyal güvenlik, adalet, eşitlik, kadın, cinsiyet ayrımcılığı, çevre, 

tüketiciler ile ilgili olarak pek çok sorunlarla ilgilenmektedir. Çalışmanın kapsamını da söz konusu sorunlar 

oluşturmaktadır. Bu kapsam dâhilinde Türkistan Pazar esnafının kısa profili çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Kalkınmakta olan Kazakistan Cumhuriyetinin önemli şehirlerinden birisi Türkistan’dır. Bu şehir tarih 

içerisinde Oğuz Han’a başkentlik yapmış ve Türk dünyasının ortak ruhani atası Hoca Ahmet Yesevi’ ye vatan 

olmuş ruhani bir şehirdir.  

Kazakistan’ın güneyinde yer alan Türkistan, yaklaşık olarak 100 bin civarında nüfusa sahip bir şehirdir. Şehrin 

en önemli alış veriş merkezi pazar yeridir. Pazar yeri şehrin ortasında tren istasyonu ve otogarın yakınındadır. 

Dükkânlar oldukça az olup pazar esnafı daha ziyade tezgâhlarda mallarını satışa arz etmektedirler. Pazar 

esnafının genelde satışa arz ettiği ürünlerin kalitesizliğinin yanı sıra Çin ve Rus menşeli ürünler olması dikkati 

çekmektedir. Bu vb. sebeplerle Türkistan Alışveriş Merkezi; günümüz alışveriş merkezlerinden her yönüyle 

farklıdır. Literatürde alışveriş merkezleri, semt alışveriş merkezleri (Neighbour Hood Shopping Centers), halk 

alışveriş merkezleri (Community Hood Shopping Centers), ve bölgesel alışveriş merkezleri (Regional Shopping 

Centers) olmak üzere üçe ayrılmaktadır (Nakip, 1993). Bu tasnif kapsamında Türkistan Pazarı semt pazarı 

grubuna dâhil edilebilir.  
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 2  Araştırmanın Yöntemi 

 2.1  Araştırmanın Amacı 

Kazakistan’ın Türkistan şehrindeki pazar yeri,  halkın birtakım ihtiyaçlarını karşılayabildiği önemli bir 

mekândır. Burada ekonomik faaliyetlerini sürdüren esnafın sosyal siyaset açısından iyi bir model oluşturduğu 

kanaatine varılması sonucunda araştırma, Türkistan pazar esnafı ile sınırlandırılmıştır.  

Bu çalışmada, Türkistan pazarındaki esnafın sosyo-ekonomik yapısını, örgütlenme şekillerini, çalışma ilişkileri 

incelenerek, tüketicilerin özellikleri ve karşılaşılan sorunları tespit etmek ve çözüm önerileri sunulması 

amaçlanmıştır.  Ayrıca Türkistan pazarında faaliyet gösteren esnafların demografik ve ekonomik bazı özellikleri, 

çalışma hayatlarına yönelik bazı bilgiler ve sosyo-kültürel faaliyetleri hakkında toplanan bilgi ve verilerin 

bürokrasiye, bu alanda çalışma yapanlara yardımcı olabilmek ve yol göstermek hedeflenmiştir.   

 2.2  Çalışmanın Yöntemi ve Örnekleme 

Türkistan pazarındaki esnafın sosyo-ekonomik yapılarını, örgütlenmelerini, çalışma ilişkilerini incelemek, 

tüketicilerin demografik özelliklerini ortaya koymak ve karşılaştıkları sorunları tespit ederek çözüm önerileri 

geliştirmek amacıyla çalışmada anket yöntemi kullanılmıştır. Hazırlanan anket formları Türkistan şehrinde 

faaliyet gösteren pazar esnafları üzerinde uygulanmıştır.  

Çalışmamızın ana kitlesini ve örneklemi Türkistan’ın pazar yerindeki esnaflar oluşturmaktadır. Çalışma 

kapsamında hazırlanan ve 60 sorudan oluşan anket formları faaliyet gösteren ve görüşmeyi kabul eden tüm 

esnafa uygulanmıştır. Uygulama sonucunda toplam 255 adet yüz yüze anket görüşmesi gerçekleştirilmiş, hatalı 

cevap verilen anketler ayıklanarak 231 adet anket formu değerlendirmeye alınmıştır.   

 2.3  Veri Toplama 

Çalışmada öncelikle Türkistan pazarında çalışan esnaf adedi belirlenmiştir. Bu amaçla Türkistan pazar yeri 

yetkilileriyle görüşülmüş ve yaklaşık olarak 1.000 kadar esnafın faaliyet gösterdiği bilgisine ulaşılmıştır. Esnaf 

kendi arasında yapmış oldukları iş tiplerine göre gruplandırılmıştır. Bu kapsamda pazar esnafı 5 gruba 

ayrılmıştır. Her gruba aynı oranda ulaşılması hedeflenmiş ve anket çalışmasına başlanmıştır. Tüm anket formları 

yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur.  

Anket soruları, Türkistan pazar yerinde iş yapan her bir esnafın demografik özellikleri, sosyo-ekonomik ve 

sosyo-kültürel yönlerini ortaya çıkaracak şekilde hazırlanmıştır. Anketlerden elde edilen verilerin düzenlenmesi 

ve analizi SPSS programında gerçekleştirilmiştir.  

 2.4  Verilerin Değerlendirilmesi 

Anket formu ile toplanan bilgiler tablo haline getirilmiş, anlamlı sonuçlar çıkarılmış ve somut öneriler 

geliştirilmiştir. 

 3  Araştırma Bulguları 

Anket çalışmasından elde edilen verilerin analiz sonuçları, Türkistan pazar esnafının ve ailelerinin demografik 

özellikleri, esnaf ailelerinin sosyo-ekonomik durumu ve sosyo-kültürel hayatına ilişkin bulgular olmak üzere dört 

grupta ele alınmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular oluşturulan tablolarla desteklenmiştir.  

 3.1  Türkistan Pazarında Çalışanların Demografik Özellikleri 

Araştırmanın bu bölümünde Türkistan şehrinde faaliyetlerini sürdüren Türkistan pazar esnafının bazı 

demografik özellikleri incelenmiştir.  

Cinsiyet Dağılımı: Türkistan pazar esnafının büyük bir bölümü kadın esnaflardan oluşmaktadır. Pazar 

esnafının %68 gibi büyük bir kısmı 20-40 yaş aralığındadır.  

Araştırma bulgularına göre, Türkistan pazarında çalışan erkek esnafın %46’sı 20-30 yaş aralığında yer alırken, 

aynı yaş grubunda kadınlar %32 oranında temsil edilmektedir. %32 oranındaki 31-40 yaş aralığını da 

hesaplamaya dâhil ettiğimizde toplam kadın esnafın %64 gibi büyük bir çoğunluğun gençlerden oluştuğu ve 

bunu erkek nüfusun da desteklediği sonucuna ulaşılmaktadır. 

Medeni Durumu: Türkistan pazarında esnaflık yapan erkeklerin %71’i evli ve %29’u bekârdır. Kadınların ise 

%69’u evli %24’ü bekâr ve %7’si de dul olarak hayatını sürdürmektedir. Evli olan kadınların oranı evli olan 

erkeklerin oranından düşüktür. Fakat evli olan kadınların sayısı evli olan erkeklerin sayısından fazladır. Diğer 

taraftan bekâr olan kadınların oranı da bekâr olan erkeklerin oranından düşüktür. Ayrıca kadınların  %7 oranını 

oluşturan kısmı dul iken erkeklerin arasında ise bu oran sıfırdır. Her ne kadar dul kadın ve erkeklerin oranları 

düşük çıktıysa da genel kanaatimizce bu doğruyu yansıtmamakta ve oranın bundan daha yüksek olduğu tahmin 

edilmektedir.  

Eğitim Seviyesi: Türkistan pazarında esnaflık yaparak şehir halkına hizmet veren tüm çalışanların cinsiyet 

açısından eğitim seviyeleri şöyledir; esnaflık yapan erkeklerin %67’si ilköğretim, %8’i kolej (iki yıllık 

yüksekokul), %12’si enstitü ve %13’ü de fakülte mezunudur. Aynı pazarda esnaflık yapan kadınların %68’i 

ilköğretim, %11’i kolej, %10’u enstitü ve yine %10’u fakülte mezunudur. Buna göre erkeklerin %25’i ve 
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kadınların %20’si enstitü veya fakülte düzeyinde eğitim almıştır. Bir başka ifadeyle, pazar esnafları arasında 

erkeklerin %33’ü, kadınların %31’i on bir yıllık temel eğitimin üstünde öğrenim görmüş kişilerden 

müteşekkildir. 

Evlilik Yaşı: Türkistan pazar esnafları arasından örnek kitle olarak seçtiğimiz esnafların 231’ine yönelttiğimiz 

“kaç yıldan beri evlisiniz?” sorusuna cevap veren 163 esnaftan %28’i 6-11 yıllık, %25’i 12-18 yıllık, %24’ü 18 

ve daha fazla yıldan beri evli bulunmakta olduğu anlaşılmıştır. Demek ki pazar esnaflarının yaklaşık olarak 

%30’una yakın bir kısmının 6-11 yıllık evli kişilerden ve %23’e tekabül eden bir kısmının da 6 yıldan daha az 

bir zamandan beri evli bulunduğu anlaşılmaktadır.  

 3.2  Türkistan Pazarında Çalışanların Çocuklarının Demografik Bazı Özellikleri 

Türkistan pazar esnafının %26’sı bekâr %4’ü dul ve oranın kalan büyük kısmı ise evlidir. Burada örnek kitle 

olarak seçilen söz konusu esnafın sahip oldukları çocuklarının sayısı, yaş dağılımı ve eğitim düzeyleri üzerinde 

durulacaktır. 

Çocukların Sayısı: Türkistan pazarında esnaflık yapan kişilerin büyük çoğunluğu (%46) bir veya iki çocuğa 

sahiptirler. Aynı pazarda faaliyet yapan 3 veya 4 çocuklu olan ailelerin oranı %43, 5 ve daha fazla çocuğa sahip 

olan ailelerin oranı da ancak %11’dir. Yapılan hesaplamalara göre, aile başına düşen ortalama çocuk sayısı 3’tür. 

Çocukların Yaş Dağılımı: Türkistan pazarında esnaflık yapan kişilerden seçtiğimiz örnek kitlenin sahip 

oldukları çocuklarının yaşları 0-5, 6-10, 11-15, 16-20 ve 20+ yaş gurupları şeklinde kümelenmiştir. 0-5 yaş 

grubu içine giren bir çocuklu ailelerin oranı %68, iki çocuklu ailelerin oranı %32; 6-10 yaş grubuna giren bir 

çocuklu ailenin oranı %70, iki çocuklu ailelerin oranı %30; 11-15 yaş grubuna giren bir çocuklu ailelerin oranı 

%65, iki çocuklu ailelerin oranı %35; 16-20 yaş grubuna giren ailelerin bir çocuklu olanlarının oranı %69, iki 

çocuklu olanlarının oranı %31; 20 yaşın üzerinde çocuklara sahip olan bir çocuklu ailelerin oranı %48, iki 

çocuklu ailelerin oranı %52’dir. Örnek kitleyi oluşturan ailelerde 0-10 yaş arası çocuklara sahip ailelerin 

sayısının fazla olması esnaf ailelerinin daha ziyade genç evlilerden oluştuğunu göstermektedir. 

Çocukların Eğitim Seviyesi: Kazakistan Cumhuriyetinde ilköğretim 11 yıldır ve mecburidir. Genel olarak 

ilköğretim “mektep” terimiyle ifade edilmekte ve ilk, orta, lise eğitim kurumlarını kapsamaktadır. Türkistan 

şehrinde de eğitim buna göre yapılmaktadır. Türkistan pazar esnafları arasından örnek kitle olarak seçtiğimiz 

grupların sahip oldukları çocukların eğitim düzeylerine şu şekilde yaklaşılmaktadır. Çocukları orta öğrenime 

devam eden ailelerden bir çocuğu orta öğrenime devam edenlerin oranı %37, iki çocuğu orta öğrenime devam 

edenlerin oranı %41, üç çocuğu ve daha fazlası orta öğrenime devam edenlerin oranı ise %22’dir. Aynı pazar 

esnafların arasında çocukları üniversite öğrenimi gören ailelerden bir çocuğu üniversiteye devam edenlerin oranı 

%69, iki çocuğu birden üniversiteye devam edenlerin oranı ise %31’dir. 

Yapılan bu çalışmalardan anlaşıldığına göre esnaf ailelerinin çocuklarında okuma-yazma oranı %100’dür. Yani 

okul çağına gelip de çocuğu okula gitmeyen esnaf ailesi yoktur. Ayrıca, pazar esnaf ailelerinin arasında çocukları 

yüksek tahsil yapan ailelerin oranı yüksektir. 

Diğer taraftan söz konusu esnaflar arasında okul çağı öncesi yaş gurubuna dâhil çocuğa sahip olma durumu 

şöyledir. Okul çağı öncesinde bir çocuğa sahip olan pazar esnaflarının oranı %57, iki çocuğa sahip olan pazar 

esnaflarının oranı %35, üç çocuk ve daha fazlası çocuğa sahip olan pazar esnaflarının oranı ise %8’dir. 

 3.3  Türkistan Pazarında Çalışanların Ekonomik Durumu:  

Türkistan pazarında ekonomik faaliyette bulunan esnafların kişisel gelir ve ailelerin toplam gelirlerinin aylık 

olarak yansımaları aşağıdaki gibidir.  

Pazarda esnaflık yapan gruplardan seçilen 231 kişilik örnek kitleye “şahsi gelirleriniz kaç “Tenge”dir? 

(Kazakistan para birimi) diye sorular yöneltilmiştir. Bu soruya karşılık olarak Türkistan pazar esnaflarından 

alınan cevaplardan %52’sinin şahsi gelirinin 3.000-5.000 Tenge arasında, %13’ünün 5.001-7500 Tenge arasında, 

%21’inin ise 7.500 Tenge ve daha fazla olduğu anlaşılmıştır. Diğer taraftan aynı esnaflara “eşiniz varsa çalışıyor 

mu?” sorusu yöneltilmiştir. Bu soruya cevap veren 126 esnaftan %77’sinin eşlerinin çalışmakta olduğu 

anlaşılmıştır. Aynı pazarda esnaflık yapan kişilere “ailelerinizin toplam geliri ne kadardır?” diye bir soru 

yöneltilmiş; cevap veren 119 kişiden %40’lık bir grubun 7.501 Tenge ve daha fazla bir gelire sahip olduğu 

%30’luk bir grubun da 3.000-5.000 Tenge arasında bir gelire sahip olduğu tespit edilmiştir. 

Türkistan pazar esnafları arasında seçilen örnek kitlelerin cinsiyet açısından kişisel olarak aylık gelirleri 

şöyledir. Erkek esnaflar arasında 3.000 Tengeden az gelire sahip olanların oranı %13, 3.000-5.000 Tengelik 

gelire sahip olanların oranı %47, 5.001-7.500 Tengelik gelire sahip olanların oranı %15, 7.501 Tenge ve daha 

fazla gelire sahip olanların oranı ise %25’dir. Aynı değerler kadın esnaflar için sırasıyla %16, %53, %12 ve 

%19’dur. Bu rakamlardan anlaşıldığı üzere; gerek erkek pazarcıların gerekse kadın pazarcıların yaklaşık %50’si 

3.000-5.000 Tenge arasında değişen bir gelire sahip bulunmaktadır. 

Türkistan pazarında çalışan esnaflar arasından seçilen örnek kitleye “işinizden başka elde ettiğiniz veya 

aldığınız herhangi bir geliriniz var mı?” sorusu yöneltilmiş, cevap veren 201 kişinin %91’inin ikinci bir işlerinin 

olmadığı, %2’ye tekabül eden bir kısmının malul gelirinin olduğu %1’inin de dul ve yetim aylığı aldığı tespit 

edilmiştir. 
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Türkistan pazar esnafından seçilen örnek kitleye “zaman zaman yardım alıyor musunuz” şeklinde yöneltilen 

soruya cevap veren 194 esnafın % 4’ünün gıda, 197 esnafın %2’sinin giyecek, 199 esnafın %1’inin nakit ve 200 

esnafın %1’inde diğer yardımlardan faydalandığı anlaşılmıştır. Bu durum Tablo 2’de daha ayrıntılı olarak 

görülmektedir. 

  

Gıda Giyecek Nakit Diğer 

 
Hayır % Evet % Hayır % Evet % Hayır % Evet % Hayır % Evet % 

Erkek 76 96 3 4 74 94 5 6 77 99 1 1 77 97 2 3 

Kadın 111 96 5 4 116 100 0 0 115 98 2 2 116 99 1 1 

Toplam 187 96 8 4 190 97 5 3 192 98 3 2 193 98 3 2 

Tablo 1:  Türkistan Pazarında Çalışanların Cinsiyet Açısından Zaman Zaman Yardım Alma Durumu 

Türkistan pazar esnaflarından bir kısmının kazançları yeterli olmadığı için yardıma muhtaç olduklarını 

açıklamışlardır. Buna göre muhtaç olan esnafın aldıkları yardıma cinsiyet açısından yaklaşıldığında, erkek 

esnaflardan bir grubun %6 nispetinde giyecek yardımı aldığı ancak alınan diğer yardımların ise daha küçük 

oranlarda seyrettiği dikkati çekmektedir.  

Türkistan pazarında çalışan esnaf arasında geçinmekte zorlandıkları için yardım alıyoruz, diyenlere aldıkları 

bu yardımın kaynağı sorulduğunda alınan cevaplara göre; kazancı yetersiz olanların almış oldukları yardımın 

kaynağı devlet, özel kuruluş, hayırseverler ve bunların dışında olarak sıralanmıştır. Pazar esnafından seçilen 

örnek kitlenin bazılarının almış oldukları yardımların %76’sının devlet, %11’inin hayırseverler, %6’sının da özel 

kuruluşlar menşeli yardımlar olduğu anlaşılmıştır. 

Türkistan pazar esnafının tasarruf edinme alışkanlıklarını öğrenebilmek için örnek kitleyi oluşturan gruplara 

“aylık gelirinizden ne kadarını tasarruf edebiliyorsunuz?” diye soru yöneltildiğinde; tasarruf yapabilen erkek 

esnafların %45’i aylık gelirlerinin %20’sinden fazlasını, tasarruf yapabilen kadın esnafların ise %49’u aylık 

gelirlerinin %10-20’si kadarını ve %33’ü de aylık gelirinin %20’sinden fazlasını tasarruf edebildiklerini 

açıklamışlardır. 

 3.4  Türkistan Pazarında Çalışanların Giderleri 

Örnek kitle olarak seçtiğimiz Türkistan pazarında çalışan 231 esnafın evlerinde bulunan temel ihtiyaç 

ürünlerini tespit edebilmek gayesiyle çeşitli sorular sorduk. Buna göre Türkistan Pazar esnaflarının%56’sının 

kalorifer, %53’ünün çamaşır makinesi, %40’ının buzdolabı, %22’sinin elektrik, %16’sının su ve %14’ünün de 

TV’sinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan araştırmaya göre esnafların her birinin ayda ortalama 

olarak 3.926 Tenge tutarında bir ödemeyi yakıt gideri olarak yapmakta oldukları anlaşılmıştır. 

 3.5  Türkistan Pazarında Çalışanların Çalışma Hayatı 

Türkistan pazarı, pazartesi günleri hariç her gün açık bulunmaktadır. Pazardaki satıcıların büyük çoğunluğu 

tezgâhlarda seyyar satıcı olarak satış yapmaktadırlar. Yani alışveriş yapılabilecek dükkânlar yok denecek kadar 

az bulunmaktadır. 

Türkistan pazar esnaflarının %90’ı şehir merkezinde, %10 kadarı da köylerde oturmaktadır. Esnafların %60’ı 

günlük olarak sekiz saatten daha fazla mesai yapmaktadır. En fazla günlük mesai yapanları da %63’lük oranla 

kadınlar teşkil etmektedir. 

Pazar esnaflarından seçilen örnek kitleyi oluşturan esnafların %16’sı kiracı, %82’si ev sahibi ve %2’si ise 

devlet evinde oturmaktadır. Kiracı kadın esnafların oranı (%19) kiracı erkeklerin oranından ve oturduğu ev kendi 

mülkü olan erkeklerin oranı (%87) da oturduğu kendi mülkü olan kadınların (%79) oranından fazladır. Örnek 

kitle olarak seçtiğimiz esnaflara ikinci işlerinin olup olmadığını sorduğumuzda aldığımız cevaplarla %92 gibi bir 

orana tekabül eden pazar esnafının ikinci bir işinin olmadığını öğrendik. Yine örnek kitle olarak seçtiğimiz gruba 

‘‘ücretlerinizi tespit eden herhangi bir merci var mı?’’ diye sorduğumuzda da %76 nispetinde bir kesimden böyle 

bir merciinin bulunmadığını öğrenmiş bulunuyoruz. 

Türkistan pazarında giyecek, tuhafiye, kuru gıda, bakliye, sebze, meyve, temizlik malzemesi, kırtasiye, 

oyuncak vesaire satıcılar hep aynı yerlerde ve genelde açıkta ancak et, peynir, yoğurt, yumurta satıcıları toplu 

halde kapalı bir mekânda bulunmaktadır. Genelde hijyen şartlarına uyulduğu pek söylenemez. Pazarın etrafında 

küçük küçük dükkânlar bulunmaktadır. Mahalli, bakkal, büfe ve benzeri yerler oldukça azdır; yeni yeni 

açılmaktadır, fakat iptidailik ve hijyen şartlarına riayetsizlik her yerde gözlenmektedir. 

Türkistan pazarında örnek kitle olarak seçtiğimiz 231 esnafa ‘‘ne satıyorsunuz?’’ diye sorduğumuzda verilen 

cevapların %32’si giyim, %17’si kuru gıda, %10’u tuhafiye-oyuncak, %8’i temizlik malzemesi, %5’i mutlak 

malzemesi, %5’i sebze-meyve, %3’ü dayanıklı ev eşyası, %3’ü kırtasiye ve %17’si de diğer ürünleri satmakta 

olduklarını açıklamışlardır. Demek ki pazar esnafının büyük çoğunluğu giyim ve kuru gıda ürünleri satmaktadır. 

Türkistan pazarında esnaflara “çalışma şekliniz nasıldır?’’ diye soru yöneltilmiş; esnafların  %47’si yaptığı işin 

sürekli, %46’sı yaptığı işin geçici ve %7 si de yaptığı işin mevsimlik olduğunu beyan etmişlerdir. 
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Türkistan pazar esnafı arasından seçtiğimiz örnek kitleyi oluşturan esnafa “iş bulmakta zorlanıyor musunuz?” 

sorusu yöneltilmiş; bu soruya karşılık olarak ‘iş bulmakta zorluk çekiyorum’ diyen erkek esnafların oranı %72, 

kadın esnafların oranı ise %77’dir. Bu oranlar aynı zamanda bizleri Türkistan’da mevcut olan işsizlik 

probleminin oranı hakkında da bazı düşüncelere sevk etmektedir. 

Türkistan pazar esnaflarının %27’si iş hayatıyla ilgili yürürlükte bulunan kanunlardan faydalanmaktadır. Bu 

hususta kadın esnaf ile erkek esnaf arasında fark yoktur. Erkek pazar esnaflarından %20’lik bir grup ise, iş 

hayatını düzenleyen kanunlardan haberinin olmadığını belirtmiştir.  

Esnafların ekonomik ve sosyal çıkarlarını koruyabilmeleri ve geliştirebilmeleri için herhangi bir mesleki 

kuruluşa üye olmaları oldukça önem arz etmektedir. Türkistan pazar esnaflarının ancak %7’sinin herhangi bir 

mesleki kuruluşa üye olduğu anlaşılmaktadır. Bu oranın büyük bir kısmının (%10’u) kadın ve ancak %2’lik bir 

kısmının ise erkek esnaflardan oluştuğu görülmektedir. 

  

  
Erkek % Kadın % Toplam % 

Sözleşme 
Var 16 23 19 19 35 20 

Yok 55 77 83 81 138 80 

İş Güvenliği 
Var 20 27 23 20 43 23 

Yok 55 73 91 80 146 77 

Sağlık Güvencesi 
Var 21 26 41 35 62 31 

Yok 59 74 77 65 136 69 

Emeklilik 
Var 9 11 22 20 31 16 

Yok 73 89 89 80 162 84 

Sigorta 
Var 8 10 3 3 11 6 

Yok 76 90 114 97 190 94 

Tablo 2: Esnafın Sosyal Güvenlik Açısından Dağılımı 

Tablo 2’de görüldüğü gibi, Türkistan pazar esnafları arasından örnek kitle olarak seçtiğimiz esnafların 

%6’sının sigortası, %20’sinin sözleşmesi, %23’ünün iş güvenliği ve %31’nin sağlık güvencesi bulunmaktadır. 

Türkistan pazar esnaflarının sosyal güvenlik durumlarına cinsiyet açısından bakarsak, sözleşmeli erkekler (%23) 

sözleşmeli olan kadınlardan (%19), iş güvencesi olan erkekler (%27) iş güvencesi olan kadınlardan (%20), 

sigortalı olan erkekler (%10) sigortalı kadınlardan (%3) fazla olduğu görülmektedir. Buna mukabil sağlık 

güvencesi olan kadınlar (%35) sağlık güvencesi olan erkelerden (%26) ve emekli olan kadınlar (%20) emekli 

olan erkeklerden (%11) daha fazla olduğu anlaşılmaktadır. 

 3.6  Türkistan Pazarında Çalışanların Karşılaştığı Sorunlar 

Türkistan pazarında esnaflar zaman zaman çeşitli sorunlar yaşamaktadırlar. Temizlik açısından önemli 

problemlerin gözlemlendiği pazarda esnaf çevre temizliği konusunda büyük bir oranda (%95) problemin 

olmadığı görüşündedir. Fakat et ürünlerinin satıldığı kısımda yeterli hijyen şartlarına uyulmadığı kanaatindeyim. 

Çünkü et ürünleri çoğunlukla açıkta ve beton üzerinde satılmaktadır. Buna karşın en fazla problemin %85 

oranında zabıta ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Zabıta problemlerinden sonra diğer problemler sırasıyla sermaye %27, güvenlik %12, mal tedariki %9, kadın 

olmaktan doğan sorunlar %6 ve çevre temizliği %5 oranında olduğu görülmektedir. 

Türkistan pazarında çalışan esnafın karşılaştığı mal tedariki, zabıta, sermaye, güvenlik, çevre temizliği, kadın 

olmaktan doğan sorunlar ve diğerleri cinsiyet itibariyle ortaya çıkacak sorunlar açısından farklılıkları yok gibidir. 

Ancak zabıta ile ilgili problemlere bakıldığında kadınlarda problem oranı %11 iken erkeklerde bu oran %19’dur. 

 3.7  Türkistan Pazarında Çalışanların Sosyo-Kültürel Hayatı 

Anket esnasında Türkistan pazar esnafının sosyo-kültürel hayatına ait çeşitli sorular yöneltildi ve almış 

olduğumuz cevaplardan Türkistan pazarında ekonomik faaliyetlerini sürdüren esnafın günlük hayatının büyük 

bir kısmını pazar yerinde dükkânında veya tezgâhında geçirirken diğer taraftan sosyo-kültürel hayattan da 

kopmamaya çalışmakta olduklarını tespit ettik. Yani esnaf, ekonomik hayatına paralel olarak sosyo-kültürel 

hayatını da devam ettirmektedir.  

Türkistan Pazarında Çalışanların Kültür Seviyesi: Türkistan pazar esnafının toplam olarak %34’ü günlük, 

%15’i haftada bir, %11’i haftada bir iki gün ve  %40’ının da daha seyrek olarak okuma alışkanlığına sahip 

olduğu anlaşılmaktadır. Okuma düzeyine cinsiyet açısından yaklaşıldığında kadınların %37’si günlük, %11’i 

haftada bir, erkeklerin ise %30’u günlük ve %21’i haftada bir kitap, gazete vs. okuma alışkanlığa sahip olduğu 

görülmektedir. 

“Kitap okuyor musunuz?” sorusuna karşı örnek kitleden cevap verenlerin %15’inin kitap okuduğu ve 

%85’inin okumadığı anlaşılmaktadır. Bu %15’in içindekilere “Ne tür kitaplar okuyorsunuz?” sorusunu 

sorduğumuzda birinci derecede %46 oranında roman, edebiyat vesaire, %25 oranında dini ve siyasi mahiyette 

kitap okuduklarını açıklamışlardır. 
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Dini, siyasi, ekonomik konularında erkeklerin kadınlardan daha fazla kitap okuduğu görülürken, roman, 

edebiyat kitapları okuma konusunda kadınların oranı ise daha yükseğe çıkmıştır. Okumuyorum diyenlerin 

oranında ise kadın erkek ayrımı yoktur. 

Türkistan Pazarında Çalışanların Meslek Dışı İlişkileri:  Türkistan pazar esnafının meslek dışı ilişkilerine 

şu şekilde yaklaşabiliriz. Pazar çalışanlarına meslekleri dışındaki toplumun diğer kesimleriyle ilişkileri 

sorulduğunda %39’luk bir kesimin iyi, %32’lik bir kesimin orta ve sadece %4’lük bir kesimin de iyi olmadığı 

yönünde görüş açıklamışlardır. Bu konuya cinsiyet açısından yaklaşıldığında, kadınların %46’sının ve erkeklerin 

ise %29 nispetinde bir gurubunun çevre ile ilişkilerinin iyi olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkistan Pazarında Çalışanların Gezi ve Tatili: Pazar esnafının yıllık tatile çıkma durumları sorulduğunda 

genel olarak örnek kitlenin %15’lik bölümünün tatil yaptığı görülmüştür. Bunların içerisinde kadın erkek 

ayrımının fazla olmadığı gözlemlenmiştir. “Yıllık tatil dışında gezi ve tatile çıkma durumumuz söz konusu 

oluyor mu?” diye soru yöneltildiğinde örnek kitlenin %47’si gezi ve tatile çıkmakta olduğunu beyan ederken, 

%53 oranında bir grup da soruya hayır cevabını vermiştir. Olaya cinsiyet açısından bakıldığında erkeklerin %63, 

kadınların %35 nispetinde bir kesiminin gezi ve tatile çıktıkları tespit edilmiştir. 

 4  Sonuç 

Türkistan Pazar esnafının çoğunluğunu kadın esnaflar oluşturmaktadır. Yaşları 20-40 arasında olan kadın 

esnafların oranı %66’dır. 

Esnafların %30’unu 6-11 yıllık evli esnaflar oluşturmaktadır. Esnaflar arasında sahip olunan ortalama çocuk 

sayısı 3’tür. Pazar esnafının çocukları arasında 0-10 yaşlarında bulunan çocukların sayısı fazladır. Okullaşma 

oranı %100’dür. Temel eğitim 11 yıldır.  Örnek kitleyi oluşturan pazar esnafları arasında yüksek tahsilli 

esnafların oranı oldukça büyük yekûn teşkil ettiği gibi esnaf çocukları arasında da yüksek tahsile devam 

edenlerin oranı yüksektir. 11 yıllık eğitimin mecburi oluşu yüksek tahsil yapanların oranının fazla oluşu önemli 

bir hadise olmakla birlikte, eğitimin alt gelir gruplarındakilerin tümünün beklentilerini kapsayacak şekilde 

olmadığı görülmektedir. 

Örnek kitleyi oluşturan pazar esnaflarının %22’si 7.501 Tenge (50 $) gelire ve daha fazlası aylık gelire sahip, 

kalanların büyük oranı ise bu gelirin altında aylık gelire (%50’si 3.000-5.000 Tengelik/25-30 $) sahiptir. 

Ortalama olarak aylık gelir ise 7.535 Tenge’dir. 

Pazar esnaflarının dörtte üçü devletten (herhangi bir şekilde) yardım almakta ve %10’luk bir grup esnaf da 

ikinci bir işle meşgul olmaktadır. Ortalama tasarruf alışkanlığı %24’dür. Aylık kazancının %20’si ve daha 

fazlasını tasarruf yapabilen esnafların oranı %38’dir. Yaptığı işi sürekli olarak yapanların oranı %47’dir. 

Herhangi bir mesleki kuruluşa üye olan esnafların oranı  %7’dir. Çalışma hayatını düzenleyen kanunlardan 

faydalanan esnafların oranı %27 kadardır. 

Türkistan pazar esnafları sosyal güvenlik şemsiyesinden yoksundur. Örnek kitleyi oluşturan esnafların arasında 

%6’lık bir grubun sigortalı olması oldukça düşündürücüdür. Esnafların büyük bir çoğunluğu modern sosyal 

güvenlik müesseselerinden habersizdir. 

Türkistan pazarında satılan ürünlerin büyük çoğunluğu ithal edilmiş ürünlerdir. Genel olarak Rus ve Çin 

ürünleri pazara hâkimdir. Son derece kalitesiz olan ürünlerin %32’sini giyim oluşturmaktadır. 

Resmi verilere bakıldığında fert başına düşen milli gelir ile pazar esnafının sahip olduğu gelir arasında fark 

vardır. Yani resmi verilerle araştırma bulguları uyuşmamaktadır. Dünya bankası gelişmekte olan ülkeleri gelir 

düzeyleri açısından üç gruba ayırmaktadır. Buna göre fert başına düşen milli geliri 500-1.000$ arasında değişen 

bir gelire sahip olan ülkeler orta gelir grubuna girmektedir. Kazakistan ise fert başına düşen milli gelir açısından 

gelişmiş ülkeler arasında yer almıştır. 

Gelir dağılımında büyük adaletsizlik bulunmaktadır. Bunun için devlet etkin ve kalıcı müdahalelerle gelir 

dağılımını düzeltmelidir. Pazar ekonomisinin gerekleri yerine getirilmelidir. Fakat sosyal sorunlar bir tarafa 

bırakılmamalıdır. Sosyal sorunların çözümü için gerekli duyarlılık gösterilmelidir. Öteden beri gelen baskıcı 

(komünist) rejimin etkisi hala devam ettiği için halk sorunlarını dile getirememektedir. Ancak belli noktadan 

sonra biriken sorunların sosyal patlamalara neden olacağı unutulmamalıdır. Yani açıkça ifade etmek gerekirse, 

komşu ülke Kırgızistan’da yaşanan sosyal bunalımların Kazakistan’da yaşanamayacağı hiçbir şekilde garanti 

edilemez. Bu yüzden ülkede sosyal siyasetin gelişmesine yönelik mevcut ekonomik ve sosyal politikada 

değişiklik yapılması gerekir. İşsizlik ve eksik istihdamın çözümü için projeler üretilmelidir. Yeni iş imkânları 

sağlanmalı ve yatırımlar hızlandırılmalıdır. Bir taraftan da iş piyasalarını düzenlemeye yönelik kanuni 

düzenlemelere gidilmelidir. 

Pazar esnafının %15’inin yıllık tatil yaptığı, yıllık izinler dışında gezi ve tatile çıkanların oranının ise %47 

olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca pazar esnafının %58’i meslek dışındakilerle iyi ilişkiler içerisinde olduğu 

gözlenmiştir.  

Medeniyetin vazgeçilmezlerinden olan su ve elektrik hizmetlerinden faydalanabilenlerin oranı %50’nin altında 

olması dikkat çekicidir. Çünkü pazar esnafının ancak %49’unun evinde elektrik ve %35’inin evinde ise su 
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bulunmaktadır. Pazar esnafları arasında yaşayan en büyük sorun %85 ile zabıta ile ilgili yaşanan sorunlar olarak 

ön plana çıkmış sermaye yetersizliği sorunu ise %27 ile bunu takip etmiştir. 

Türkistan Pazar esnafının sosyal siyaset açısından değerlendirildiği bu çalışmada; ülkenin sahip olduğu sosyo-

ekonomik şartlarla Pazar esnafının sosyo-ekonomik şartları karşılaştırılmaya çalışılmıştır. Ülkede okullaşma 

oranı  %100 olmasına rağmen sosyal açıdan nüfusun pek de ileri olmadığı göze çarpmaktadır. Milli gelir 

ortalamasının düşük olduğu Türkistan’da pazar esnafının milli gelir içindeki yeri hayli düşüktür. Tam olarak 

ekonomik özgürlüğüne kavuşamamış ülkede ithal malların hayli fazla olması, kontrolsüz mal girişlerine de sebep 

olmaktadır. Esnafın sosyal güvencesinin çok az oranlarda olması, eğitim seviyesinin yüksek olduğu bir ülkede 

hayli şaşırtıcıdır.  

Sonuç olarak bir ülkenin ekonomik durumunu o ülkenin sahip olduğu fiziki ve beşeri unsurlar tayin eder. Yer 

şekilleri, toprak, iklim gibi fiziki unsurlar ve nüfus gücü, eğitim seviyesi ve hatta ülkenin geçirmiş olduğu tarihi 

evreler gibi beşeri unsurlar da bir ülkenin kaderini tayin eder. Sahip olunan bu unsurların niceliğinden çok 

niteliği de önem arz eden bir olgu oluşturmaktadır. Bu bağlamda bilhassa nüfusun niteliğini artıracak yönde 

çalışmalarda bulunmak oldukça önem taşımaktadır.  
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Abstract 

Although there exists a few contrary empirical results, the link between economic freedom and growth is 

usually accepted as positive. Since, employment is a variable which moves together with GDP and it is accepted 

as one of the preconditions of economic growth; one can simply assume that the anticipated relation between 

economic freedom and employment is positive, too. This study aims at investigating the preassumed relationship 

between economic freedom and employment in the Turkic Republics by covering panel data of the period 1998-

2010. To this end, economic freedom index of considered countries regressed over employment indicators (i.e. 

total employment level and labor participation rate) and found positive relationship between economic freedom 

and employment. A percent increase in the degree of economic freedom raises total emploment level and labor 

participation rate by 0.23% and 0.15%, respectively. These findings imply that if the governments of considered 

countries wish higher employment levels, they should give more importance on economic freedom. 

JEL code: E24 

 1  Giriş 

Dünya’da ülkelerin yer yıl düzenli olarak iktisadi özgürlük derecelendirmesini yapan kuruluşlardan biri olan 

Heritage’a göre iktisadi özgürlük ile kastedilen durum; bireylerin tamamen kendi becerilerine göre başarılı ya da 

başarısız olduğu, her bir bireyin kendi emek ve mal varlığını kontrol edebildiği, ekonomideki her birimin istediği 

gibi çalıştığı, tükettiği veya ürettiği, iktisadi karar alma gücünün ekonomideki birimler arasında homojen bir 

biçimde dağıldığı ve üretim ile tüketim için gerekli kaynak tahsisinin serbest rekabet şartlarına göre belirlendiği 

bir iktisadi düzeni yansıtmaktadır. Bu sebeple araştırmacılar iktisadi özgürlük konusuna önem vermiş ve başta 

ekonomik büyüme olmak üzere makroekonomik etkileri üzerinde durmuşlardır. Yapılan birçok ampirik araştırma 

neticesinde iktisadi özgürlük ile ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığı kanıtlanmıştır 

(örneğin,  Easton and Walker (1997), Ayal and Karras (1998), Johnson and Lenartowicz (1998), Farr et al. 

(1998), Gwartney et al. (1999), Wu and Davis (1999), Scully (2002), Gounder (2002), Bengoa and Robles 

(2003), Cole (2003), Gwartney et al. (2004), Doucouliagos and Ulubasoglu (2006), Azman-Saini et al. (2010)).  

Makroekonomik analiz içerisinde en az ekonomik büyüme kadar önemli olan bir diğer konu başlığı ise 

istihdamdır. İstihdam, GSYİH ile aynı yönlü (pro-cyclical) bir devrevi değişken olmakla birlikte, milli gelir 

fonksiyonunda yer alan bir faktör olması sebebiyle ekonomik büyümenin ön şartlarından ya da dinamiklerinden 

birisi olarak görülmektedir. Bu sebeple iktisadi özgürlük ile ekonomik büyüme arasında var olduğu kabul edilen 

pozitif yönlü ilişkinin iktisadi özgürlük ile istihdam arasında da var olduğunun beklenmesi yanlış olmayacaktır. 

Kreft ve Sobel (2005) ile Karabegovic ve McMahon (2008)’e göre bir ekonominin iktisadi özgürlük düzeyindeki 

artış, istihdamı: girişim faaliyetlerini desteklemek, küçük aile işletmelerinin kurulması önündeki engelleri 

hafifletmek veya kaldırmak ve işletmelerin kuruluş maliyetlerini azaltmak suretiyle pozitif yönde etkilemektedir. 

Ancak, iktisadi özgürlük literatüründe istihdam konusuna gösterilen ilgi, ekonomik büyümeye gösterilenden 

oldukça hafiftir. Literatürde iktisadi özgürlük ile istihdam arasındaki doğrudan ilişkiyi araştıran çalışma sayısı 

yok denecek kadar azdır.  

Feldman (2007), 1980-2003 dönemi verilerini kullanarak 87 ülke kapsamında iktisadi özgürlük ile eksik 

istihdam arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. Sonuçlar ülkelerin iktisadi özgürlük düzeylerindeki artışın eksik 

istihdamı azalttığını göstermektedir. Araştırma bulguları arasında göze çarpan önemli bir nokta, ülkelerin iktisadi 

özgürlük düzeylerindeki artışın özellikle kadın ve genç nüfus istihdamı üzerinde diğerlerine göre daha büyük bir 

pozitif etki yarattığıdır.  

Nyström (2008), OECD ülkelerinde 1972-2002 dönemi verileri yardımıyla iktisadi özgürlük ile girişimcilik 

arasındaki ilişkiyi test etmiş ve daha küçük kamu sektörü, daha geniş yasal düzen ve daha fazla güvence altına 

alınmış özel mülkiyet hakları kapsamında tanımlanan iktisadi özgürlük düzeyindeki artışın, OECD ülkelerinde 

girişimciliği pozitif yönde etkileyerek istihdama pozitif katkı yaptığını ifade etmiştir. 

Bjørnskov ve Foss (2008), anket yöntemi ile 29 ülkelde 77.000 kişi üzerinde yapmış oldukları araştırmada 

iktisadi özgürlük ile girişimcilik arasındaki ilişkiyi analiz etmişlerdir. Sonuçlar daha küçük kamu sektörü ve daha 

az devlet müdahalesi şeklinde tanımlanan iktisadi özgürlük ile girişimcilik arasında pozitif yönlü bir ilişki 

olduğu ortaya koymuştur.  
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Garrett ve Rhine (2011), Amerika’da 50 eyalette 1980-1990, 1990-2000 ve 2000-2005 dönemi verilerini 

kullanarak iktisadi özgürlük ile istihdam büyümesi arasındaki ilişkiyi incelemiş ve minimum devlet müdahalesi 

altında faaliyet gösteren serbest piyasa ile özel mülkiyetin korunması şeklinde tanımlanan iktisadi özgürlük 

düzeyindeki artışın istihdamı büyük ölçüde desteklediğini ve istihdam artışı yarattığını ortaya koymuştur. 

Bu çalışmanın amacı, 1998-2010 dönemi panel verilerini kullanarak Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 

Kırgızistan tarafından temsil edilen Türk Cumhuriyetleri kapsamında, iktisadi özgürlük ve istihdam arasındaki 

doğrudan ilişkinin tespit edilmesidir. Mevcut çalışma literatürdeki çalışmalardan bazı yönleriyle farklılık 

göstermektedir. İlk olarak, yapılan literatür incelemesine göre iktisadi özgürlük ve istihdam arasındaki doğrudan 

ilişkiyi panel veri yöntemi ile tahmin eden herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu çalışma 

yöntem açısından bir yenilik arz etmektedir. İkinci olarak, iktisadi özgürlük-istihdam ilişkisi Türk 

Cumhuriyetleri’nde henüz çalışılmamış bir araştırma konusudur. Dolayısıyla mevcut çalışma bu açığı doldurarak 

ampirik literatüre bir katkı sağlayacaktır. 

Çalışmanın planı şu şekildedir. Bir sonraki bölüm model ve veri setini açıklamaktadır. Üçüncü bölüm 

araştırmada kullanılan metodolojiyi ortaya koymaktadır. Dördüncü bölümde yapılan ekonometrik analiz sonucu 

ulaşılan bulgular verilmektedir. Son olarak, beşinci bölüm araştırmanın sonuç bölümüdür.  

 2  Model ve Veri Seti 

Çalışmada, Türk Cumhuriyetleri’nde iktisadi özgürlüğün istihdam üzerindeki etkisini tespit etmek üzere 

geliştirilen doğrusal modeller aşağıdaki gibidir: 

  titi EFEMP ,,  

  titi EFPART ,,  
Eşitliklerde EMP, toplam istihdam düzeyini; PART, işgücüne katılma oranını; EF, toplam iktisadi özgürlük 

endeks değerini ve ε ise hata terimini göstermektedir. Ayrıca eşitliklerdeki tüm parametreler doğrusal logaritmik 

formdadır.   

Çalışmada 1998-2010 dönemine ait panel veriler kullanılmıştır. Analiz kapsamındaki Türk Cumhuriyetleri 

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dır. Söz konusu ülkelere ait istihdam ve işgücüne katılma 

verileri Dünya Bankası, Dünya Kalkınma Göstergeleri (World Development Indicators) veri bankasından temin 

edilirken, analiz kapsamındaki ülkelere ait toplam iktisadi özgürlük endeks değerleri Heritage Enstitüsü 

tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan Ekonomik Özgürlük İndeksi (Index of Economic Freedom) 

raporundan elde edilmiştir.  

 3  Analiz Yöntemi  

Çalışmada, Türk Cumhuriyetleri’nde iktisadi özgürlüklerin istihdam üzerindeki etkilerinin araştırılacağı 

modellerin tahmini için doğrusal panel veri analizi kullanılmıştır. Bu amaçla modellerin tahmini için en küçük 

kareler (EKK) yöntemi, sabit etkiler modeli (SEM) ve rassal etkiler modeli (REM) uygun olmakla birlikte, 

EKK’nın panel analizin bileşenlerinden gözlemlenemeyen grup ve zaman etkilerini göz ardı etmesi, tahmin 

açısından SEM ve REM arasından bir tercih yapılmasını gerekli kılmıştır.   

Panel veri analizinde gözlemlenemeyen grup etkileri ile bağımsız değişkenler arasında bir korelasyon varsa, 

modelin REM ile tahmin edilmesi uygun olmayacaktır (Egger, 2005: 882). Bu doğrultuda, çalışmadaki bağımsız 

değişkenler ile gözlemlenemeyen grup etkileri arasında ortaya çıkması muhtemel korelasyon dikkate alındığında; 

modelin analizinde hangi tahmin edicinin daha etkin olacağına ilişkin nihai kararı vermek için Hausman test 

istatistiğinden faydalanılmıştır.  

Hausman (1978) ve Hausman-Taylor (1981) tarafından literatüre kazandırılan Hausman test istatistiğine göre, 

eğer modeldeki bağımsız değişkenler ile gözlemlenemeyen grup etkileri arasında bir korelasyon yoksa (yani 

0)/( ititE  ); REM tahmin edicisi olan FGLS (Feasible Generalised Least Squares) sapmasız ve tutarlı 

sonuçlar verecektir. Aksi durumda ise modelin SEM ile tahmin edilmesi gerekmektedir.  

Panel veri analizindeki gözlemlenemeyen etkiler, grup ve zaman etkileridir. Analizin sağlıklı bir biçimde 

gerçekleştirilebilmesi, bu etkilerin varlığının tespitine ve ona uygun model spesifikasyonunun belirlenmesine 

bağlıdır. SEM’de grup ve zaman etkilerinin varlığı Moulton ve Randolph (1989) tarafından geliştirilen ANOVA-

F testi ile ölçülmektedir. ANOVA-F istatistiği aşağıdaki formülden hareketle hesaplanmaktadır (Baltagi, 2005: 

63): 
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Breusch ve Pagan (1980) ise, REM’de grup ve zaman etkilerinin geçerli olup olmadığını belirleyebilmek için 

LM (Lagrange Multiplier) testini geliştirmiştir (Green, 2003: 298-299). Ancak, Baltagi (2005)’e göre söz konusu 

testlerde varyans bileşenleri genelde pozitif olduğu için, varsayımları iki yönlü olarak kurulan LM testlerinin, tek 

yönlü olacak biçimde yeniden formüle edilmesi gerekmektedir. Honda (1985),  Breusch ve Pagan (1980) 

tarafından geliştirilen LM testlerini söz konusu kısıt altında yeniden düzenleyerek, modifiye edilmiş LM test 

istatistiklerini geliştirmiştir. Söz konusu modifiyeli LM test istatistikleri aşağıdaki formüllerden hareketle 

hesaplanmaktadır (Baltagi, 2005: 60): 
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Diğer birçok ekonometrik analizde olduğu gibi, panel veri analizlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli 

noktalardan biri de, hata terimlerinde ardışık bağımlılık probleminin olup olmadığıdır. Bu doğrultuda, çalışmada 

Drukker (2003) tarafından geliştirilen ve EKK regresyonundan elde edilen hata terimlerini kullanarak, “H0: 

Ardışık bağımlılık yoktur” sınamasını gerçekleştiren Wald (FAR1) test istatistiğinden faydalanılmıştır. 

Panel analizinde dikkate alınması gereken diğer bir sorun, değişen varyans problemdir. Çalışmada hata 

terimlerinde değişen varyans sorununun olup olmadığını kontrol etmek için Greene (2003) tarafından geliştirilen 

LMh test istatistiği kullanılmıştır. Erlat (2006: 24), söz konusu test istatistiğini aşağıdaki gibi formüle etmektedir: 
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Panel veri analizinde dikkate alınması gereken tüm bu noktalara ek olarak, model tahmini için kullanılacak 

verilerin durağan olması çok büyük bir önem taşımaktadır. Aksi takdirde sahte regresyon sonuçları ile 

karşılaşılması muhtemeldir. Bu sebeple, çalışmada geliştirilen modellerde yukarıda ifade edilen sorunların 

araştırılmasından ve modellerin tahmin edilmesinden önce serilerin durağanlıkları Levin, Lin, Chu (2002) (LLC) 

ve Im, Pesaran, Shin (2003) (IPS) testleri yardımıyla araştırılmıştır.  

 4  Bulgular 

Analiz kapsamındaki değişkenlere ait serilerin durağanlıkları LLC ve IPS testleri ile sınanmış ve sonuçlar 

Tablo 1’de gösterilmiştir. LLC test sonuçlarına göre tüm değişkenler en az bir opsiyon dahilinde düzeyde 

durağan iken, IPS sonuçları değişkenlerin fark durağan olduğunu ortaya koymaktadır.  

 

Değişkenler 

LLC IPS 

Düzey Birinci Fark Düzey Birinci Fark 
sabit sabit+trend sabit sabit+trend sabit sabit+trend sabit sabit+trend 

EF -0.41 (0.33) -0.68 (0.24) -3.81 (0.00) -3.95 (0.00) 0.72 (0.76) -0.18 (0.42) -2.39 (0.00) -1.11 (0.13) 

EMP -2.18 (0.01) -1.62 (0.05) -0.74 (0.22) -0.58 (0.28) -0.47 (0.31) 0.02 (0.50) -0.69 (0.24) -2.46 (0.00) 

PART -1.80 (0.03) 0.21 (0.58) -1.02 (0.15) -1.40 (0.08) -1.04 (0.14) 1.21 (0.88) -2.11 (0.00) 0.02 (0.51) 

* Parantez içerisindeki değerler olasılık (prob) değerleridir. 

Tablo 1. Durağanlık Testi Sonuçları  

Değişkenlerin durağan oldukları kanıtlandıktan sonra öncelikle Hausman test istatistiği yardımıyla hangi 

tahmincinin daha etkin olacağı araştırılmış ve sonuçta gözlemlenemeyen grup etkileri ile bağımsız değişkenler 

arasında bir korelasyon olmadığı tespit edilerek, modellerin tahmini için REM seçilmiştir. Bunu takiben 

modellerde grup ve zaman etkilerinin, ardışık bağımlılığın ve son olarak değişen varyansın olup olmadığı 

araştırılmış ve uygun model spesifikasyonu belirlenerek geliştirilen modeller tahmin edilmiştir. Tablo 2, ifade 

edilen aşamalara ait tüm ekonometrik sonuçları bir bütün halinde göstermektedir. Buna göre her iki modelde de 

hem grup hem de zaman etkileri mevcut iken, bağımlı değişken olarak toplam istihdam düzeyinin kullanıldığı 

modelde ardışık bağımlılık ve değişen varyans sorunları gözlemlenmiştir. Bu sebeple ilgili modelde ardışık 

bağımlılık sorunun düzeltilmesi için AR (Autoregressive); değişen varyans sorununun giderilebilmesi içinse 

White düzeltmesi uygulanmıştır. Bağımlı değişken olarak işgücüne katılma oranının kullanıldığı modelde ise ne 

ardışık bağımlılık ne de değişen varyans sorunu yoktur.    
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Bağımsız değişkenler  Bağımlı değişken: EMP Bağımlı değişken: PART 

Sabit terim 3.070 (0.00) 3.500 (0.00) 

EF 0.237 (0.00) 0.153( 0.00) 

Hausman 0.08 (0.77) 0.21 (0.58) 

Honda1 15.37 (0.00) 15.91 (0.00) 

Honda2 2.61 (0.00) 2.60 (0.00) 

Honda 9.02 (0.00) 9.41 (0.00) 

FAR1 42.68 (0.00) 18.25 (0.02) 

LMh 27.91 (0.00) 3.46 (0.32) 
* Parantez içerisindeki değerler olasılık (prob) değerleridir.  

Tablo 2. Tahmin Sonuçları 

Yapılan tahmin neticesinde ekonomik özgürlüğün istihdamı hem toplam düzey hem de işgücüne katılma oranı 

bağlamında pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Analiz kapsamındaki ülkeler ekseninde iktisadi özgürlük 

düzeyindeki %1’lik bir artış, toplam istihdam düzeyini ve işgücüne katılma oranını sırasıyla %0.23 ve %0.15 

arttırmaktadır.  

 5  Sonuç 

Türk Cumhuriyetleri’nde iktisadi özgürlük ve istihdam arasındaki doğrudan ilişkinin ortaya konulmasının 

amaçlandığı bu çalışmada, 1998-2010 dönemi panel verileri kullanılmış ve geliştirilen modeller REM ile tahmin 

edilmiştir. Sonuçlar analiz kapsamındaki ülkelerde toplam iktisadi özgürlük seviyelerindeki artışın, istihdamı 

hem toplam düzey hem de işgücüne katılma oranı bağlamında pozitif yönde etkilediğini göstermiştir. Bu 

doğrultuda, analiz kapsamındaki ekonomilerde eğer politika yapıcıların makroekonomik hedeflerinden bir tanesi 

istihdam düzeyini arttırmak ise, ilgili ülkelerde iktisadi özgürlüğün kapsamının genişletilmesi ifade edilen 

amacın gerçekleştirilebilmesi adına önemli bir katkı sağlayabilir. Bununla birlikte, mevcut çalışma ile ulaşılan 

sonuçlar hem teorik hem de ampirik literatürü destekler niteliktedir. Araştırma bulguları Garrett ve Rhine (2011), 

Nyström (2008), Bjørnskov ve Foss (2008) ve Feldman (2007) çalışmalarında ulaşılan bulgularla tutarlıdır. 

Türk Cumhuriyetleri’nde iktisadi özgürlük ve istihdam arasında pozitif yönlü bir ilişkinin varlığının 

kanıtlandığı bu çalışmayı sınırlandıran bir takım kısıtlar bulunmaktadır. Bunlardan ilki araştırma kapsamı ile 

alakalıdır. Tüm Türk Cumhuriyetleri için gerekli ve yeterli veri setinin olmaması araştırma kapsamının Türkiye, 

Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile sınırlı olmasına yol açmıştır. İkinci olarak, analiz kapsamına dâhil 

olan ülkeler için farklı iktisadi özgürlük ölçütlerinin dengeli bir biçimde bulunmaması, iktisadi özgürlüğün 

sadece tek bir gösterge ile temsil edilmesini gerekli kılmıştır. Eğer bu kısıtlar zaman içerisinde çözülebilirse, 

gelecekte daha kapsamlı bir araştırma yapılmasına olanak sağlanabilir. 
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An Evaluation of Turkish and Kazakh Mining Laws from the 

Perspective of Sustainable Development Principles  

Abstract 

Some initiatives were established at international level in order to attain sustainable development in the mining 

sector, which is being discussed worldwide starting 1980s. The concept of sustainable development is defined as 

a development that meets the needs of the present without compromising the future generation’s ability to meet 

their own needs. The law of sustainable development is a cross-sectored system of legal thinking that was 

evaluated by the national and international economic law, environmental law and human rights law. In the 

reforms of mining law, which have been realized after 1990s, the sustainable development is used a focus 

concept. The mining codes were enacted under the influence of having provisions related to security of tenure, 

establishment of transparent mining administration, access to mining land, and competitive-fair fiscal regime. In 

this paper, sustainable development is defined as a concept and its legal dimensions are explained. The mining 

reforms, which are being considered in the context of the sustainable development, are examined and a 

resolution that offers view of de lege ferenda is proposed. In addition, the related regulations and practices in the 

current Turkish and Kazakh Mining Laws are also included.  

JEL codes: O13, O57 

 1  Giriş 

Son zamanlarda maden hukuku ile ilgili yapılan reformlarda giderek sürdürülebilir kalkınma (sustainable 

devolopment) kavramının odak noktası haline geldiği görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, çok genel 

olarak, bugünkü toplum ile gelecek neslin sosyal ve çevresel bakımdan refah ve mutluluğunu sağlayacak ve 

bağdaştıracak şekilde kalkınmanın gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir. Madencilikte gelişmiş ABD, 

Kanada, Avustralya gibi ülkeler ile Batı Avrupa ülkelerinde maden yatırımları bakımından çevreyle ilgili 

düzenlemeler, maden hukukundan daha kritik bir rol oynamaktadır. Bu ülkelerde yapılan çevreyle ilgili 

düzenlemeler, büyük ölçüde, olumsuz çevre etkilerinin azaltılmasına ve yeniden kazandırılmasına yönelmiştir.   

Madencilik sektörünün düzenlemesini yeni yapan gelişmekte olan ülkelerde ise, sürdürülebilir kalkınma 

kavramını hedef almaları beklenmektedir. Söz konusu ülkelerde  maden hukuku ve diğer hukuk reformlarıyla 

çevre hukukunun da gelişmesi zaman içerisinde tamamlanacaktır. Madencilik sektörüyle ilgili birçok firma bu 

dönüşümü kolaylaştırmak ve yerleştirmek için birtakım isteğe bağlı kurallar (codes of conduct) oluşturmuşlardır. 

Bu kurallar Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankası gibi çok uluslu kuruluşlar tarafından geliştirilmeye çalışılan 

MMSD (Mining, Minerals, and Sustainable Development Project) projesi gibi çalışmalarla parelellik 

göstermektedir. 

İleride açıklanacağı gibi sürdürülebilir kalkınma kavramı, belki çıkış noktasından olsa gerekir, hemen çevre 

kavramını çağrıştırmaktadır. Ama “kalkınma” kavramı için çevre elbetteki çok önemlidir. Ama madencilik 

sektörüne bağlı kalkınmanın çevreye ek olarak dikkate alınması gereken başka yönleri de bulunmaktadır. Bunlar 

arasında maden haklarının güvenliği, maden sahalarına ulaşma hakkının sağlanması ve yerel halkla çıkacak 

uyuşmazlıkların en aza indirilmesi ve tarafsız ve objektif bir maden idaresinin oluşturulması sayılabilir. 

Çalışmamızda sürdürülebilir kalkınma ve madencilik h çevre hukuku bağlamında ele alınacak daha sonra da 

her iki ülke hukuk sistemi dikkate alınarak ideal bir madencilik reformunda dikkate alınması gereken diğer 

hususlara değinilecektir.       

 2  Sürdürülebilir Kalkınma ve Madencilik 

İnceleme konumuzu oluşturan maden hukukunun sürdürülebilir kalkınma ile olan ilgisine geçmeden önce 

sürdürülebilir kalkınma kavramının temellerini, ortaya çıkışı ve hukuki boyutunu ele almakta yarar vardır. 

 2.1  Sürdürülebilir Kalkınma Kavramının Ortaya Çıkışı ve Anlamı 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, çevre koruma denilince akla gelen, herkesin üzerinde bir şey söylediği 

muğlak bir kavramdır. Kavramın bu şekilde muğlak olmasına sürdürülebilir kalkınmayla ilgili hukuki 

düzenlemeler neden olmuştur. Söz konusu hukuki düzenlemeler sürdürülebilir kalkınmayı tanımlamak yerine 

unsurlarını ele almışlardır. Unsurları da yeterince açıklamadan göndermede bulunmakla yetinmişlerdir. Böyle bir 

yaklaşım, sürdürülebilir kalkınmadan söz eden hukuk kurallarının çoğu esnek hukuk kuralları (soft law) 

olmalarından kaynaklanmaktadır . 
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“Sürdürülebilirlik” kavramı, aslında birbirine zıt olan çevre kalitesini korumak ve ekonomik gelişmeyi 

sağlamak olguları arasında uzlaşı bulmaya çalışmaktadır. Bu bağlamda çevre ve ekonomik kalkınma kavramaları 

arasındaki çatışmaya  ilk defa 1972 Birleşmiş Milletler Stocholm İnsan Çevre Konferansında (UN Conference on 

the Human Environment at Stockholm) tanık olunmuştur. Bu konferansta gelişmekte olan ülkeler, sanayileşmiş 

olan ülkelerin kendi çevre koruma standartlarını uluslararası kural haline getirerek gelişmekte olan ülkelerin 

kalkınmalarına engelleyeceği yönünde çekince koymuşlardır .  

Sürdürülebilir kalkınma, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu ( the World Commission on Environment and 

Devolopment-WCED) raporunda: “bugünün ihtiyaçlarını gelecek neslin kendi ihtiyaçlarını karşılama 

olanaklarını tehlikeye atmadan karşılayan kalkınma” şeklinde tanımlanmıştır. Dünyadaki ilk ve tek resmi tanım 

olma özelliğini taşıyan bu rapor muğlak olsa da kalkınmada eşitliğin her iki tarafına işaret etmesi bakımından 

önemlidir. Sürdürülebilir kalkınmayı daha detaylı olarak açıklamak gerekirse; “sürdürülebilir kalkınma” insan 

yaşamının kalitesini eko sistemin taşıyabileceği sınırlar içerisinde kalarak artırmak anlamına gelmektedir. 

Sürdürülebilir ekonomi ise sürdürülebilir kalkınmanın ürünüdür. O, varlığını doğal kaynaklara dayanarak 

sürdürür. Kalkınmanın devam edebilmesi, bilginin, organizasyonun,   teknik yeterliliğin ve bilimin geliştirilerek 

hayata aktarılabilmesine bağlıdır.   

Bununla beraber kavram, biraz insan merkezli ve faydacı bulunmuştur. Avustralya’da bundan kaçınarak 

çevreci karakterine daha fazla vurgu yapmak için  “ekololojik sürdürülebilir kalkınma” şeklinde kavram 

değişikliğine gidilmiştir. Buna göre ekolojik sürdürülebilir kalkınma, bugünün ve geleceğin her ikisinin birden 

dikkate alınarak,  toplam yaşam kalitesinin, dayandığı ekolojik süreci saklamak yoluyla arttırılmasıdır.  

 2.2  Sürdürülebilir Kalkınma Hukukunun Gelişimi 

Madencilik ve diğer ekonomik kalkınma ile ilgili sektörlerle ilgili uluslararası ve ulusal hukuki 

düzenlemelerde sürdürülebilir kalkınma paradigmasının gereklerini yerine getirme çabası göze çarpmaktadır. 

Son 10 yıldan bu tarafa “sürdürülebilirlik” ve “kalkınma” gibi iki zıt kavramı bir arada barındıran bu kavramın 

amacını belirleme çabaları hala devam etmektedir. 

Sürdürülebilir kalkınmanın doğası gereği yenilenemeyen kaynaklarla uğraşan madencilik sektöründe 

uygulanması çok zordur. Bununla birlikte madencilik sektöründe sürdürülebilirlik, yenilenemeyen kaynakların 

kullanımını ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik ve çevresel kaynaklarının korunmasını,   makul ölçülerde 

kalacak şekilde özendirilerek uygulanabilir. 

Bu şekilde muğlak bir kavram olan sürdürülebilir kalkınmanın hukuki boyutlarını belirlemek nispeten daha 

kolaydır. Anahtar bir kavram olarak kaynak kullanımını yıllar boyu sürecek normatif bir hukuki yapıyla 

düzenlemek; bunu yaparken de ilgili hukuk dallarını bir araya getirecek kompleks bir çatı oluşturmak gereklidir.  

Sürdürülebilir kalkınma,  kavramı, uluslararası hukukta normatif statüsüne ulaşmasına rağmen, hala kavramın 

sınırlarını belirleme çabaları devam etmektedir. Bu bağlamda söz konusu kavram,  madencilik sektöründe hukuki 

ve politik bir enstürman olarak kurumsal ve uluslararası organizasyonlar (IGO) tarafından geliştirilmeye 

çalışılmaktadır. 1998 yılında dokuz uluslar arası madencilik şirketi bir araya gelerek Küresel Madencilik 

İnsiyatifi (Global Mining Inititative – GMI) adlı bir birlik oluşturmuşlar ve 1998 yılında endüstriyi desteklemek 

amacıyla Madencilik, Mineral ve Sürdürülebilir Kalkınma (Mining, Minerals and Sustainable Development- 

MMSD) adlı çalışmaya başlamışlardır. Çalışmanın sonunda da “MMSD 2002” adlı raporu yayınlamışlardır. 2001 

yılında da Dünya Bankası  madencilik, petrol ve doğal gaz sektörünün kalkınmada gelecek rollerine dikkat çeken 

bir çalışma .“Extractive Industries Review – EIR”  başlatmıştır. Gerek MMSD gerekse EIR insiyatifleri, 

sektördeki büyük aktörlerin sürdürülebilir kalkınma ile ilgili kendi reflekslerini yansıtma çabalarının ürünüdür.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramının hukuki yönünü belirleyip güçlendirirken, yönetim bağlamında kavramı 

şekillendirmek gereklidir. Burada kimileri mevcut madenciliğe ilişkin kural ve ilkeleri çağdaş bakış açısıyla 

değerlendirmeyi savunurken; kimileri de uluslararası yatırım açısından küresel bir yönetimi gerçekleştirecek yeni 

kurallar koymanın gereğine dikkat çekmektedirler. Sürdürülebilir kalkınma, yatırım için gerekli çevrenin 

yalnızca bir boyutuna odaklanmak yerine, devlete ve kalkınmadan etkilenen taraflara yüklenen hak ve borçlar 

demetinin tamamını dikkate almayı gerektirmektedir.   

Sürdürülebilir kalkınma kavramının temel esprisi, kalkınmanın süreç ve sonuçlarıyla ilgili farklı kurumları 

bütünleştirmektir. Dolayısıyla, sürdürülebilir kalkınma hukuku da,   farklı ve sektörel bakış açısının geçerli 

olduğu geleneksel analitik (bilimsel) düşüncenin tam tersine, değişik sektörel rejimleri bütünleştirmeyi ifade 

etmektedir. Her sektörün ayrı değerlendirilmesine yönelik anlayış, uzun vadeli bakış açısı gerektiren çözümler 

elde etmeye uygun değildir. Sürdürülebilir kalkınma, ulusal ve uluslararası ekonomi hukuku, çevre hukuku ve 

insan hakları hukukuna çağdaş bakış açısı  gerektirmektedir. Burada yeni bir hukuk dalından ziyade çevre 

hukukunun daha gelişmiş bir aşaması söz konusudur. Sürdürülebilir kalkınma hukuku,  hukukla ilgili yeni bir 

düşünce yöntemi ya da daha kesin bir anlatımla, hukukun çeşitli alanlarına giren çapraz-sektörel bir hukuki 

düşünce sistemidir.  

Sürdürülebilir kalkınma kavramının yardımıyla farklı ve hatta zıt menfaatler aynı çatı altında toplanarak,  

doğal kaynakların işletilmesi, çevre koruması, sosyal eşitlik ve ekonomik kalkınma hususları koordine ve idare 
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edilebilir. Kavram, kalkınma sürecinde tarafların hak ve yükümlülüklerinin değerlendirilmesinde ve 

madenciliğin kurumsal ve hukuki düzenlemesinde uygulanma kabiliyetine sahiptir. 

1990’lı yıllardan sonra yapılan, genelde bütün hukuki reformlarda   özel olarak da maden haklarıyla ilgili 

yapılan  düzenlemelerde  sürdürülebilir kalkınma kavramı göz önünde tutulmuştur. Bu suretle uluslararası kabul 

gören örnek uygulamalar hukuk sistemine adapte edilmiş ve uluslararası yatırımlardan yerel bazda daha fazla 

pay almak için uygun ortam sağlanmaya çalışılmıştır.   

 3  Maden Hukukuyla İlgili Dünyada Yeni Eğilimler 

Geleneksel maden hukuku yaklaşımı kaynakların rasyonel kullanımı ile ilgilidir. Zaman içinde kaynakların 

rasyonel kullanım ilkesi geliştirilerek sürdürülebilir kalkınma kavramının bütün yönleriyle kavrayacak hale 

gelmiştir. Modern demokrasilerde kanunlaştırma süreçleri bir kaplumbağa hızıyla çok yavaş ilerlemektedir. 

Hazırlanan kanun taslakları, başta maden idareleri olmak üzere maden işletmesinden doğrudan yada dolaylı 

olarak ilgili bütün kamu idarelerinden görüş sorularak son şeklini almaktadır.  

Modern maden kanunlarında yapılan bu reformlardan sonra üç temel unsurun varlığı göze çarpmaktadır. 

Bunlar, sırasıyla, maden haklarının güvenliğinin sağlanması, şeffaf bir maden idaresinin  oluşturulması, 

rekabetçi, adil ve istikrarlı bir mali rejimin gerçekleştirilmesidir.  

 3.1  Maden Haklarının Güvenliği 

Hukuksal koruma sağlanan maden hakları, önce maden arama hakkı daha sonra da maden işletme hakkı olarak 

verilmektedir. Maden arama hakkına dayanarak maden varlığını saptayan her hak sahibi maden işletme ruhsatı 

veya imtiyazı alabilmelidir. Maden işletme hakkı verilirken, başvuru sahibinden yeterlilik veya başka kriterler 

aranmamalıdır. Son eğilimler Türk hukukunda takaddüm (öncelik) hakkı olarak uygulama bulan “ilk gelen alır” 

(first come, first served) ilkesinin uygulanması yönündedir. Maden haklarının mülkiyet hakkı gibi güçlü bir 

niteliğe sahip olması, onların kazanılması kadar, durdurulması ve iptal edilmesinin belirli kurallara bağlı 

kalmasını gerektirmektedir. Bu bağlamda maden hukuku dizgesi, bir yandan maden hakkı sahiplerinin ruhsat 

veya imtiyaza sahip olmaktan doğan haklı beklentileri ile madenlerin işletilmesi ve korunmasından doğacak 

kamu yararı arasında denge kurmalıdır. Elbette ki devlet, ekolojik ve  sosyal çevrenin korunmasındaki ve 

ekonomik kalkınmadaki kamu yararını gözetmelidir. Ancak, kamu idareleri, kalkınma planları veya arazi 

düzenlemeleri yaparken maden haklarını da dikkate almalıdırlar. Hukuki yapı, madenciliğe yatırım yapanlar için 

keyfi uygulamalardan uzak, önceden öngörülebilir bir ortam sağlamalıdır.  

Dünya’da aslında bir bakıma “ruhsat güvencesi” de denilebilecek maden haklarının güvenliğini en iyi sağlayan 

hukuki sistemin Peru’da kurulduğu ileri sürülmektedir. Adı geçen ülkede, maden imtiyaz sahipleri, yasada 

öngörülmüş takdir hakkından arındırılmış objektif kriterleri yerine getirdiği sürece haklarını sürdürebilmektedir. 

Peru ile birlikte Şili ve Bolivya, Arjantin ve bir ölçüde Meksika maden kanunları sürdürülebilir kalkınma 

bağlamında çok başarılı bulunmakta ve “Latin Amerika Maden Kanunu Modeli” adıyla Dünya Bankası 

tarafından bütün gelişmekte olan ülkelere örnek gösterilmektedir. 

 3.2  Maden Ruhsat İptallerinin İstisna Olması 

Maden ruhsatlarıyla ilgili  önemli olan bir nokta, ruhsatın devamlılığının asıl iptalinin ise ancak çok istisnai 

hallerde söz konusu olmasıdır. Türkiye’de 5995 sayılı Kanun ve Madencilik Faaliyetleri Uygulama 

Yönetmeliğinde 17 kez maden ruhsatının iptal edileceği öngörülmektedir. Türk hukuk sisisteminde bu kadar 

fazla iptal maddesinin varlığı, maden ruhsatı sürekli değil de herhangi bir kural ihlali halinde iptal edilebilecek 

bir hak haline dönüştürmektedir. Kazakistan’da ise 2010 yılında değiştirilen yeni Yeraltı Kaynakları ve Yeraltı 

Kaynakları Kullanım Kanunu, maden ruhsatı iptali bakımından önceki kanundan daha ağır hükümler getirmiştir. 

Önceki Kazak kanununda sadece önemli ihlallerde ruhsat iptali söz konusu olabilirken, 2010 değişikliğinde 

küçük ihlaller bile ruhsatın iptaline neden olabilmektedir. Yine Kazak hukuk sisteminde milli güvenlik ve 

savunma, çevre ve insan sağlığı gerkçelerinden birisi ileri sürülerek yetkili otorite maden ruhsatını iptal yetkisi 

bulunmaktadır. Her iki hukuk sistemi açısından da bu şekilde her an iptal edilmesi olası bir maden hakkının ise 

ne mutlak bir hakla ne de ruhsat güvencesiyle ilgisinin olamayacağı açıktır.   

 3.3  Yeterli Uzunlukta Maden Ruhsat Süreleri 

Maden ruhsat veya imtiyazlarına tanına süre ve bu süreyi uzatma (temdit) prosedürü de maden haklarının 

güvenliği ile yakından ilgilidir. Orta veya büyük ölçekte bir maden işletmesi için arama ve geliştirme faaliyetleri 

on yılı aşan süre gerektirmektedir. Arama aşamasının kısa tutulmasının maden işletmeleri için caydırıcı bir etki 

yaptığı açıktır. Sürenin kısa tutulması kadar, sürenin idarenin takdirine bağlanarak belirlenmesi de pek istenilen 

bir durum değildir. Zira büyük ölçekli madencilik faaliyetleri için uluslar arası finans kurumları sendikasyon 

kredisi verirken makul ve kesin süreli bir madencilik projesinin varlığını aramaktadırlar. Ancak maden varlığı 

belirlendiği halde onu atıl bırakılmasına izin verecek bir süre belirleme mekanizması da maden hukukunun 

kamuya yararlılık niteliğiyle bağdaşmaz.   

Her iki hukuk sistemi yeterli sayılacak ölçüde arama ve işletme ruhsat süresi öngörmekte süresi biten 

ruhsatları yenileme veya temdit olanağı tanımaktadır. 
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 3.4  Maden Ruhsatlarının Devir Kolaylığı 

Maden haklarının güvenliği bakımından önemli olan diğer nokta, maden haklarının kolayca devredilebilmesi 

ve rehin-ipotek işlemlerine konu olabilmesidir. Bu şekilde madencilik sektörüne yatırım yapan şirketler finans 

sorunlarını çözme olanaklarına kavuşacaklardır. Ruhsat veya imtiyaz devirlerinde kamu otoritelerinin takdir 

haklarının azaltılması,  olası rüşvet olaylarına son vereceği gibi, ticari hayatın gerektirdiği sürati de sağlayacaktır. 

Şili’de  maden hukukuyla ilgili işlemlerde idarenin yetkisi kaldırılmış ve bütün işlemlerin doğrudan mahkeme 

kararıyla yapılması zorunlu tutulmuştur. Maden hakları üzerinde rehin ve ipotek hakkının kurulabilmesinin de bu 

hakların ayni hak ölçüsünde güçlendirilmesine bağlı olduğu açıktır. 

Türk maden hukukunda maden ruhsatları aynen taşınmazlarda olduğu gibi maden sicilinde yapılacak tescil 

işlemiyle devredilebilmektedir. Yabancı gerçek kişiler ve Devlet memurları istisna olmak üzere herhangi bir 

devir kısıtlaması söz konusu değildir. Türk kanunlarına göre kurulan yabancılara ait şirketler bir maden ruhsatını 

devir alabildikleri gibi maden ruhsatına sahip bir Türk şirketine ortak olarak girebilirler. 

Buna karşılık Kazakistan’da ise maden ruhsatının hisse devri veya şirketin karar sürecine hakim olacak   bir 

şekilde hisse devriyle yabancılaşması halinde Devlete piyasa değeri üzerinden öncelikle alım (pre-emptive right) 

hakkı tanınmıştır. Özellikle yabancı şirketlere yapılacak devirlere yönelik getirilen kısıtlamanın modern 

eğilimlere ve sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olduğu söylenemez. 

 4   Şeffaf-İşler Bir Maden İdaresi ve Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri 

Maden idareleri, madencilikle ilgili yönetmelik ve diğer düzenleyici işlem çıkarmak ve bürokratik işler olarak 

tanımlanan bireysel işlemler yapmak suretiyle maden hukuku uygulamasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Madencilik izinlerinin verilmesi birçok kamu kurumunu ilgilendiren bürokratik işlemleri gerektirmektedir. Bu 

işlemleri yapacak ve organizasyonu sağlayacak ayrı bir “maden bakanlığı” kurularak  tek elden yönetim (one-

stop agency) ilkesinin yürürlüğe geçirilmesinin uygun olacağı ifade edilmektedir.  

Her iki ülkede de ayrı bir maden bakanlığı bulunmamakta, madencilik, Türkiye’de Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı Kazakistan’da ise Enerji ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı altında örgütlenmiştir. Her iki ülkede de adı 

geçen bakanlıklar dışında madencilikle ilgili birçok kamu kurumu yetkilendirilmiş bulunmaktadır. 

 4.1  Madencilikten Elde Edilen Gelirin Yerel Yönetimlere Dağıtılması 

Gelişmekte olan ülkeler bakımından maden idaresinin yerinden yönetim (decentralization) ilkesine göre 

yapılandırılmasının iyi bir yönetim örneği oluşturacağından söz edilmektedir. Özellikle madenin bulunduğu 

yerde işletmeden dolayı olumsuz etkilenen yerler için daha fazla söz hakkı verilmesi ve elde edilen gelirin 

dağıtımında bu bölgelere daha fazla pay ayrılmasına yönelik mekanizmalar oluşturulmalıdır. Bunun için merkezi 

idareden yerel ve bölgesel idarelere yetki devri yapılarak yetki ve sorumlulukları arttırılmalıdır. Yine maden 

işletmesinden elde edilen vergi, devlet hakkı vb.gibi ödemeler yoluyla tahsil edilen gelirden  merkezi idareden 

madenin bulunduğu yerel idareye doğru daha fazla aktarım yapılmalı; aynı zamanda yerel idarenin maden 

işletmelerinden elde ettiği fonu artırmalarına izin verilmelidir. Özellikle alt seviyede hükümetlere kiralamadan ve 

maden işletmelerinden elde edilen gelirin paylaştırılması bakımından Endonezya ve Filipinler uygulaması 

dikkate değerdir. 

Türkiye’de Devlet hakkının %25’i bir yerel yöneteim birimi olan özel idaresine diğer %25 pay ise Köylere 

Hizmet Götürme Birlikleri hesabına yatırılacağı öngörülmüştür. Bir yerel yöenetim birimi olan Köylere Hizmet 

Götürme Birliği hesabına yatırılacak söz konusu pay, sadece ruhsatın bulunduğu bölgede yapılacak alt yapı 

tesislerinde kullanılacaktır. Böylece madencilik faaliyetinden etkilenen bölgelere o bölgedeki madencilikten elde 

edilen kamusal gelirden daha fazla pay almaları şağlanmıştır.   Bu durum iyi bir yönetim uygulaması 

oluşturacağı gibi, sürdürülebilir kalkınma açısından da yerinden yönetim ilkesinin gerekleri de yerine getirilmiş 

olacaktır.  

 4.2  İstikrarlı Bir Hukuki Yapı ve Tahkim 

Maden idarelerinin bazen karar verme sürecinde bazen de ticari anlamda maden işletmelerine müdahaleleri söz 

konusu olmaktadır. Özellikle maden işletmelerinin yıllık işletme projesi ve faaliyet raporu gibi belgeleri 

sunmaları istenerek bütün bunlar kamu yararı süzgecinden geçirilmektedir. Madencilikte kamu yararının 

bulunduğu kuşkudan uzaktır. Ancak hukuki açıdan yapılan kamu yararı denetlemesi her zaman hukuk 

kitaplarında yazıldığı gibi ideal bir şekilde gerçekleşmemektedir. Bazen idareye bu yönde tanınan takdir hakkı 

sonu rüşvet uygulamalarına yol açabilecek keyfi uzatmalara ve belirsizliklere kadar gidebilmektedir. Bunu 

önlemek için öngörülen süreç son derece kısa ve belirli olmalıdır. Madenciliğe yatırım yapan yerli ve yabancı 

firmalar idari değerlendirme sürecini önceden kestirebilmelidirler. Her ne kadar Şili gibi bazı ülkelerde ruhsat ve 

değerlendirme süreci idareden alınarak yargısal izin sürecine dönüştürülmüşse de, daha tarafsız olması beklenen 

yargıda da birtakım iltimasların olabilme ihtimali her zaman mevcuttur.  

Hukuk devletinin (rule of law) gereklerinden biri de idarenin eylem ve işlemlerinin bağımsız yargı denetimine 

tabi olmasıdır. Bu bakımdan maden otoritelerince değerlendirme sürecinde verilen kararlar kesin olmamalı ve bu 

kararlara karşı bağımsız ve tarafsız yargı organları nezdinde başvuru hakkı tanınmalıdır. Madencilikte gelişmiş 
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ülkelerde devlet kendisi veya kamu kurumları aracılığıyla uluslararası büyük maden şirketleriyle joint-venture 

anlaşmalarına girerek yaptıkları anlaşmalar uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesi şartını koymaktadırlar. 

Özellikle maden bürokrasisinin takdir hakkının geniş olduğu hukuk sistemleri için uluslararası seviyede  tahkim 

ve arabuluculuk sistemine başvurulması önerilmektedir.  

Türk hukuku açısından Yüksek Mahkeme Danıştay, idari uyuşmazlık niteliğindeki maden bürokrasisinin işlem 

ve kararlarına karşı tahkime gidilmesinin mümkün olmadığı görüşündedir.  

Kazakistan’da ise  Devlet Yatırım Kanunu, maden hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda sözleşmede milli 

hukukun uygulanacağına dair hüküm yoksa uluslararası tahkime başvurulmasına izin vermektedir. 

 5  Rekabetçi Adil ve İstikrarlı Bir Mali Rejim Oluşturulması 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, madencilikle ilgili mali rejimin şekillendirilmesinde de anahtar kavram 

olarak kullanılabilir. Geçmişte özellikle Fransızca konuşan ülkelerde (Francophone countries) her bir madencilik 

projesinin özelliğine göre karşılıklı görüşmelerle uygulanacak mali rejimi yatırım anlaşmasında belirleme 

anlayışı yaygındı. Ancak bu sistem oldukça zaman kaybına neden olması ve karşılıklı görüşmelerde her zaman 

anlaşmaya varılamaması yüzünden eleştirilmekteydi. Üstelik zaman içinde taraflar arasında çıkan 

uyuşmazlıkların tekrar yatırım anlaşmasını gözden geçirmeyi zorunlu kılması, madencilik yatırımları için 

caydırıcı bir unsur oluşturmaktaydı.  

Dünyadaki yeni eğilim, her olaya özgü yatırım anlaşması yapılması yönteminin terk edilmesi ve  bunun yerine 

karşılıklı anlaşma gerektirmeyen açık bir mali rejimin yasalarda belirlenmesi yönündedir. İyi bir mali rejim, 

madencilik yatırımları için öngörülen bütün mali yükleri ülkenin yatırım çekme kabiliyetini engellemeyecek 

şekilde açık ve kesin olarak belirleyen rejimdir. Vergi hukuku madencilik yatırımlarının özelliklerini dikkate 

almalı ve makul bir devlet hakkı (royalty), yatırım malları için düşük oranlı gümrük vergileri, arama 

masraflarının  aktifleştirilmesi  ve hızlandırılmış  amortisman uygulaması öngörmelidir.  

Bununla birlikte fiili uygulamalar, global yatırım ve proje finansmanının gereklerini karşılamaktan çok uzaktır. 

Devletler, tahsil kolaylığı düşüncesiyle dolaylı vergiler ve maktu devlet hakkı alınması uygulamasını devam 

ettirmektedirler. Aslında bu durum bir ülkenin genel durumunun ve vergi idaresinin organizasyonun yeterli 

olmadığının da bir göstergesidir. Madenciliğe yatırılan sermayenin geri dönüşünün sağlanabilmesi için vergi, 

devlet hakkı ve diğer kamusal yükümlülüklerin işletme karı üzerinden alınması gerekir. Dolaylı vergi 

uygulamasının bir hayli yaygın olduğu Türkiye’de işletme karı değil de, satış bedeli üzerinden Devlet hakkı 

ödeme zorunluluğu getirilerek geriye dönüş yaşanmıştır. Kazakistan’da ise 2009 tarihinde yürürlüğe konan yeni 

vergi kanunuyla devlet hakkı kaldırılmış ve onun yerine maden çıkarma vergisi adında yeni bir vergi 

konulmuştur. Bu değişikliğin amacı karlı madenlerden daha fazla vergi alarak zarar eden maden işletmelerinin 

üzerindeki kamusal ödeme yükümlülüğünü azaltmaktır (Turhan 2012). Kazakistan modelinin madenciliği daha 

teşvik edici ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerine daha uygun olduğu söylenebilir. 

Konjonktürel gelişim maden şirketlerinin büyük vergi mükellefi olmaları yönünde olduğu için, vergi 

idarelerinde madenciliğe özgü özel ihtisas birimlerinin kurulması önerilmektedir.  

Bazı ülkeler madencilik yatırımlarına cazibenin arttırılması düşüncesiyle yatırım süresi boyunca mali mevzuat 

hükümlerinin sabitlenmesi konusunda maden kanunlarına hükümler koymaktadırlar. Her ne kadar bu hükümler, 

Devletin bütçe açığını kapatmak için vergi oranlarını arttırma yetkisini kısıtlamakta ise de, maden şirketleri 

tarafından  yatırımlarının  karlılığını belirleyebilmelerini olanaklı kıldığından çok fazla rağbet görmektedir. Bazı 

ülkelerde yatırıma başladıktan sonra belirli bir süre boyunca maden işletmelerine vergi indirimleri (tax holiday)   

tanınmaktadır. Ancak politik ve diğer düşüncelerle keyfi kullanılan idarenin takdir hakkının azaltılması vergi 

indirimlerinden ve vergi muafiyetinden daha güçlü bir teşvik olacaktır. 

 6  Sonuç  

Sürdürülebilir kalkınma, yatırım için gerekli çevrenin yalnızca bir boyutuna odaklanmak yerine, devlete ve 

kalkınmadan etkilenen taraflara yüklenen hak ve borçlar demetinin tamamına yönelmiştir. Dolayısıyla, 

sürdürülebilir kalkınma hukuku da,   farklı ve sektörel bakış açısının geçerli olduğu geleneksel analitik (bilimsel) 

düşüncenin tam tersine, değişik sektörel rejimleri bütünleştirmeyi ifade etmektedir. Sürdürülebilir kalkınma, 

ulusal ve uluslararası ekonomi hukuku, çevre hukuku ve insan hakları hukukuna çağdaş bakış açısı  

gerektirmektedir. Sürdürülebilir kalkınma hukuku,  hukukla ilgili yeni bir düşünce yöntemi ya da daha kesin bir 

anlatımla, hukukun çeşitli alanlarına giren çapraz-sektörel bir hukuki düşünce sistemidir. 

1990’lı yıllardan sonra yapılan, genelde bütün hukuki reformlarda   özel olarak da maden haklarıyla ilgili 

yapılan  düzenlemelerde  sürdürülebilir kalkınma kavramı göz önünde tutulmuştur. Bu suretle uluslararası kabul 

gören örnek uygulamalar hukuk sistemine adapte edilmiş ve uluslararası yatırımlardan yerel bazda daha fazla 

pay almak için uygun ortam sağlanmaya çalışılmıştır.   

Her iki hukuk sisteminde 2010 yılından sonra maden mevzuatıyla ilgili yapılan değişikliklerde sürdürülebilir 

kalkınma ilkesine uygun adımlar atılmıştır. Kazakistan’da tahkim ve vergi sistemiyle uluslararası yatırımları 
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çekmek için daha uygun bir ortam sunulurken, Türkiye ise çevre mevzuatı ve maden bürokrasisinin işleyişinde 

daha öne çıkmaktadır.  
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Effects of the Tendency of Alternative Energy Usage of Small and 

Medium Sized Enterprises on their Productivity: A Research on 

IMES and TUZLA Industrial Parks 

Abstract 

Energy is an effective economic power which can provide people with their basic necessities such as health, 

education, accommodation and protection. Increasing energy efficiency depends on development of the ability of 

energy sources with the combination of minimum posible cost, minimum risk and environment friendly 

facilities. Small and Medium Sized Entrerprises (SME) those can reflect this productivity of  environment 

friendly energy to their production can be the cornerstone of social and economic development which is the 

determining economic  factor in the countries’ social and economic development process. It is obvious that one 

of the main inputs  of  economic and social development is energy and providing it by using alternative sources 

is one of the most important parameters of sustainable development. Intense usage of fossil fuels causes a 

dependent condition in which SME’s cannot afford  their energy demands totally by their own resources. As a 

result of  an awareness research about alternative energy sources that will increase SME’s competitive capacity 

and sectoral tendency towards green energy sources, it is seen that consciousness of alternative energy and trends 

towards renewable energy resources are not strong enough. It is also identified that their level of awareness about 

how much their efficiency might be affected     as a result of using new energy resources is rather low.  Shortly in 

the frame of Vision 2023, recognising the main alternative energy resources of Turkey, it aims to  identify the 

effects of tendency of SME’s towards alternative energy resources on their productivity.  

JEL codes: Q42, O13, L52 

 1  Giriş 

Enerji konusu ülkelerin teknolojik gelişmelerine katkıda bulunan, sağlık, eğitim, barınma, korunma ve 

beslenme ihtiyaçlarını karşılamada temel unsurlardan biridir. Enerjiyi kullanma ve tedarik etme konusunda 

mikro ölçekte işletmeler makro ölçekte ülkeler farklı politikalar ve stratejiler izlemektedir. Fosil enerji 

kaynakların yoğunlukta kullanımı ülke kalkınmasında önemli bir görev üstlenen kobilerin enerji taleplerini 

karşılamakta zorlanmalarına ve açığın kapatılması için dışarı bağımlı bir ortamın yaratılmasına zemin 

hazırlamaktadır. "2023 Vizyonu" çerçevesinde ulusal ekonomilerin önemli temel taşlarından olan  kobilerin 

rekabet gücünü arttıracak alternatif enerji kaynakları konusundaki farkında lığının belirlenerek bu konudaki 

sektörel eğilimlerinin araştırıldığı bir anket çalışması sonucunda görüldü ki; alternatif enerji kavramı ve 

yenilenebilir kaynaklara yönelinmesi konusunda farkındalık ve bilinç düzeyini arttıracak bilgilendirme ve altyapı 

çalışmalarına ihtiyacın olduğu ortaya koyulmuştur.  Sürdürülebilir bir büyüme trendinin yakalanması ve enerji 

talep açığının gelecekte ekonomik bir kriz yaşatacak boyutta algılanmaması için alternatif kaynaklar konusunda 

önce farkındalık düzeyinin arttırılması, ikincil olarak  altyapı çalışmalarının tamamlanması ve kesintisiz 

bağımsız yerele özel kaynaklardan beslenen enerji  kaynaklarının oluşturulması gerekmektedir. 

 2  Enerji Ekonomisi Kapsamında Enerji Arz ve Talep Yapısı 

 Enerji yaşam için gerekli olan önemli girdilerin başında gelmektedir. Sınırlı enerji arzı ile sınırsız enerji talebi 

arasındaki dengenin sağlanması ekonominin önemli sorunlarından biri olmuştur. 

 Enerji talebi gerçekleştirilen iktisadi faaliyetlerde oluşan ihtiyacı karşılayacak enerji miktarıdır. Enerji iç 

kaynaklarca karşılanamıyorsa dış kaynaklardan sağlanmaktadır. Toplam enerji tüketimi toplam nüfus, kişi başı 

gelir ve birim başına enerji tüketiminin çarpılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Kişi başı gelir ile gelir başına 

enerji tüketimi kişi başı enerji kullanımını göstermektedir. (Başol, 2007: 83-84) 

Enerji fiyatları, nüfus artışı, şehirleşme, ekonomik büyüme ve verimlilik enerji talebini etkilemektedir. Enerji 

talebi ile enerji fiyatı arasında negatif yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Enerji talep esnekliği birden küçüktür. 

Nüfus artışı ile talep miktarı arasında pozitif yönlü bir ilişki vardır. Nüfus düzeyinde meydana gelen artış enerji 

talep miktarını arttırmaktadır. Kentleşme olgusu ve ekonomik büyüme enerji talebini arttırmaktadır.  Yoğun 

teknoloji kullanımı da enerji kullanımını arttırmaktadır.  
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Tüketilmek hedefi ile piyasaya sunulan enerji miktarı ise enerji arzını göstermektedir. Enerji fiyatları, coğrafi 

yapı, iklim koşulları, teknoloji düzeyi, ekonomik faktörler, siyasi faktörler ve dünya enerji arzının yerel enerji 

arzına oranı enerji arzını etkileyen faktörlerin başında gelmektedir. Enerji arz esnekliği pozitif değerlidir.  İklim 

ve coğrafi şartlar enerji kaynaklarına ulaşım ve maliyette farklılıklara yol açmaktadır. Teknoloji düzeyindeki artış 

enerji kapasitesinin kullanım oranını arttırarak faydalanma imkânlarını arttıracaktır. Enerji politikalarının 

etkinliği stratejik önemi arttırmaktadır.     

    Enerji Kaynağı 1980 2030 Yıllık Artış Oranı 

Kömür 1786 4994 %2.2 

Doğalgaz 1237 3948 %2.1 

Petrol 3109 5585 %1.3 

Nükleer 186 854 %0.7 

Hidroelektrik 147 416 %2.0 

Biokutle 753 1615 %1.4 

Yenilenebilir diğer 12 308 %6.7 

Toplam (Milyar  Ton) 7228 17721 %1.8 

Tablo 1. Dünya öncelikli enerji talep yapısı ve öngörüsü Kaynak: Internatıonal Energy Agency, ‘’Word Energy 

Outlook‘’ 

Dünyada birincil enerji tüketimi yıllık ortalama artışı % 1,8 iken Türkiye’de %6 artış göstermektedir. Dünyada 

en yüksek talep artışı oranı %6.7 ile diğer yenilenebilir alternatif enerji kaynaklarına olurken en az talep oranı 

%0.7 ile nükleer enerjiye olmuştur. 

GELENEKSEL KAYNAKLAR 

(FOSİL KÖKENLİ YAKITLAR) 

YENİLENEBİLİR KAYNAKLAR 

KÖMÜR GÜNEŞ ENERJİSİ 

PETROL RÜZGÂR ENERJİSİ 

DOĞALGAZ JEOTERMAL ENERJİ 

 HİDROELEKTRİK 

Tablo 2. Enerji kaynakları 

 

Şekil 1. Dünya kömür üretimi ve gelecek öngörüsü  Kaynak: Internatıonal Energy Agency Word Energy Outlook, 

s.90-91 

Kömür yataklarının derin olmasının getirdiği ulaşım zorlukları ve maliyet artışı ve kullanılması sonucu 

karbondioksit artışına sebep olması ile çevresel sorunlara yol açması kömür kullanımının dezavantajlarını 

oluşturmaktadır. Ayrıca rezervlerin azalması ve tükenir bir enerji kaynağı olması da sürdürülebilirlik açısından 

olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. 
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Şekil 2.  Dünyada ham petrol üretim ve tüketim karşılaştırması Kaynak: Statistical Rewiew of Word Energy BP 

London 

Dünyadaki petrol tüketimi, dünyadaki petrol üretimini aşmaktadır. Asya pasifik ülkeleinde % 30 olan tüketime 

karşılık % 9 üretim, Kuzey Amerika’da% 16 olan üretime karşılık %28 tüketim bulunmaktadır. Bu tablo petrol 

rezervlerinin gelecek yıllarda tükenme eğiliminde olduğun unu gelecekte alternatif enerji kaynaklarına olan 

ihtiyacı ve önemini ortaya koymaktadır. 

 

Şekil 3. Doğalgaz kaynak dağılımı Kaynak: DTM,Dünya Doğal Gaz rezervleri Tüketimi ve Muhtemel 

Gelişmeler 

Doğalgaz petrol yataklarında ham Petrolun içine karışık olarak veya Petrolun üzerinde ayrışmış olarak 

bulunur. Doğalgaz çıkartmak görece olarak kolaydır. Türkiye’de doğalgaz kullanımı çeşitli endüstri kollarının 

enerji ihtiyacını karşılamada yaygın olarak kullanılmaktadır. Doğal gaz ithal eden ülkeleri bağımlı bir konuma 

sokması sebebi ile politik bir gücüde yönlendirme yeteneğini içinde barındıran bir enerji kaynağıdır. 1989 yılı 

üretim rakamları kullanılarak yapılan bir çalışma Dünya doğal gaz rezervlerinin 58 yıl içinde tükeneceği tahmin 

edilmektedir. Doğal gazın üretim noktalarından tüketim noktalarına transferi gaz formunda çelik borularla, deniz 

aşırı bölgeler içinde basınca dayanıklı çelik tüplerle yapılmaktadır. Doğal gaz kullanımı yüksek bir ilk yatırım 

maliyeti getirmektedir. (Özsabuncuoğlu ve Ugur, 2005, 182-183) 

 3  Alternatif Enerji Kaynakları 

Uluslar arası enerji bürosunun yaptığı tanıma göre yenilenebilir enerji kaynakları sürekli  kendini yenileyen 

doğal işlemlerden elde edilen enerjidir. Alternatif enerji kaynaklarının başlıcaları şunlardır: 

RÜZGÂR ENERJİSİ-Isıları farklı hava güçlerinin yer değiştirmesi sonucu oluşur. Hava akımının elektrik 

enerjisine dönüştürülmesi ile oluşan bağımlılığı azaltan maliyeti düşük bir enerji kaynağıdır. Enerji elde etmek 

için kurulan rüzgar tirübünlerinin  büyük alanlar kapsaması, gürültü kirliliğine sebep olması ve üretilen enerjinin 

kalite sorununun giderilmesi  rüzgar enerjisinin önlem alınması gereken sorunlarını oluşturmaktadır.  

HİDROLİK ENERJİ-  Barajlar ve hidroelektrik santraller yoluyla sudaki potansiyel enerjiyi elektrik enerjisine 

dönüştüren yüksek maliyetli yapımı uzun süren yatırımlar sonucu ortaya çıkan çevreye uyumlu temiz 
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yenilenebilir yüksek verimli yakıt gideri olmayan, fiyat istikrarı olan uzun ömürlü, düşük işletme giderli dışa 

bağımlı olmayan kaynaklardır. (Enerji, devlet Su İşleri Müdürlüğü, www.dsi.gor.tr/hizmet) 

JEOTERMAL ENERJİ-Yerkabuğunun alt katmanlarında oluşan ısının yer altı suları yoluyla açığa çıkması 

MTA 'nın yaptığı çalışmalara göre Türkiye 'de sıcaklıkları 100 0C 'ye kadar ulaşan 600 'den fazla termal kaynak 

tespit edilmiştir. Bu kaynaklar temel alınarak hesaplanan rezerv 2420 MW 'dır. Yine MTA 'nın hesaplamalarına 

göre ülkemizdeki olası potansiyel 31500 MW 'dır. Türkiye jeotermal enerjinin doğrudan kullanımında 41 ülke 

arasında 7. sırada bulunmaktadır. Tüm bu olgular göz önüne alındığında, oldukça yüksek jeotermal potansiyele 

sahip olan Türkiye 'nin bu enerjiyi yeterince kullanamadığı ve bu enerjinin kullanımına dayalı bir politikasının 

olmadığı görülmektedir (Drahor,  Kumlutaş ve Göktürkler, 2001: 61-68.) 

GÜNEŞ ENERJİSİ-Güneş enerjisi farklı sektörlere de ve farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Düşük 

sıcaklıkların elde edilmesinde, elektrik üretimi güneş panelleriyle enerji üretiminde alternatif bir kaynak olarak 

kullanılmaktadır. (Philibert, 16-21) BİOKUTLE ENERJİSİ- Biyokütle 100 yıllık periyottan daha kısa sürede 

yenilenebilen, karada ve suda yetişen bitkiler, hayvan artıkları, besin endüstrisi ve orman ürünleri ile kentsel 

atıkları içeren tüm organik maddeler olarak tanımlanmaktadır. (Acaroğlu ve Ültanır,  2000: 161-171) Biokütle 

enerjisi ekonomiktir ve çeşitli ekolojik avantajları vardır. 

HİDROJEN ENERJİSİ-Hidrojen enerjisinin elde edilmesi sırasında sadece su buharı oluşmakta sera etkisi 

yaratacak zararlı maddeler üretilmemektedir. 

 4  Araştırma Bulguları 

 

Şekil 4. Kullanılan enerji kaynağı 

Şirket ve faaliyette bulunduğunuz sektör olarak hangi enerji kaynaklarından yararlanıyorsunuz sorusu 

karşısında yüksek oranda bir grubun fosıl kaynakların yanı tükenir kaynakları kullandığı görülmektedir. 

 

Şekil 5. Alternatif enerji kaynağı farkındalık düzeyi 

Alternatif Enerji Kaynaklarından haberdar mısınız sorusuna  %83 oranında hayır cevabı  gelmiştir. Alternatif 

enerji kaynaklarının mahiyeti ve çeşitleri konusunda farkındalığın düşükn olduğu görülmüştür. 
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Şekil 6. En çok bilinene alternatif enerji türü. 

 Faydalandığınız bir alternatif enerji kaynağı var mı sorusuna %18 oranında güneş enerjisi cevabı verilirken, 

%82 oranında herhangi bir alternatif enerji kaynağını kullanmadığını belirtmiştir. 

 

Şekil 7. En çok yararlanılan alternatif enerji kaynağı. 

Alternatif enerji kaynaklarının çevreye duyarlı olması mı maliyet avantajı sağlaması mı kurumunuz açısından 

öncelikli önem taşıyor sorusuna karşılık öncelikli avantaj tercihi %63 ile çevre koruması olmuştur. 

 

Şekil 7. Öncelikli avantaj tercihi 

Faaliyette bulunduğunuz Sanayii Sitesi İçin (İMES veya TUZLA Organize), kendi alternatif enerji kaynağınız  

bu Organize Sanayi Sitesi bünyesinde Üretilmesini istermisiniz sorusuna % 50 ile olumlu yanıt gelmiştir. 
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GÜNEŞ ENERJİSİ

HİÇ BİRİNDEN
YARARLANMAYA
N

Öncelikli Avantaj Tercihi 
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Şekil 8. Enerjisini kendi Üreten  Sanayı Sitesi İsteği 

Alternatif enerji konusunda hukuki ve teknik altyapı eksikliklerini giderici çalışmaların  % 98 ile yetersiz 

görüldüğü ortaya çıkmıştır.  Konu ile ilgili farkındalık yaratma konusunda ki eksikliklerin giderilmesi 

gerekmektedir. 

 

Şekil 9. Hukuki altyapı 

Alternatif Enerji kullanımının sektörel ve uluslarası rekabet avatajı sağlayacağını düşünüyor musunuz sorusu 

karşısında% 45 ile fikri olmayanların oranının en yüksek orana sahip olduğunu görmekteyiz. 

 

Şekil 10. Rekabet avantajı 

Sizin şirketiniz için Alternatif Enerjinin en cazip/çekici özelliği nedir sorusuna verilen yetersiz cevaplarda 

göstermektedir ki alternatif enerji kaynaklarının kullanımı avantajları konusunda bilgi ve farkındalık eksiklikleri 

olduğu gibi mevcut kullanılan enerji kaynaklarının da yeterlilikleri, maliyet ve çevresel özellikleri hakkında 

farkındalığın olmadığı sonucuna varılmıştır. 

Enerjisini kendi Üreten  Sanayı Sitesi İsteği 

Gerekli Görüyorum
%50

Geresiz Görüyorum%40

Fikri Yok %10

 Hukuki Altyapı 

Yeterli  %2

Yetersiz% 98

Rekabet Avantajı 

Sağlar %25

Sağlamaz %30

Fikrim Yok %45
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 5  Sonuç 

İmes ve Tuzla  Sanayi Sitesinde alternatif enerji kaynaklarının farkındalığı konusunda yapılan anket 

çalışmamız göstermiştir ki ekonomik büyüme için temel faktörlerden olan enerjinin sürdürülebilir boyutlar 

kazanması için fosil kaynaklardan sağlanan enerjinin alternatif kaynaklara yönlendirilmesi konusunda öncelikle 

farkındalığın arttırılması, daha sonra hukuki altyapı sorunlarının tamamlanarak sanayi sitelerinin kendi enerji 

kaynaklarını ürettikleri sistemlerin teşvik edilmesi ve ayrıca, kullanım fazlası enerjinin bağımsız kurumlarca 

alım garantisinin verilmesi gerekmektedir. Üçüncül olarak da, teknik altyapı çalışmaların tamamlanarak coğrafi 

özellikler doğrultusunda belirlenen optimum alternatif kaynağın belirlendiği bir enerji verimlilik haritası 

doğrultusunda enerji yatırımlarının hayata geçirilmesi özelde KOBİ’ler, genelde de ülke ekonomisi açısından 

sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanması ve çevresel koruma için önem arz etmektedir. 
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The Importance of Azerbaijan's Energy Revenues in its Exports 

Volume and the Effects on the National Economy 

Abstract  

Large energy reserves have been a major contributor to the Azerbaijan economy, and effected the country's 

exports volume, and have become a main determinant of the country's economic structure. Azerbaijan is a 

country that has major oil and gas based economy with the completion of the Baku-Tbilisi-Ceyhan Oil Pipeline 

in 2005 and Baku-Tbilisi-Erzurum Gas Pipeline in 2007.   First export oil was pumped into Baku-Tbilisi-Ceyhan 

in May 2005, and the oil reached Ceyhan in May 2006. On the other hand, first export gas was pumped into 

Baku-Tbilisi-Erzurum in March 2007. The importance of country energy source revenues on Azerbaijan's export 

volume and the effects on national economy has increased with the completion of these pipelines year after year. 

Azeri export’s reliance on energy source revenues keeps dominant position in Azerbaijan’s exports despite 

efforts to diversify Azerbaijan’s economy away from oil. Finally, crude oil made 86 percent and oil products 

made 6 percent, so oil and oil products made 92 percent of Azerbaijan’s export in 2011. Non-oil products made 

up only 8 percent of the country’s export last year. Thus, non-oil sector contribution to Azerbaijani export was 

lower than Georgian export in 2011. This means that increasing of total export volume of Azerbaijan is not 

sustainable. 

JEL codes: Q40, Q43, Q49 

 1  Giriş 

Azerbaycan 18 Ekim 1991 de bağımsızlığını ilan ettikten sonra ekonomisinin liberalizasyonu sağlamak ve 

serbest piyasa ekonomisine geçmek maksadıyla birçok önemli reformlara imza atmıştır. Ekonomik hedeflerin 

gerçekleştirilmesinde ülkenin en önemli kaynaklarını  hemen hemen hepsi Hazar Denizi’nde bulunan yerleşen 

petrol ve doğal gaz rezervleri oluşturmaktaydı. Bu nedenle ekonomik hedeflere ulaşma adına Hazar enerji 

kaynaklarının en etkin biçimde kullanılması gerekmekteydi ve öyle de oldu. Zira Azerbaycan, ekonomik, siyasi 

ve sosyal açılardan yeniden yapılanma, kalkınma, gelişme ve bağımsızlık adına, Hazar enerji kaynaklarından 

1994 yılından itibaren faydalanmaya başladı. Enerji kaynaklarının üretim ve dünya piyasalarına ihracına ilişkin 

çok önemli projelere karar verildi, inşa edildi ve kullanılmaya başlandı. Bağımsızlığını kazanan Hazar Havzası 

ülkelerinden Kazakistan ve Azerbaycan büyük petrol potansiyellerini, Türkmenistan ise doğal gaz zenginliğini 

ekonomilerinde değişimi geçekleştirmek için gerekli kaynakları sağlamak ve geçiş döneminin sıkıntılarını 

hafifletmek amacıyla bir an önce kullanma ihtiyacı duydular. Ancak mevcut boru hatları, Sovyetler Birliği'nin 

planlı ekonomisi çerçevesinde cumhuriyetler arası işbölümüne göre düzenlenmiş olduğundan, bunların ihraç 

amaçlı kullanım imkânları sınırlıydı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Rus olmayan üç kıyı devleti; 

Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan'ın bağımsızlıklarını ilan etmesiyle Hazar'ın önemi büyük oranda 

artmıştır. Bu ülkeler için Hazar enerji kaynaklarının geliştirilmesi ekonomilerini yeniden yapılandırma, kalkınma 

ve dünya ekonomisine entegre olma açısından önem arz etmektedir. Özellikle kaynakların amaçlar 

doğrultusunda geliştirilebilmesi için yabancı sermayeye ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bakımdan üç devlet de batılı 

firmaları bölgede yatırım yapmaya ve enerji kaynaklarını çıkarmaya davet etmiştir. Azerbaycan ve Kazakistan 

petrol gelirlerinin ülkelerine hızla akmasını istemektedir. Dünyanın en önemli enerji kaynaklarından biri olan 

petrol, diğer enerji kaynaklarına göre daha geniş kullanım sahasına sahiptir. Petrol ürünlerinin maliyeti içerisinde 

temel yeri petrolün çıkarılması, taşınması ve dağıtılması için yapılan harcamalar önemli yer tutmaktadır. Enerji 

kaynakları sayesinde sahip olunan gelirlerin verimli şekilde kullanılması metodlarının hazırlanması yolu ile 

gayri-petrol sektörünün gelişimi, istikrarın, hızlı büyümenin ve reel gelirdeki artışın temini ile petrole dayalı tek 

yönlü ekonomiden vazgeçilmesi Azerbaycan ve diğer Hazar kıyısı Türk Cumhuriyetleri için çok önemlidir. 

 2  Bağımsızlık Sonrası  Azerbaycan Ekonomisine Genel Bakış 

Bağımsızlığın ilk yıllarında Ermenistan ile yaşanan savaş, Rusya’nın Azerbaycan’a ulaşım ambargosu koyması 

ve Çeçenistan savaşı nedeniyle önemli iki petrol boru hattının kullanılamaması, yönetim zaafı,  kanuni 

düzendeki aksamalar, etnik bağlamda ayrımcı oluşumlar gibi sorunlar ekonomide buhran döneminin 

yaşanmasına neden olmuştur. 1991-1994 yılları bağımsızlığın ardından bir çok bütün problemle yüz yüze 

kalındığı, ülkede sosyal, siyasal ve ekonomik problemlerin bunalıma dönüştüğü bir dönem 

olmuştur.(Aras,Suleymanov,2010:12) 1990 yılı ile karşılaştırıldığında 1994’de GSMH %50 azalma göstermiştir. 
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1992-94 yıllarında hızla yükselmeye başlayan enflasyon %1764  ile 1994 yılında en yüksek düzeye ulaşmıştır. 

1991-94 yılları arasında GSMH ve enflasyonun yanı sıra döviz kuru, dış ticaret ve istihdam gibi makroekonomik 

göstergelerde de olumsuz gelişmeler yaşanmıştır. Başta bağımsızlığın ilk yıllarında Ermenistan ile yaşanan 

savaş, savaş sonrasında Karabağ ve civar şehirlerin işgali ve işgalin ekonomik etkileri olmak üzere, bazı objektif 

sebeplerden dolayı bağımsızlığın ilk yıllarında serbest piyasa ekonomisine geçiş sürecinde yaşanan sorunlar 

yüzünden yukarıda da belirtildiği gibi- makroekonomik göstergelere yansımıştır. Ancak bu süreç, Haydar 

Aliyev’in iktidara gelmesi ile son bulmuştur. Azerbaycan'da Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle, iktisadi karar 

alma ve uygulama açısından önem arz eden  Siyasi istikrarın ardından, Hazar’da yerleşen Azeri-Çırak-Güneşli 

yataklarında üretim yapılması amacıyla, en önemli anlaşma kabul edilen Asrın Anlaşması, 1994 yılında 

imzalanmıştır. Yaklaşık bir buçuk  trilyon m
3
 doğal gaz rezervi bulunan Şah Deniz yatağından üretim 

yapılmasına ilişkin olarak da 1996 yılında bir anlaşma imzalanmıştır.(Atmaca, 2002;1-9) Enerji kaynaklarının 

ihraç güzergâhına ilişkin karar verilen projelerden Bakü-Tiflis-Ceyhan (BTC) boru hattından 2006’da petrol 

ihracı ve Bakü-Tiflis-Erzurum (BTE) boru hattından 2007’de doğal gaz ihracına başlanmıştır. Böylece bir 

yandan projelerin gerçekleştirilmesi amacıyla doğrudan yabancı yatırımlar ülkeye girerken diğer yandan da 

enerji kaynaklarının ihracı ile önemli miktarda gelir elde edilmeye başlanmıştır. Ülkede birçok orta ve uzun 

vadeli devlet programı kabul edilerek uygulamaya konulmuştur. 20 yıllık bağımsızlığın ardından gelinen 

noktada, makroekonomik göstergeler itibariyle ekonomide istikrarın sağlandığı görülmektedir. Ülkede istikrarlı 

bir para birimi vardır; enflasyon oranı kontrol altına alınmıştır; bütçe açığı ve dış borç oranı düşüktür; GSMH 

reel olarak tatmin edici bir oranda ve istikrarlı olarak artmaktadır. Hazar enerji kaynaklarının üretim ve ihracının 

ardından 2006 yılından itibaren GSMH’daki artış oranı ile Azerbaycan dünyada ilk sıralarda yer almaya 

başlamıştır. 2003-2011 yıllarını kapsayan sekiz yıllık dönemde ekonomik büyüme %80 olmuştur. 1994-2011 

yılları arasında ülkede yapılan toplam yatırım hacmi yaklaşık 80 milyar doları bulmuştur. Finans gücünün 

artması ülke içi yatırım hacminin yükselmesine de neden olmuştur. Son dört yılda bütçe harcamaları ise on beş 

kat artmıştır. Ülkede yoksulluk düzeyinin düşürülmesi amacıyla yapılan reformlar sonucunda, 2003 yılında %49 

olan yoksulluk seviyesi 2011 yılı başında %7’e düşmüştür. 

 2000 2008 2009 2010 2011 

Toplam GSMH (milyon $) 5272.8 48851 43019 50002 49116 

Kişi Başına GSMH (milyon $) 

(Satınalma gücü paritesine göre) 
665.1 5095 4808 5533 5342 

Dış Ticaret Hacmi (milyon $) 2917.3 54919 20777 35134 35630 

İhracat (milyon $) 1745.2 47756 14658 28164 28102 

İthalat (milyon $) 1172.1 7163 6119 6970 7528 

Nüfus (bin kişi) 8081 8802.5 8947.3 9036.4 9192.7 

Resmi İşsiz Sayısı 43739 50963 55945 56343 53862 

Bütçe Gelirleri (milyon manat) 714.6 910.2 1509.5 11405.2 15700.2 

Bütçe Harcamaları (milyon manat) 764 931.8 1502.1 11765.7 15396.7 

Tablo 1. Azerbaycanın Temel Sosyo-Ekonomik Göstergeleri Kaynak: ARDSK 2011 verileri                                                                                              

 3  Hazar Enerji Kaynaklarının Ülke Ekonomisi İçin Önemi 

 3.1  Azerbaycan’ın Enerji Kaynakları 

1994 yılından itibaren Azerbaycan’ın uluslararası şirketlerle petrol ve doğal gaz anlaşmaları yapması ve bu 

çerçevede ortak faaliyetler gerçekleştirmesi, ülkeye gelişmiş modern teknolojilerin getirilmesine ve  enerji 

sektörü altyapısının yeniden kurulmasına imkân sağlamıştır. Bir yandan sanayileşme ile birlikte petrol 

tüketimindeki hızlı artış, diğer taraftan petrole alternatif bir enerji kaynağının henüz bulunamamış olması petrolün 

önemini daha da artırmıştır. Böylece 20. yüzyılın da en güçlü enerji kaynağı olan petrol, 21. yüzyılda da önemini 

koruyacak gibi gözükmektedir.(Aras,2008;159) Yapılan bazı hesaplamalara göre, dünyadaki petrol ithalatına olan 

bağımlılık, 2010 yılına kadar %65'e, 2020 yılına kadar da %80'e çıkacaktır.(Celb,2006;3) Azerbaycanda temel 

ihraç boru hattı olarak Azerbaycan petrolünün dünya piyasalarına ihracı bakımından Bakü-Tiflis-Ceyhan, 

Azerbaycan doğal gazının dünya piyasalarına ihracında ise Bakü-Tiflis-Erzurum temel ihraç boru hattı olarak 

kararlaştırılmiştır. Böylece Azerbaycan ekonomide yeniden yapılanma, kalkınma ve küreselleşen dünya ile 

bütünleşme adına en önemli sacayaklarından biri olarak, enerji kaynaklarının dünya piyasalarına ihracını 

sağlayan nakil hatlarına ulaşmıştır. Üretimine başlandığı tarihten 2005 yılına kadar Azerbaycan’da en fazla petrol 

23.4 milyon ton ile 1941 yılında üretilmiştir.Bağımsızlığın ardından, yeniden yapılanma ve değişim sürecine 

girilmesi ile birlikte petrol üretiminin iyice düştüğü Azerbaycan’da, “Asrın Anlaşması”nın ardından atılan adımlar, 

yapılan faaliyetler sonucu petrol üretimi yeniden artmaya başlamıştır. 1997 Kasım’ında “Çırak” yatağının ilk 

kuyusundan petrol üretimine başlanmasıyla, 1997'ye kadar azalma gösteren petrol üretimi, 1998'den itibaren 

artmaya başlamıştır.Bu süreç 2010 yılına kadar devam etmiştir.  Petrol üretimi 2003 yılında 15.3, 2004’de 15.5, 

2005’de 22.2, 2006 yılında ise 32.3 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. Böylece 2006 yılındaki üretim miktarı ile 

tarihte Azerbaycan’ın en yüksek petrol üretim miktarı olan 1941 yılındaki 23.4 milyon ton rekoru da geride 
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kalmıştır.(Aras,2008;32)  Petrol üretim miktarı 2007’de ise 41.7 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.2009 yılında 50 

milyon tonla en yüksek düzeye çıkmış daha sonra 2011 de yeniden 46 milyon ton civarında 

olmuşturAzerbaycan’da doğal gaz üretimine ise 1902 yılında başlanmıştır(Abbasov,Memmedov,1998; s.214-216). 

Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'ın doğal gaz sektörü petrol sektörünün bir hayli gerisinde kalmıştır. 

Üretimine başlandığı tarihten itibaren Azerbaycan’da en fazla doğal gaz üretimi 17 milyar m
3
 ile 1981 yılında 

gerçekleştirilmiştir. 1980’lerde doğal gaz üretimi yıllık olarak 14 milyar m
3
’e çıkmıştır(Aliyev,1988;126) Ancak 

1990'dan itibaren üretim önemli düzeyde düşme kaydederek geçen yüzyılın 60’lı yıllarındaki düzeyine inmiştir. 

2007 yılına kadar üretilen doğal gaz ülke içi talebin sadece %40’ını karşılayabilmiştir. Üretimin ülke içi talebi 

karşılayacak seviyede olmaması nedeniyle ihtiyaç duyulan doğal gaz ithal edilmiştir. Doğal gaz üretiminin 5-6 

milyar metreküpe kadar gerilemesi sonucu,  önceden Ermenistan ve Gürcistan'a doğal gaz ihraç eden  

Azerbaycan, 1990'dan itibaren Türkmenistan ve İran'dan ithal etmek mecburiyetinde kalmıştır. Ancak bu 

ülkelerden doğal gaz ithalatını 1995’de durdurmuştur. 2000 yılında ise Rusya'dan ithal etmek üzere anlaşma 

yapmıştır.Rusya’dan doğal gaz ithali, 2006 yılı sonlarına kadar devam etmiştir.(Baker&McKenzie,2010) 

Azerbaycan’ın doğal gaza olan talebinin ülke içi üretim tarafından karşılanması, ancak 2007 yılında “Şah Deniz” 

yatağından doğal gaz elde etmeye başlanmasıyla mümkün olabilmiştir. Azerbaycan’da 2007 yılında doğal gaz 

üretimi bir önceki yıla göre yaklaşık %81 artışla 11 milyar metreküp olarak gerçekleşmiştir. 2008 yılındaki 

üretim artışı ile yıllık üretim hacmi yaklaşık 15 milyar metreküpe yükselmiştir. 

Yapılan hesaplamalara göre, 2015 yılına kadar Şah Deniz yatağından yılda yaklaşık 30 milyar metreküp doğal 

gaz elde edilecektir. 2007 yılından itibaren Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ile doğal gaz ihracına da 

başlanmıştır. “Azeri-Çırak-Güneşli(AÇG)” yataklarında petrol üretimine ve ihracına başlanmasının yanı sıra 

“Şah Deniz” yatağında da doğal gaz üretimine ve ihracına tam olarak başlanmasının ardından Azerbaycan, 

petrolün yanı sıra doğal gaz üretimiyle de yüksek düzeyde bir ekonomik kalkınma, yeniden yapılanma ve dünya 

ekonomisine entegre olma imkânına kavuşmuştur. Aynı zamanda Azerbaycan, Türkiye ve Avrupa ülkelerine 

doğal gaz ihracında, Rusya, Kuzey Afrika ve diğer doğal gaz üreticilerine rakip olmuştur.(Aras,2008) Dünyada 

enerji ihtiyaçlarının karşılanmasında önemi her gün biraz daha artan doğal gaz, bütün enerji tahmin senaryolarında, 

özellikle elektrik üretiminde kendisine genişleyen bir yer sağlamaktadır. 2020 yılına kadar, elektrik enerjisi üretimi 

için kullanılan doğal gaz miktarının, toplam doğal gaz tüketiminin %33’üne ulaşması beklenmektedir. Doğal gaz, 

santrallerde ekonomik olarak türbinlerin etkinliğini sağlamasının yanı sıra alternatifler arasında zararlı dışsallığın 

(çevre kirliliği v.b.) daha düşük olması nedeniyle de tercih edilmektedir. Türkiye ise Orta Asya doğal gazının 

Avrupa piyasalarına ulaşmasında köprü görevini görecektir. Hazar Denizi'nde toplam petrol rezervleri 200-233 

milyar varil arasındadır.(Sucayev,2003: 36-37) Toplam rezervlerin 17-49 milyar varili keşfedilmiştir. Kalan 186 

milyar varili ise tahminidir. 

 

 

Grafik 1: Azerbaycanda Petrol Üretimi (milyon ton). Kaynak: (SOCAR, 2012). 

Hazar'daki söz konusu toplam rezervlerin çok büyük bir kısmı Kazakistan'ın payına düşmektedir. Keşfedilen 

rezervler bakımından ikinci sırada Azerbaycan yer almakta, tahmini rezervler de dikkate alındığında 

Türkmenistan’ın toplam rezervlerinin de Azerbaycan rezervlerine eşit miktarda olduğu görülmektedir. Gün 

geçtikçe yapılan keşif ve araştırmalar sonucunda bu rakamlarda değişmeler olmaktadır. Azerbaycan Enerji 

Bakanlığı verilerine göre ise, Azerbaycan’ın yapılan anlaşmaları kapsayan bölgelerinde 6-8 milyar varil (1 

milyar ton) petrol rezervi bulunmaktadır. Sadece Azeri-Çırak-Güneşli yataklarının petrol rezervleri 730 milyon 

tondur. Yukarıdaki veri doğrultusunda Azerbaycan dünya petrol rezervlerinin yaklaşık %0,7’sine  sahiptir. 

Azerbaycan petrol rezervlerinin, yapılan bazı hesaplamalara göre 60-67 yıl içerisinde tükeneceği ihtimal ediliyor. 

AÇG yataklarının tam olarak işlenmesinin ardından gelecek 5 yılda Azerbaycan petrol üretiminde önemli bir 

artış gerçekleşmiş olacaktır. AÇG yataklarında 3.ncü aşamanın başlaması ile 2011’de bu yataklardan günlük 

üretimi 140 bin varilden 1 milyon varile yükselmiştir. Dünya doğal gaz rezervleri içinde Hazar Bölgesi’nin doğal 
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gaz rezervinin, dünya petrol rezervleri içinde Hazar Bölgesi petrol rezerv oranından yüksek olduğu 

görülmektedir. Rusya ve İran da dâhil edildiğinde Hazar Havzası, doğal gaz açısından dünya rezervlerinin 

yaklaşık %40-45’ine sahiptir. (Atakişiyev,2007:12). Azerbaycan petrolü 28 Mayıs 2006’da Ceyhan limanına 

ulaşmıştır. Bazıları tarafından gerçekleşmesi mümkün olmayan hayali bir proje olarak değerlendirilen Bakü-

Tiflis-Ceyhan boru hattı projesi, 1998 İstanbul Mutabakat Zaptıyla başlamış ve resmi açılışı 13 Temmuz 2006’da 

yapılmıştır. Batı piyasalarına ihraç edilmeye ise 2 Haziran 2006 tarihinde başlanmıştır. Böylece boğazları 

(boğazlardaki aşırı trafik yükünü ve geçiş risklerini minimize etmesi) ve Rusya'yı devre dışı bırakan, Türkiye'nin 

jeopolitik ve jeo-stratejik önemini artıran ve Kafkasya'da siyasi istikrarı sağlama açısından önem taşıyan Doğu-

Batı enerji koridorunun oluşmasındaki en kritik güzergâh gerçekleşmiştir. BTC boru hattı ile 2006’da 9.4 milyon 

ton, 2007’de ise 28 milyon ton petrol ihraç edilmiştir. Petrolün BTC’den günlük ihraç hacminin 1 milyon varil, 

diğer bir ifadeyle yıllık 50 milyon ton seviyesine 2009 yılı başlarında ulaşılmış sonrakı yıllarda kısmen azalma olsa 

da bu hacim yıllık 40-50 milyon ton civarında olmuştur.2011  yılından itibaren petrol ihracında azalmalar 

başlamıştır.Tam kapasiteye ulaşması dönemlerinde dünya petrol arzının yaklaşık %1.3’ü BTC tarafından 

nakledilmektedir.Petrol ihraç miktarının artması ile birlikte ülke dâhili yatırımların da artmaya başladığı 

görülmektedir. (Aras,2008:194).Enerji kaynaklarının üretimine ilişkin imzalanan 30 dan fazla anlaşma ile 

kararlaştırılan yatırımların toplam hacmi ise 80 milyar dolar civarındadır. 

 

Grafik 2: Azerbaycanda Doğal Gaz Üretimi (milyar metre küp) Kaynak: (SOCAR, 2012). 

 “Şah Deniz” yatağından doğal gaz nakline ilişkin Bakü-Tiflis-Erzurum  doğal gaz boru hattının inşasına 2004 

yılında başlanmıştır. İnşaatın 2005 yılının 4.ncü çeyreğinde tamamlanması, 2006 yılı kışında ise doğal gazın 

ihracına başlanması planlanmıştır.BTE’nin doldurulması için ilk aşamada Azeri yatağından çıkartılan doğal 

gazdan yararlanılmıştır. Bu boru hattı ile  Temmuz-2007’de doğal gaz ihraç edilmeye başlanmıştır. Bakü-Tiflis-

Erzurum doğal gaz boru hattı projesinin Gürcistan kısmı 2006 yılından itibaren çalışmaya başlarken hattın 

Türkiye kısmındaki inşanın uzaması nedeniyle Şah Deniz doğal gazı Erzurum’a 3 Temmuz 2007’de 

ulaşabilmıştır. Böylece Türkiye BTE hattı ile Azerbaycan doğal gazını, Rusya'dan çok daha ucuza temin etmeye 

başlamıştır. Toplam uzunluğu 970 km olan boru hattının Azerbaycan’daki bölümü 442, Gürcistan’daki bölümü 

248, Türkiye’deki bölümü ise 280 km uzunluğundadır. Yılda 30 milyar metreküp doğal gaz taşıma kapasitesine 

sahip olan boru hattı Bakü’deki terminalden başlayarak Türkiye’ye kadar BTC petrol boru hattı ile aynı araziden 

geçmektedir. Maliyeti 2.3 milyar dolara olan boru hattının başlangıç kapasitesi eklenecek basınç istasyonları ile 

artırılabilecektir. BTE’yi besleyecek Şah Deniz yataklarının “Aşama-1” projesi kapsamındaki rezervi de 178 

milyar metreküp olarak hesaplanmıştır. 2012 yılı itibariyle üretim miktarının arttırılması planlanmakta. BTE, 

Türkiye’ye 8 milyar  metreküp, Gürcistan’a ise 800 milyon metreküp Azeri doğal gazı ulaştıracaktır. Doğal gazın 

büyük bir bölümü ise Türkiye ve Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine sevk edilecektir. Azerbaycan’da petrol 

ve doğal gaz sektöründe, zaman içerisinde değişiklik göstermekle birlikte, yaklaşık 80 bin kişi istihdam 

edilmektedir. Yan sektörler de dikkate alındığından bu rakamın daha yüksek olduğu görülecektir.(Aslanli,2002)  

 3.2    Azerbaycan İhracat Gelirlerinde Artış 

1997’de ihracat gelirlerinin dörtte üçünü petrol ve petrol ürünlerinden elde eden Azerbaycan, petrol fiyatlarının 

düşmesine bağlı olarak 1998’de önemli ölçüde gelir kaybına uğramıştır. İhracat ve vergi gelirlerinde önemli bir 

yer tutan petrol kaynaklı vergilerin azalması bütçe açığını arttırmıştır. Dış ticaret dengesinde yaşanan bu gelişme, 

Hazar enerji kaynaklarına ilişkin yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde petrol üretim ve ihraç aşamasına 

geçilmesi sonucu ülkenin petrol ihracatında gerçekleşen artışı ile bağlantılıdır.Petrol ve petrol ürünlerinin ihracat 

içindeki payı 1998’de %64.8, 1999’da %75.9, 2000’de %84, 2001’de %91.23, 2002’de %81.23 ve 2004’te %82 

olmuştur. Gözlenen bu artış, esas olarak ham petrolün ihracından kaynaklanmaktadır. Bir taraftan dünya 

pazarında petrolün fiyatının artması ile ilişkili olarak ülkeden ihraç edilen ham petrol birim fiyatı artmış, diğer 

taraftan ise ihraç miktarı artmıştır. Petrol gelirlerinin ihracat içindeki payı 2005 yılında da artmaya devam 

ederken, 2006 yılı sonlarına doğru BTC’dan ihracata başlanması ile söz konusu oran 2011 yılında %90’ın 
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üzerine çıkmıştır.Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi tarafından yapılan değerlendirmeye göre petrolün varil 

fiyatının 50 dolar olması halinde, 2024 yılına kadar ülkenin petrol gelirleri 180 milyar dolara çıkacaktır. 

Azerbaycan’ın ihracatında petrol ve doğal gazın ağırlıkta olması, elbette ki Azerbaycan ekonomisini enerji 

fiyatlarına son derece bağımlı bir hale getirmiştir. Azerbaycan ihracatında petrol ve petrol ürünleri ve doğal gazın 

ağırlığının giderek artmış olması, bir sektöre bağımlılık şeklinde ülke ekonomisi için önemli bir sorunun 

işaretidir. Tablo-2’de görüldüğü gibi Azerbaycan’ın ihracatı içerisinde ham petrol ve petrol ürünlerinin payı 

yaklaşık %80-85 civarındadır. 2008 yılından itibaren bu pay %90’ların üzerine çıkmıştır. Bunun ardındaki neden 

2008 küresel kriziyle birlikte düşen petrol fiyatlarıdır. Petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisini en aza indirmek 

amacıyla Azerbaycan ham petrol ve petrol ürünleri ihracatını artirmıştır. 

 

İhraç edilen ürünler 2003 2005 2006 2007 2008 2010 

Ham petrol 70,07 51,04 60,40 53,05 92,49 86,53 

Petrol ürünleri 15,35 25,07 23,63 27,55 4,30 6,02 

Siyah metaller ve onlardan yapılan ürünler 1,09 1,02 1,03 1,27 0,48 0,53 

Alkollü ve alkolsüz içkiler 0,16 0,22 0,30 0,35 0,04 0,07 

Kimya sanayi ürünleri 1,97 3,03 3,03 1,54 0,23 0,22 

Pamuk 1,29 0,93 0,61 0,52 0,03 0,02 

Tütün ve tütün ürünleri 0,33 0,59 0,31 0,12 0,01 0,03 

Demir-dışı metaller 1,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Çay 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Meyve Sebze 0,00 3,97 2,07 2,70 0,45 0,73 

Bitkisel ve hayvansal yağlar 0,00 1,57 0,99 1,37 0,26 0,88 

Alüminyum ve ondan yapılan ürünler 0,00 1,23 1,12 1,51 0,26 0,01 

Diğer ürünler 8,56 11,32 6,51 10,02 1,45 4,95 

Toplam 100,01 99,99 100,00 100,00 100,00 99,99 

Tablo 2. Azerbaycan İhracat Yapısı( %) Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Kurumu Verileri 2011 

 3.3    Azerbaycan Devlet Bütçe Gelirlerinde Artış 

İhracat içerisinde petrol ve petrol ürünlerinin ağırlığı, devlet bütçesini de petrol fiyatlarına son derece bağımlı 

bir hale getirmiştir. 1997'de petrole bağlı vasıtalı vergiler toplam vergilerin %57'sini teşkil etmiştir. Bütçe 

gelirlerinin esas artan bölümünü teşkil eden petrole bağlı gelirler, 1996-97'de bütçe gelirlerinin yaklaşık %50'sini 

teşkil etmiştir. 1997 ve 1998'de petrol fiyatlarının aşağı düşmesi ise devlet gelirlerine ve genel iktisadi güce 

olumsuz etkide bulunmuştur.(Suleymanov,Zeynalov,2009).Petrolden elde edilen gelirlerinin bütçe gelirleri 

arasındaki yeri ise şöyledir: Devlet bütçesi gelirlerine Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) vasıtası ile 

dâhil olan petrolün payı 2002 yılında %36.5 iken, 2003 yılında bu oran %31 olmuştur. Ancak Devlet Petrol 

Fonu’ndan (ARDNF) transferler de dikkate alındığında petrol sektörünün devlet bütçe gelirleri içindeki payı 

%39.1 olmuştur. 2004’de ise söz konusu oran %40.9 (%31.6 SOCAR’ın payı ve %9.3 ARDNF’den transferler) 

seviyesinde gerçekleşmiştir. Son yıllarda bütçe gelirlerinde meydana gelen artışta petrol unsuru büyük rol 

oynamaktadır. (Suleymanov,Zeynalov,2010:50-60) Petrol ihraç gelirlerinin bütçe gelirlerindeki payı 2005-2012 

yıllarında da artmaya devam etmiştir. Son üç yılda Petrol Fonundan Azerbaycan Devlet Bütcesine doğrudan 

transferler %50-65 civarında olmuştur. En son 2012 bütcesinde 17 milyar manatlık Azerbaycan Devlet 

Bütcesinin 9 milyarı doğrudan petrol fonu transferiyle finanse edilmesi kararlaştırılmıştır. Diğer petrol ve doğal 

gaz vergi ve diğer gelirleriyle son 3 yılda bütcenin %80 civarının petrol ve doğal gaz gelirleri kaynaklı 

formalaşması hükumeti acil olarak petrol dışı sektörlerin kalkınmasına desteğe mecbur kılmışdır ve ülke için 

Hollanda Hastalığı riskinin henız devam etdiyini göstermektedir. 

Enerji kaynaklarından elde edilen gelirler 2005 yılı devlet bütçe gelirlerinin %51.4’ünü teşkil ederken, bu 

rakam 2012’da yaklaşık  %75’e yükselmiştir. Bütçe gelirlerinin yaklaşık 3/4’ünü petrol ve doğal gaz gelirlerinin 

teşkil etmesi, bütçenin tek bir sektöre bağımlılığının gittikçe artması anlamına gelmektedir ki bu da ekonomik 

açıdan ciddi bir problemdir. Devlet Petrol Fonu’ndaki gelirlerin tarım sektörünün kalkınması için kullanılması 

gerekmekle birlikte, sadece bu alana Fon’dan plasmanda bulunulması, ülkenin karşı karşıya kaldığı “Hollanda 

Hastalığı”ndan kurtulması için yeterli olmayacaktır.(Aras,2008:131) Bu problemden kurtulmak, ihraç 

potansiyeline sahip sanayi alanlarının geliştirilmesine dönük politikalar uygulamakla mümkün olabilecektir.  

 3.4  Dış Ekonomik İlişkilerde Gelişmeler 

SSCB’nin dağılmasının ardından Azerbaycan’ın hem siyasi hem de ekonomik açıdan bağımsız bir devlet 

olarak dünya ekonomisine entegrasyonunda, “Asrın Anlaşması” ile başlayan Hazar enerji kaynaklarının üretimi 

ve ihracı ile ilgili faaliyetler son derece büyük rol oynamıştır. Bu faaliyetler, ülke ekonomisinin istikrar 

ortamında yeniden yapılanma ve kalkınmasında önemli bir unsur olmanın yanı sıra, uluslararası ekonomik ve 

siyasi ilişkilerde de önemli bir araç olmuştur. Böylece Azerbaycan, dünya ekonomisine entegre olmada önemli 

mesafe almıştır.Dünya ekonomisine entegrasyon sürecinde önemli bir mesafe aldığına gösterge olacak şekilde 
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2011 yılında Azerbaycan, 150 ülke ile ticari ilişki kurmuştur. Ancak işletmelerin dünya piyasalarında rekabet 

edebilecek durumda üretim yapamamaları Azerbaycan’ın enerji dışındaki sektörlerde üretim ve ihraç ile dünya 

ekonomisine entegre olma imkânlarını kısıtlamaktadır.Azerbaycan'ın dış ekonomik ilişkiler sisteminde yeni olan 

hususlardan biri de bazı uluslararası ekonomik örgütlere üyelik ve bunlardan alınan kredilerdir. Azerbaycan’ın 

ekonomik kalkınmasının gerçekleştirmesinde, dünya ekonomisine entegre olmasında ve ülkeye yabancı 

sermayenin çekilmesinde sadece petrol ve doğal gazdan oluşan enerji sektörüne  istinat etmesi yanlıştır. Ülkenin 

yıllık ihracatının yaklaşık %90’ının petrol ve petrol ürünleri teşkil etmektedir; eğer petrol anlaşmaları 

çerçevesinde ülkeye getirilen üretim-teknolojik ağırlıklı ürünler dikkate alınmazsa, ithalatın yarısına yakın 

kısmını tarım ürünleri teşkil etmektedir. Aslında, Azerbaycan’ın doğal-iklim ve toprak durumu ülkede tarım 

ürünlerinin üretiminin artırılmasına, iç talebin karşılanması dışında ihraç etmek içinde üretmeye imkân 

vermektedir. Buna göre de petrol dışı sektörlere yabancı sermayenin çekilmesi için gerekli şartların 

oluşturulması gerekmektedir 

Yıllar Bütçe 

Gelirleri, 

milyon manat 

Bütçe 

Harcamaları, 

milyon Manat 

Bütçe açığı (-

) / fazlası (+) 

GSYİH Bütçe Açığı / 

GSYİH, % 

2000 715.5 763.8 -48.3 4718.2 -1.024 

2001 783.8 806.6 -22.8 5315.6 -0.429 

2002 910.2 931.7 -21.5 6062.5 -0.355 

2003 1225.5 1234 -8.5 7146.5 -0.119 

2004 1481.2 1501 -19.8 8530.2 -0.232 

2005 2055.2 2140.7 -85.5 12522.5 -0.683 

2006 3881.2 3789.7 91.5 18037.1 0.5073 

2007 6006.6 6059.5 -52.9 26815.1 -0.197 

2008 10762 10680 82 40137.2 0.2043 

2009 10325.9 10567.9 -242 35578.7 -0.7 

2010 11403 11765.9 -362 42465.1 0.5 

2011 15700.7 15396 +304 50 069 0.9 

2012 16438 17072 -634 50 080 0.9 

  Tablo 3. Azerbaycan Devlet Bütçesi (manat ) Kaynak: Azerbaycan Devlet Statistik Kurumu Verileri,  2012. 

 4  Azerbaycan Devlet Petrol Fonu 

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Fonu, Cumhurbaşkanı Aliyev’in kararı ile 29 Şubat 1999’da 

kurulmuştur.Azerbaycan’da yabancı şirketlerle imzalanan anlaşmalar çerçevesinde üretilen enerji kaynaklarından 

elde edilen gelirler, Devlet Petrol Fonu (DPF)’nda toplanmaktadır.(Eldaroglu,2001:169) Petrol ve doğal gaz 

gelirlerinin nesiller arasında adaletli bölüşümünün sağlanması, Fon’un kuruluş felsefesinin temelini 

oluşturmaktadır. Fon’un temel amacı ise; bugünkü ve gelecek nesillerin faydasına petrol ve doğal gaz 

rezervlerinin keşfi ve üretimi ile ilgili imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinden ve Petrol Fonu’nun kendi 

faaliyetlerinden elde edilen döviz ve diğer finansal kaynakların toplanmasını ve en ekonomik şekilde yönetimini 

sağlamaktır. Ayrıca ülke ekonomisini döviz gelirlerindeki artıştan kaynaklanabilecek olumsuzluklardan korumak 

(ülke milli para birimi olan Manat’ın değerlenmesi ve yerli üretimin rekabet kabiliyetini kaybetmesi v.s.), 

makroekonomik istikrarı sağlamak ve mali dengeye olumsuz etkide bulunmamak Fon’un dikkate alması gereken 

amaçları arasında yer almaktadır. Bütçe dışı bir kurum olarak kurulan Fon’un yönetim kuralları ise IMF 

uzmanları ile birlikte hazırlanmıştır. Azerbaycan hükümeti ile Uluslararası Para Fonu (IMF) arasında petrol 

gelirlerinden daha verimli faydalanılması hakkında zaman zaman görüşmeler yapılmaktadır.Faaliyete başladığı 

Ocak-2001’den itibaren Devlet Petrol Fonu, gelir ve harcamaları hakkında her üç ayda bir bilgi 

vermektedir.Faaliyete başladığı Ocak-2001’den 2011 yılı sonuna kadar Fon’a toplamda 70 milyar manat gelir 

aktarılmıştır. Bu gelirlerin 411 milyon manatı Fon kaynaklarının yönetiminden elde edilen gelirlerdir. 2012 yılın 

başlarına kadar  Devlet Petrol Fonu bütçesinden; Karabağ göçmenlerinin (mecburi kaçkın ve göçkünler) sosyo-

ekonomik ihtiyaçlarına ilişkin projelerin finansmanı amacıyla 906 milyon manat, 2007-2012 devlet bütçesine 

transferlere toplam  27  milyar manat, Oğuz-Gebele bölgesinden Bakü’ye su hattının çekilmesi projesinin 

finansmanına yaklaşık 779 milyon manat, Samur-Abşeron sulama sisteminin yeniden inşası projesine yaklaşık 

716 milyon manat, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu projesinin finansmanına yaklaşık 227 milyon manat, 2007-2015 

yıllarda Azerbaycan gençlerinin yabancı ülkelerde eğitimi ile ilgili Devlet Programı’nın finansmanına 40 milyon 

manat ve Devlet Petrol Fonu’nun yönetimi ile ilgili harcamalara yaklaşık 20 milyon manat kaynak 

ayrılmıştır.2012 başları itibariyle Petrol Fonununda biriken toplam rezerv yaklaşık 40 milyar dolar civarındadır. 

Fon’un kaynakları, gelişmiş ülkelerde devlete, mali kurumlara ve bankalara ait kıymetli kâğıtlara, mevduat ve 

diğer para piyasası araçlarına plase edilmektedir. Yabancı ve yerli uzmanların yanı sıra Devlet Petrol Fonu’nun 

hesaplamalarına göre, 2025 yılından sonra Azerbaycan’ın petrolden elde edeceği gelirler önemli oranda 

azalacaktır. Bu da Hollanda Hastalığı riskini artırmaktadır. Hollanda Hastalığı, yeni doğal kaynakların keşfiyle 
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birlikte dış ticaret gelirlerinin artmasına bağlı olarak zenginleşen ülkede, ulusal paranın değerinin artması sonucu 

dışsatım malları fiyatları yükseleceğinden dışsatım mallarının yurtiçi üretiminin gerilemesine bağlı olarak söz 

konusu ülkede ortaya çıkan sanayisizleşme veya diğer sanayi kollarının gerilediği durum (TDK, İktisat Terimleri 

Sözlüğü, 2011: 207) Yapılan bu hesaplamalar, Azerbaycan’ı ciddi önlemler almaya sevk etmektedir. Azerbaycan 

yönetimi ekonomiyi petrole bağımlı olmaktan kurtarıcı amaca dayanan stratejiye 2005 yılından itibaren ağırlık 

vermeye başlamıştır. Petrolden elde edilen gelirden uzun vadeli faydalanılması için kabul edilen stratejide, 

bölgesel kalkınmaya özel önem verilmiştir. Öte yandan beşeri sermayenin niteliğinin arttırılması amacıyla eğitim 

ve araştırma harcamalarına kaynakların yönlendirilmesi de planlanmıştır.(Sabiroglu,2001:139)  

 5  Sonuç 

1991 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Azerbaycan, Sovyetler Birliği mekanının en büyük petrol 

tedarikçisi konumunda olan zengin petrol ve doğal gaz yataklarına sahip bir ülke olmuştur . Bağımsızlığının ilk 

yıllarında büyük şirketlerle yapılan anlaşmalarla petrol sahalarına büyük yatırımlar yapılmış ve boru hatları 

vasıtasıyla petrol satışı artırılarak petrol ve gaz üreten ülkeler arasına girilmiştir. Son beş yılda ekonomik 

büyümede çok büyük artışlar sağlanmıştır. Bağımsızlığının ilk yılında kurulan devlet petrol şirketi kısa zamanda 

büyüyerek dünya çapında bir şirket olmuştur. 15 ülke de temsilcilikleri ve ticari faaliyetleri bulunan şirketin yurt 

dışındaki yatırımları başarıyla devam etmektedir. Özellikle Türkiye’ye yönelik Petrokimya alanındaki yatırımlar, 

ticari ve stratejik işbirliği anlaşmaları ve mevcut BTC ve BTE boru hatlarına ilave olarak Azerbaycan gazının 

Avrupa’ya nakli için planlanan üçüncü bir boru hattı, Azerbaycan ve Türkiye arasindaki ekonomik ilişkilerin 

geldiği noktayı göstermektedir.Azerbaycan’ın Hazar’daki enerji kaynaklarının üretimine ilişkin anlaşmaların 

yapılmasının ardından, üretilen enerji kaynaklarının dünya piyasalarına ihracında temel güzergâhlar önem 

kazanmaya başlamıştır. Ana ihraç petrol hattı olarak, BTC kararlaştırılırken, Şah Deniz doğal gazının ihracı için 

de BTE boru hattında karar kılınmıştır.BTC petrol boru hattı, BTE doğal gaz boru hattı aynı zamanda bölgesel 

işbirliği projelerinin önemlilerinden sayılabilir. Güney Kafkasya ülkelerinden Azerbaycan ve Gürcistan, iştirak 

ettikleri bu projelerin ekonomik ve stratejik kazanımlarını yaşarken, komşularına karşı uzlaşmaz, işgalci ve 

yayılmacı politika izleyen Ermenistan ise bu projelerin dışında kalarak bölgede yalnızlığa mahkûm 

olmuştur.Petrolün 2006 yılında, doğal gazın ise 2007 yılında ihracına başlanmasıyla ülke ekonomisi enerji 

kaynağı gelirlerinden hissedilir bir düzeyde faydalanmaya başlamıştır.Azerbaycan, Hazar petrol ve doğal gazının 

dünya piyasalarına ihracında öncü ülke rolü oynamaktadır. Bakü-Supsa, Bakü-Novorossiysk ve Bakü-Tiflis-

Ceyhan petrol boru hatları ve Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattıyla Azerbaycan, bölgedeki ekonomik ve 

stratejik önemi çok büyük olan projelerin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Kazakistan petrolünün ve 

Türkmenistan doğal gazının da Hazar geçişli, BTC ve BTE hatları ile dünya piyasalarına ihracı durumunda, 

Azerbaycan sadece enerji ihraç eden değil aynı zamanda enerji ihraç koridorunda yer alan bir ülke olarak da 

ekonomik ve stratejik açıdan daha önemli hale gelecektir. Sadece doğal kaynaklara ekonomilerini dayandıran 

ülkelerin hem iç hem de dış ilişkilerde bağımsızlıklarını kaybetme konumuna düşmesi nedeniyle, ekonomik 

açıdan petrolden elde edilecek gücün diğer sektörlere ve insan kaynaklarının gelişimine yönlendirilmesi 

gerekmektedir. Böylece ekonomide tek bir sektöre bağımlılık da önlenmiş olacaktır. Petrol ve doğal gazın 

ötesinde ekonominin dengeli gelişimi Azerbaycan'a gerçek anlamda ekonomik ve siyasi bağımsızlığı temin 

edebilecektir. 2011 yılında, ekonomide oluşan GSYİH`nın %74,3`ü petrol sektörünün payına düşmüştür. Petrol-

dışı sektörlerde büyüme oranı ise şöyle gerçekleşmiştir: petrol-dışı sanayi %9,3, inşaat %8,5, iletişim %24 

taşımacılık %48,3 tarım %0,9 Petrol-dışı sektör GSYİH`nın %30`ü ticarete konu olan sektörler tarafından 

üretilse de, bu sektörlerin, petrol-dışı GSYİH`daki reel büyüme oranına katkısı %2 oranında gerçekleşmiştir. 

Yaklaşık olarak toplam ihracatın %6`i düzeyinde olan petrol-dışı ihracatın, orta vadede büyümenin esas motoru 

durumuna gelmesi gerekmektedir. Azerbaycan ekonomisinin bağımsızlıktan sonra yaşadığı gelişim sürecini 

göstermesi bakımından ekonomik göstergeler bir arada görünecek şekilde, incelendiğinde, 1997`den sonra 

Azerbaycan`da ekonomik anlamda istikrarın sağlandığı ve bunun sürdürülerek devam ettirildiği göze 

çarpmaktadır. Petrol gelirleri ile birlikte Azerbaycan, bölgede önemli yatırımları yapabilecek finansal kaynağa 

kavuşmuştur. Şöyle ki, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı konusunda Türkiye ve Gürcistan birlikte başlatılan 

proje bunun bariz bir örneği gibi gösterilebilir. Toplam uzunluğu 258 kilometre olacak hattın 800 milyon dolara 

mal olması beklenmektedir. Bu hat, 10-15 milyon tondan, 20 milyon tona kadar yük taşınması kapasitesine sahip 

olacaktır. Türkiye ve Azerbaycan bölgelerindeki hat inşasını kendileri finanse ederken, Azerbaycan, Gürcistan`a 

hattın finansmanı için 500 milyon dolar borç vermiştir. SOCAR’ın Türkiye deki yatırımları İzmir Aliağa’da 

yerleşen Türkiye’nin en büyük petrokimya tesisi Petkim’i satın almasıyla başlamıştır. SOCAR, Türkiye'nin en 

büyük petrokimya şirketi olan Petkime 2018 yılına kadar 17 milyar doların üzerinde bir yatırım stratejisi 

açıklamıştır. Petkim sahasına yapılacak yatırımlarda en büyük payını petrokimya rafinerisi oluşturmaktadır. 

Şirketin temel hammadde olan Nafta'da yüzde 90 dışa bağımlılığı böylece sona erecek hatta nafta ihraç eder hale 

gelecektir.2009–2012 yıllarında Azerbaycan’da sadece petrol ihracatından en az 80 milyar dolar gelir elde etmesi 

beklenmektedir. 
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Abstract  

After the dissolution of Soviet Union, the geo-strategical importance of Caucasia, the Central Asia and the 

Black Sea region increased fastly. This transition period had been difficult while central planned economies had 

transformed into free market economies and meet capitalism. Geo-strategic importance of the region increased 

for the West and Russia as well as some countries as China due to the oil and gas resources besides being transit 

countries of the energy pipelines. The Central Asia, Caucasia and the Black Sea Region had been so important 

because the region owns rich natural resources and pipelines as well as being a door to Afghanistan and the exit 

to the Black Sea. During Post Cold-War era, the region became a chess table for imperial countries. While USA 

and Russia had been playing hegemony game in this region, some other countries as China had been investing 

silently in important areas. The investments of China in the region are actually so invincible. In this paper, it will 

be analysed the investments of China in this region and its economically and political interest in Caucasia and 

the Central Asia. 

JEL codes: F21, F59, P20 

 1  Giriş  

1978 yılında Çin Komünist Partisi’nin lideri Deng Xiaoping’in iktidara geçmesiyle ‘ekonomik kalkınma’ ve 

‘uluslararası toplumla bütünleşme’ ekseninde bir politika yürütülmeye başlanmıştır (Li, 2004). 1979 yılında 

başlayan piyasa ekonomisine geçiş reformlarının yapıldığı modernizasyon programını, 1985 yılında küresel 

dünyaya entegrasyon politikalarıyla pekiştiren Çin, ekonomisini yabancı sermayeye açarak kalkınma hamlesini 

ileri boyutta gerçekleştirmiştir. Çin’i kapalı bir ekonomi sisteminden dışa açık ve piyasa ekonomisine geçişini 

sağlayan politikaların uygulayıcısı Deng, dış ticaret’in refah yaratarak böylece Çin’de iç çatışmaları önleyici bir 

ortam yaratılacağını öngörmüştür (Friedman, 2009: s.127). 

Dünya ekonomisi büyüme oranlarına göre, yüksek büyüme oranlarını istikrarla sürdürmekte olan Çin, 

ekonomik büyümesinin kaldıraç etkisiyle askeri ve enerji güvenliği alanlarında da derinden ve kayda değer bir 

ilerleme sağlamakta ve yeniden yükselişe geçmektedir. 

Kapalı bir ekonomiden yabancı sermayeyi çeken cazip bir ekonomiye dönüşen Çin, 2001 yılında Dünya 

Ticaret Örgütü’ne katılmasıyla, örgütün gerektirdiği yapısal değişiklikleri gerçekleştirerek küreselleşmeye 

entegrasyon yolunda büyük bir hamle yapmıştır. Bununla birlikte, ucuz işgücü pazarının cazibesiyle yabancı 

yatırım çekerek üretimini artıran Çin’in önüne bazı yaptırımlar konularak, tekstil ve giyim sektöründe kotalar 

konularak ticaretine kısıtlamalar getirilmesine rağmen büyümesini sürdürmüş ve 2010 yılında dünya tekstil ve 

giyim ihracatında ilk sırada yer almıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün 2011 yılı verilerine göre, dünya mal 

ihracatında % 10,4’lük payla ve 1.899 milyar USD ile ilk sırada yer alan Çin, dünya mal ithalatında da 1.743 

milyar USD ile ve % 9,5’luk payıyla ABD’yi takiben ikinci sırada yer almaktadır (International Trade Statistics 

2011). Aşağıdaki tablodan da görüleceği gibi, Çin’in mal ticareti ikili ilişkilerinde ihracat anlamında birçok 

ülkenin ilk sırasında bulunmaktadır. Örneğin, ABD mal ithalatının % 18,4’ünü, AB mal ithalatının % 7’sini ve 

Japonya mal ithalatının % 21,5’unu Çin’den gerçekleştirmekte ve Çin, ABD ve Japonya’nın  ithalat 

sıralamasında ilk sırada yer almaktadır. Özellikle Japonya ile hem ihracat hem de ithalat anlamında karşılıklı 

ilişkilerinin bağımlı bir yapıda olduğu görülmektedir.  

Çin’in Mal İhraç Ettiği Ülkelerden Bazıları (2011; 

milyar, USD) 

Çin’in Mal İthal Ettiği Ülkelerden Bazıları (2011; 

milyar, USD) 

Ülke Tutar % Sıralama Ülke Tutar % Sıralama 

ABD 325.011 17,1 1 ABD 123.124 7,1 3 

AB 356.227 18,8 3 AB 211.161 12,1 9 

Japonya 148.269   7,8 1 Japonya 194.568 11,2 1 

Tablo 1: Çin’in Dünya Mal Ticaretinde İkili İlişkileri, 2011   Kaynak: Uluslararası  Ticaret  Merkezi, Ticaret 

Haritası   

Ayrıca, 2011 yılsonu itibarıyla 3,18 trilyon USD tutarında döviz rezerviyle (Bloomberg, 2012) dünyada en 

yüksek döviz rezervine sahip olan Çin’in elindeki 1,17 trilyon tutarındaki Amerikan devlet tahvilleri de (Reuters) 

dikkate alındığında Çin ve ABD’nin karşılıklı bağımlılık teorisi paralelinde herhangi birindeki ekonomik zafiyet 
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diğerini de etkileyecektir. Karşılıklı Bağımlılık Teorisi’ne (Keohane&Nye, 1989) göre, devletlerin etki ve güçleri 

içinde bulundukları bağımlı ilişkilere ve bunun derecesi bağlı olup savaş her iki taraf için de bağlı olunan 

ilişkinin derecesi oranında yüksek maliyet ve zarara yol açacağından kaçınılması gerekmektedir. 

Çin, ABD’nin sadece en büyük borç vereni değil, aynı zamanda en büyük ithalat gerçekleştirdiği ülkedir 

(Ebeling, 2012). ABD’nin, Amerikan tahvili alımını kolaylaştırmak adına dünyada sadece Çin’e Wall Street’i 

atlayarak doğrudan Amerikan Hazinesi’nden alış izni vermesi (Reuters, 2012) bu bağımlılığın sürdürülmesindeki 

niyetini ve Çin’e finansal ihtiyacını da göstermektedir.  

Ekonomik kalkınma hamlesiyle başlayan süreç enerji güvenliği alanındaki hamlelerle devam ederek Çin’i, 

ABD, Rusya, AB karşısında büyük bir güç olarak çıkartmaktadır. Bununla birlikte, ‘Barışçıl Kalkınma’ politikası 

sürdüren Çin, çatışmacı dış politikadan uzak durarak ekonomik kalkınmasının sürdürülebilirliğini sağlamaktadır 

(Brzezinski, 2005, s:31). Mearsheimer’ın (2005, s.31) tezine göre ise, Çin’in ABD ile güvenlik temelli yoğun bir 

rekabete girmesi kaçınılmaz gözükmektedir. 

1.331.460’lık nüfusuyla dünya nüfusunun % 19,6’sını oluşturan Çin, iç talep artışı ve büyümenin gerektirdiği 

enerji ihtiyacını bünyesinden sağlayamamakta ve gelecekte öngörülen büyüme oranlarında sağlayamayacağından 

enerji güvenliği alanında Afrika, Kafkasya ve Orta Asya Bölgeleri’nde yatırım ağları kurmaya başlamış ve bu 

anlamda dikkate değer bir ilerleme kathetmiştir.  

 2  ‘Yumuşak Güç’ Politikalarıyla Küresel Güç Olabilmek 

Çin enerji alanındaki yatırımlarıyla hem kendi enerji güvenliğini sağlarken, diğer yandan bölgede yatırımları 

vasıtasıyla hâkimiyet kurarak, AB, ABD gibi bölgede çıkarları olan ülkelerin karşısına ‘yükselen küresel bir güç’ 

olarak çıkmaktadır. Zira, yatırımlarının enerji üzerinde yoğunlaşması bu alanda hareket kabiliyetini geliştirmekte 

ve böylece ‘yumuşak güç’ stratejisiyle hakimiyet alanını geliştirmektedir. 

‘Yumuşak güç’ kavramı politik olarak, ‘büyük güç’ olma potansiyelinin dinamiği olan ‘nüfus edebilme’ ve 

dışsal faktörleri  ‘yönetme’ ve ‘etkileme’ yetisinin, ‘sert güç’ kapsayan militarist politikalardan ziyade diplomatik 

ve dostane yaklaşımlarla sağlanabilmesidir. Klasik anlamda ekonomik ve askeri büyüklüğün stratejik üstünlük 

ile bütünleştiği ‘güç’ tanımlamaları; bilgi akışının hızlandığı, devlet dışı aktörlerin içselleştiği, teknolojik 

örgütlenmelerin yoğunlaştığı ‘Bilgi Çağı’nda yetersiz kalmaktadır.   

Nye (2004) ilişkisel gücün üç yönünü, değişime hükmedebilmek, gündemi oluşturmak ve tercihleri belirlemek 

olarak betimlemiştir. Gücün bu üç yönünden en önemlisi hiç kuşkusuz algılamaları, inançları ve tercihleri 

şekillendirebilmektir. Böylece meşruiyet sağlanmış olacaktır.   

Bu kapsamda Çin, dünyaya yayılan ‘Konfüçyus Enstitüleri’, 2008 Olimpiyatlarının Çin’de yapılması, 

Güneydoğu Asya’daki komşu ülkelere diplomatik yaklaşımlarıyla ‘yumuşak güç’ uygulayarak saygınlığını 

artırmaktadır (Nye, 2004).  

Çin’in ‘yumuşak güç’ stratejisi, ticari ilişkiler ve yatırımlar dışında özel faizli finansman sağlayarak, insani 

yardım ve bağışlarda bulunarak gerçekleşmektedir. Böylece güven kazanan Çin, stratejisini uyguladığı ülke için 

kaybedilmemesi gereken ticari veya politik bir müttefik konumuna gelmektedir. Ekonomik büyümesiyle yaptığı 

hamlelerle bölge ülkeleri için model ülke olan Çin, böylece ‘yumuşak güç’ stratejisini başarıyla uygularken 

diplomatik olarak da güç kazanmaktadır (Huang, 2006: s.78). İşgalci bir hegemonya politikası yerine korumacı 

bir politika uygulayarak hegemonyasını kurmaktadır.  

Çin’in artan enerji ihtiyacı paralelinde, öncelikli ulusal çıkarlarından olan enerji güvenliğinin sağlanması, 

enerji kaynaklarına sahip ve transit ülkelerin bulunduğu hedef bölgelerde gerek NATO gibi uluslar-üstü 

kurumlar, gerek de ABD, AB gibi ekonomik ve politik çıkarları bölgede yoğunlaşan Batı’ya karşı bir güç 

oluşturmak amacıyla Çin, 1996 yılında Rusya, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan ile birlikte Şanghay İşbirliği 

Örgütü’nün kurulmasına öncülük etmiş,  2001 yılında Özbekistan da örgüte katılmıştır.  

Öte yandan, sıkı ticaret bağlarıyla ABD ile çıkar birliğine sahip olmasından dolayı ABD ile iyi ilişkiler içinde 

olması gerektiği gibi aynı şekilde ithalat sıralamasında birinci sırada olduğu AB için de aynı durum geçerlidir.  

‘Barışçıl Kalkınma’ stratejisi bir anlamda dünya ticaretindeki konumunun sürdürülebilirliği açısından bir 

zorunluluk teşkil etmektedir. ‘Barışçıl Yükseliş’ teorisine göre, tarihte savaştaki üstünlükleriyle hâkimiyet 

sağlayan büyük güçlerin aksine Çin, ticari ve finansal anlamda sağladığı ekonomik bağlar sayesinde savaş ve 

çatışmadan kaçınmayı gerektiren bir sistemde ortaklarıyla birlikte yükselecektir (Tellis, 2005: s.36). Kissinger 

modeline göre ise, Çin ile ticaret yapılarak bir anlamda uzlaşma ortamı yaratılarak Çin’in durdurulması 

mümkündür (Yılmaz, 2008: s.83).    

Askeri güç olarak da daha kuvvetli bir duruma gelen Çin’in, SIPRI’nin 2011 yılı verilerine göre, askeri 

harcama sıralamasında 143 milyar USD ile 711 milyar USD askeri bütçeli ABD’yi takip etmektedir (SIPRI, 

2012 Yearbook, Military Expenditures). 2011yılı dünya askeri harcamalarının toplamının 1.738 milyar USD 

olduğu düşünüldüğünde, Çin bu harcamanın % 8’ini gerçekleştirmiştir. Yıllık artış oranı % 6,7 olarak 

gerçekleşen ve GSYİH’ya oranı ortalama % 2 civarında yıllar bazında seyreden Çin, askeri harcamalarda ikinci 

ülke, silah ticaretinde ise dünyada 6.ülke konumunda olmayı sürdürmektedir.  
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2007-2011 yılları arasında Asya ülkelerinin öncülük ettiği silah ticaretinde % 5’lik payıyla üçüncü sırada olan 

Çin’in silah ticaretinde ağırlığının ithalattan ihracat döndüğü görülmektedir. Bunun arkasındaki etken ise silah 

sanayinde gelişmeler kaydetmesi ve ihracat ağırlıklı bir pazara dönüşmesindedir. İhracat artışındaki en önemli 

sebep ise, Hindistan karşısında stratejik ortağı sayılan Pakistan’ın Çin’den silah alımını artırmış olmasıdır 

(Holtom, 2012). Bugün dünyada silah üretiminde altıncı sırada yer almaktadır. Görüldüğü gibi, Çin ekonomik 

kalkınmasını askeri anlamda da göstererek hem askeri güç olarak, hem de askeri üretim olarak güçlenmiştir. 

Çin’in askeri gücünün kuvvetlenmesinin arka planında zorunlu veya stratejik olarak edindiği yeni misyon ve 

savaş alanları bulunmaktadır. Çin’in askeri gücü ve kapasitesinin yetersiz kaldığı 2008 Sincan depremi, Pekin 

Olimpiyatları, Sudan’daki iç çatışma, Tibet ve Sincan’daki gerginlik Çin ordusuna yeni misyon ve savaş alanları 

açmıştır (Miller, 2008: s.2). Çin,1990’lı yıllardan beri Birleşmiş Milletler Barış Gücüne değişik hizmetler vermiş 

olan Çin Özgürlük Ordusu (PLA) ile bugün dünyada 12.en geniş barış gücüne sahip ülke konumundadır (Miller, 

2008: s.2). 

Böylece artan askeri gücüyle Çin, sadece ekonomik güç değil, aynı zamanda askeri ve güvenlik anlamında da 

küresel bir güç olma stratejisini sürdürmektedir. Dünyanın sayılı nükleer güçlerinden olan Çin, geniş pazar 

imkânlarına sahip olması ve ekonomik kalkınmasıyla bölgesindeki en önemli güç merkezi olmuştur (Yılmaz, 

2008: s.84). 

Nükleer güç anlamında da Çin, içinde başta ABD olmak üzere Rusya, İngiltere, Fransa, Hindistan, Pakistan ve 

İsrail’in de bulunduğu dünya’da önde gelen 8 ülke içinde yer almaktadır (SIPRI, 2011). Çin’in faaliyette olan 14 

nükleer güç reaktörü yanında yapım aşamasında olan 25 nükleer güç reaktörü bulunmaktadır (World Nuclear 

Association). 

 Konuşlandırılmış 

Savaş Başlıkları 

Diğer Savaş 

Başlıkları 

Toplam 

ABD 2150 6350 8500 

Rusya 2427 8570 11000 

UK 160 65 225 

Fransa 290 10 300 

Çin  200 240 

Hindistan  80-100 80-100 

Pakistan  90-100 90-100 

İsrail  80 80 

Toplam 5027 15500 20530 

Tablo 2: Dünyadaki Nükleer Güçler, 2011   Kaynak: SIPRI 

Büyük güç olmanın iki ayağı ‘ekonomik’ ve ‘askeri’ olarak güçlü olmak zorunluluğu olduğundan dünyanın 

önde gelen ekonomik büyüklüğüne sahip olunması yeterli olmayıp, bunu aynı zamanda konvansiyonel ve 

nükleer olarak da ‘caydırıcı güce’ sahip olarak bütünlemek gereklidir. Bu çerçevede, Çin’in nükleer silah deposu 

alanında beşinci sırada olması, askeri olarak ‘büyük güç’ olma niyetini ortaya koymaktadır.  

 3  Güç Savaşlarının Odağındaki Kafkasya ile Orta Asya ve Çin’in Oyundaki Rolü 

Yıllar bazında % 9,6 (2008), % 9,1 (2009), % 10,3 (2010) (World Trade Report 2011) oranlarında ekonomik 

büyümesini sürdüren Çin, dünya ortalamaları üstündeki büyüme hızı ile halen ekonomik büyümesine devam 

etmektedir. Uygulanan politikalarla yabancı sermayeyi çekmeyi başarmış ve hızlı büyümesinin temelini de 

böylece oluşturmuştur. Büyümenin sürekliliğinin sağlanması ve büyümenin getirdiği artan enerji ihtiyacı, Çin’i 

enerji kaynaklarını geliştirme ve dış dünya da enerji ihtiyacını karşılayacak enerji yatırımları yapmasına yol 

açmıştır. Çin’in artan ekonomik büyümesine paralel olarak enerji ithalatı hızla artmaktadır.  

Uluslararası Enerji Ajansı 2009 verilerine göre, dünya ham petrol ithalatındaki payı % 9,9 olan Çin, 2010 

verilerine göre dünya ham petrolünün % 5’ini ürettiği halde, 199 milyon ton ham petrol ithalatı ile ithalatı 500 

milyon ton olan ABD’den sonra dünya ham petrol ithalatında ikinci sırada yer almaktadır (International Energy 

Agency,2011:s.11). Dünya enerji tüketiminde Çin ilk sırada gelmektedir. Çin için enerji güvenliğinin sağlanması 

en önemli ulusal çıkarlarından biridir.  

BP’nin ‘Energy Outlook 2030’ projeksiyonuna göre, Çin 2030 yılında dünyanın ekonomisi en büyük olan ve 

en çok enerji tüketen ülkesi olup, Hindistan ile birlikte dünya nüfusunun % 35’ine sahip olacaklar (BP: Energy 

Outlook 2030). 

Grafik 1’de, BP’nin projeksiyonuna göre Çin’in 2030 enerji tüketim büyüme grafiğinde, Çin’in tüm enerji 

kaynağı türlerindeki tüketim artışı net olarak görülmektedir.  
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Şekil 1:  BP’nin Çin’deki Enerji Tüketim Büyüme Projeksiyonu  Kaynak:  BP,2012. Dünya Enerjsi’ne Bakış 

2030. 

Uluslararası Enerji Ajansı’nın yapılan projeksiyon sonucuna göre; Çin’in doğalgaz talebi 2010-2035 yılları 

arasında yıllık ortalama % 7 artış gösterecek ve 2035 yılında dünya doğalgaz talebinin % 11,6’sı Çin’den 

gelecektir. 

 2010 2020 2035 2010-2035 Ortalama yıllık büyüme oranı 

Dünya 3.271 3.982 5.112 % 1,8 

ABD 680 717 787 % 0,6 

AB 547 592 644 % 0,7 

Çin 110 323 593 % 7,0 

Tablo 3:  Seçilen Ülkelerin Doğalgaz Talebi Projeksiyonu, 2010-2035 (milyar kubik metre)  Kaynak: 

Uluslararası Enerji Ajansı, Dünya Enerjisine Bakış 2012: Doğalgaz’ın Altın Çağı için Altın Kurallar, s.78 

Grafik 2’de görüldüğü gibi, Çin 1992 yılından beri petrol üretiminin üzerinde tüketime geçmiştir ve üretim ile 

tüketim arasındaki makas yıllar itibariyle gittikçe açılmaktadır.  

 

Şekil 2:  Çin’in Petrol Üretim ve Tüketimi, 1990-2010* (tahmini)  Kaynak: Enerji Bilgi Yönetimi, Uluslararası 

Enerjiye Bakış 2010 
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Enerji güvenliği, küresel güç olmanın ötesinde enerji fiyatlarını kontrol etmeyi de gerektirmektedir. Çin 

ekonomik büyümesinin gerektirdiği ve yapılan projeksiyonların öngördüğü enerji ihtiyacının artacak olmasından 

dolayı enerji fiyatlarına hassastır. Çin, yüksek talebiyle gıda maddeleri, alüminyum, çelik, bakır, pamuk ve 

kauçuk gibi hammadde fiyatlarının artışına sebep olmuştur (Kharas, 2005). Yüksek enerji ihtiyacı sebebiyle ithal 

etmek zorunda kaldığı ve ilerde enerji ihtiyacının artacağı da dikkate alındığında enerji fiyatlarının artışı Çin’in 

cari açığını olumsuz etkileyecektir. Bu sebeple, enerji güvenliği Çin için, sadece küresel güç olma hedefi 

taşımamakta, aynı zamanda enerji fiyatlarının kontrolünü de gerekli kılmaktadır. Enerji güvenliği stratejilerinden 

en güçlüsü enerji kaynaklarına sahip ülkelere yatırım yapmaktır.   

Çin’in Afrika, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi’nde yapmış ve yapmakta olduğu yatırımlar, sadece enerji 

ihtiyacını karşılamak hedefini gütmemekte, aynı zamanda ekonomik alanda göstermiş olduğu başarıyı enerji 

güvenliğini sağlamak adına enerji kaynaklarına sahip bölgelerde yatırım yaparak küresel bir güç olarak 

yükselmek hedefini de taşımaktadır.  

Büyük güçlerin yükselişini sağlayan stratejilerden biri de bölgesel hegemonya kurarken aynı zamanda rakip 

güçlerin bölgesel hegemonya kurmalarını engellemek, dünya gücünden azami pay alarak hâkimiyet sağlamaktır 

(Mearsheimer,2005:s.32). Teoriye de uygun olarak, Çin sadece kendi bölgesinde hâkimiyet kurmakla kalmıyor, 

‘yumuşak güç’ konseptiyle enerji güvenliği açısından önemli bölgelerde hâkimiyet kurarak güç üstünlüğü 

sağlama yolundadır. Çin’in yatırımları vasıtasıyla hâkimiyet kurduğu bölgelerden biri de Kafkasya ve Orta Asya 

Bölgesi’dir.  

Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle, enerji kaynaklarına sahip olması, doğalgaz boru hatlarının başlangıç ve ya 

geçiş yollarında bulunmaları, Afganistan’a uzanan bir coğrafya olması, enerji kaynakları açısından Ortadoğu’ya 

alternatif olması sebepleriyle Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi’nin jeo-stratejik önemi artmıştır.  

NATO’nun geliştirmiş olduğu ‘Barış İçin Ortaklık’ (PfP) projesi gibi bazı projeler kapsamında Kafkasya ve 

Karadeniz’deki Sovyet sonrası bağımsız devletlerin Batı ittifakına dâhil edilmesi, Batı’nın enerji güvenliğinin 

sağlanması açısından önemlidir. Yaşanılan etnik sorunlar ve sınır çatışmaları Bölge’nin İttifak’a dâhil olması 

önünde engel teşkil etse bile Batı’nın enerji güvenliği açısından Bölgedeki çıkarları sebebiyle artan jeo-stratejik 

önemini korumaktadır.  

Öte yandan Rusya, Yeni Dünya Düzeninde güç kazanmak ve yeni bir rol alma çabaları içinde olup, bölgede 

ağırlık kurmaya çalışmaktadır. Soğuk Savaş sonrası dönemde, Rusya açısından yeni bir güç dengesi oluşturma 

politikasının bir parçası olarak bölge kritik önemdedir ve güvenlik stratejileri kapsamında Batı güdümünde 

Kafkasya’nın şekillenmesi Rusya için kabul edilemez bir durumdur. 

Karadeniz Havzası, Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi’nin önemini artıran en önemli faktör enerji güvenliği 

olduğundan büyük güçlerinde hedef bölgesi olma özeliği taşımakta olup, bu sebeple güç savaşlarının odağında 

bulunmaktadır. NATO ve Rusya’nın bölgedeki ülkelerde üs kurma yarışı, bazı projeler kapsamında dolaylı 

olarak ittifak içine alınmaları, renkli devrimlere sahne olmaları bu güç savaşını göstermektedir. Bölge, sadece 

AB, ABD, Rusya için değil, aynı zamanda Çin, Japonya, İsrail, Türkiye, İran, Pakistan, Hindistan gibi bölge 

devletleri için de jeo-stratejik önemi nedeniyle hedef bölgedir ve bu ülkelerde oyunda yerlerini almışlardır 

(Kona, 2002: s.113).  

Bu ülkeler arasında en önemli yatırımları yapmakta olan Çin, böylece bölgesel hâkimiyet sağlamaktadır. 

Bölgedeki Çin yatırımları dikkat çekicidir. Bölgede avantajlı konuma gelmek isteyen diğer büyük güçler gibi Çin 

de bölgedeki çıkarlarını maksimize etmeye çalışmaktadır.  

 4  Çin’in Bölgedeki Yatırımları 

Çin, 1990’lı yıllarda başlayan enerji sektöründe özelleştirmeye dayalı yeniden yapılandırma çalışmalarına 

başlamış, bununla beraber 1998 yılında petrol sektöründe devlet kontrolünü güçlendirmek amacıyla iki büyük 

firma arasında bölgesel bir ayırıma gitmiştir (Cole,2003: s.1).  Bu firmalar, Çin’in değişik bölgelerinden sorumlu 

olan Çin Ulusal Petrol Şirketi (The China National Petroleum Corporation: CNPC) ve Çin Petrol ve Kimya 

Şirketi (The China Petroleum and Chemical Corporation: SİNOPEC)’dir. CNPC iştiraki olan Çin Ulusal Petrol 

Geliştirme Şirketi (The China National Oil Development Corporation) Çin’in yurtdışındaki petrol arama ve 

çıkarma çalışmalarını yürütmekte ve bu amaçla Kazakistan, Kırgızistan, Venezuella, Sudan, Irak ve Peru’da 

imtiyaz sağlamakla görevlidir (Cole,2003:s.15-16). Çin’in enerji güvenliği politikası çerçevesinde bağlantı 

kurduğu bölgeler Orta Asya ile sınırlı kalmayıp Rusya, Afrika, OrtaDoğu, Güneydoğu Asya’yı da kapsamaktadır. 

1996 tarihinde Kırgızistan, Tacikistan ve Kazakistan’la ekonomi ve güvenlik anlaşmaları imzalayan Çin, 

Bölgedeki yatırımlarına hız vermiştir (UNCTAD, World Investment Report 2011,s.66). 2005-2010 yılları 

arasında, Özbekistan’da 2 milyar USD’yi aşkın yatırım yapmıştır (Weitz,2011a). 

Çin, yapmakta olduğu yatırımlar ve imzaladığı anlaşmalar dışında, bölge ülkelerine finansman da sağlamakta, 

uygun faizle kredi vererek ‘yumuşak güç’ politikasını başarıyla uygulamaktadır.  

Çin’in yapmış ve yapmakta olduğu yatırımlar, hem potansiyel enerji ihtiyacını karşılamak, hem de bölgede 

küresel bir güç olarak varlık göstererek hâkimiyet sağlamak amacını taşımaktadır. Bunun ötesinde Çin, Doğu 
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Türkistan’daki etnik çatışmaların ve uygulamakta olduğu politikanın, Kazakistan ve Kırgızistan’daki Uygur 

diasporasından Uygur Türklerine lojistik destek sağlamasının önünü kesmek (Snowdon, 2009)  için sözkonusu 

ülkelere ‘yumuşak güç’ politikalarını uygulayarak kendi tarafına çekmeye çalışmaktadır. Yapmakta olduğu 

yatırımlar, sağladığı krediler böylece Çin’i ‘bölge ülkelerinin hamisi’ konumuna getirerek cephesinin 

genişlemesini sağlamaktadır.   

Çin, Kafkasya ve Orta Asya dışındaki bölgelerde de yatırımlar yapmaktadır. Aşağıda ele alınan yatırımlar 

Çin’in Kafkasya ve Orta Asya’daki önemli belli başlı yatırımlarından oluşmakta, yatırımlarının tümünü 

kapsamamaktadır.  

Dünyanın sayılı nükleer güçlerinden biri olan Çin, uranyum üretim, keşif ve geliştirme alanlarında Kazakistan 

ve Özbekistan’da yatırım yapmıştır. Kazakistan, 2010 yılı itibarıyla dünyadaki uranyum üretiminin % 33’ünü 

gerçekleştirmektedir (World Nuclear Association).  

Uranyum Yatırımları 

 2007 yılında CGNPS (China Guangdong Nuclear Power Company), Kazakistan devletine ait Kazatomprom 

şirketiyle uranyum keşif ve üretim, uzun vadeli ticaret ve nükleer tesis yapımını içeren bir ortaklık 

kurmuştur (WIR 2011: s.66).   

 2008 Kasım ayında, Kazakistan hükümetiyle nükleer işbirliği anlaşması imzalamıştır. 18 Haziran 2010 

tarihinde, Çin ve Kazakistan arasında uranyum satışlarını artıracak ek bir anlaşma yapılmış (Weitz, 2011) 

ve sonucunda Nisan 2009’da, Irkol, Kazakistan’da yıllık 750 ton uranyum üretme kapasitesine sahip 

Semizbay-U Şirketi kurulmuştur (Muzalevsky,2011).    

 CGNPS, Özbekistan’da devlet tekeli olan Navoi Maden ve Metalurji Konsorsiyumu ile uranyum geliştirme 

işine ortak olmuştur (WIR2011: s-66). 

 2008 yılında, Sinosteel (Çin) ve Monaro Madencilik (Avustralya) arasında yapılan anlaşmaya göre 

Sinosteel, Monaro’nun Kırgızistandaki tüm uranyum faaliyetlerini üstlenecek ve böylece 2 uranyum 

madeninin % 60’ını kadar sahip olacaktı (Weitz, 2011b). 

Enerji Boru Hatları 

 İnşa edilen 3666 km’lik Orta Asya-Çin Boru Doğalgaz Boru Hattı (Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan, 

Çin) 2009 yılında faaliyete geçmiştir (WIR 2011: s.66). 

 CNPC (China National Petroleum Corporation) ve KazMunaiGas ortaklığıyla kurulan ‘Sino-Kazahk Oil 

Pipeline Co.Ltd.’ tarafından 3000 km’lik 700 milyon USD maliyetle Kazakistan-Çin (Atasu-Sincan) 

Petrol Boru Hattı inşa edilmiş ve 2006 yılında faaliyete geçmiştir (Fishelson, 2007).  

 2009 yılında Kazakistan’da Çin Yatırım Şirketi (China Investment Corporation), KazMunaiGaz’ın % 14,5 

ve CNPC Mangistaumunaigaz’ın % 49 hissesini almıştır (WIR 2011: s.66).  

 Çin Ulusal Petrol Şirketi (China National Petrolium Corporation), Türkmenistan’da petrol ve doğalgaz 

bulma anlaşması imzalamıştır (WIR2011: s.66).  

 

Şekil 3: Orta Asya Boru Hatları   Kaynak: Stratfor 
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Diğer Yatırımlar 

 XD Grup (Çin), Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te elektrik sistemini modernize etmektedir (WIR 2011: 

s.66). 

 Çin’in Tebian Elektrik Aksamları firması, Kırgızistan ve Tacikistan’da elektrik nakil hattı inşa etmiş, aynı 

zamanda Tacikistan’ın Pamir Dağlarında altın, gümüş, bakır ve tungsten çıkarma hakkı elde etmiştir (WIR 

2011: s.66). 

 5  Sonuç 

1979 yılından itibaren uygulanan reformlarla yabancı sermayeyi çekerek büyük bir ekonomik kalkınma 

gerçekleştiren Çin, ekonomik kalkınmasını askeri ve diplomatik anlamda da göstererek küresel bir güç olarak 

yerini almaktadır. ‘Barışçıl Kalkınma’ stratejisi çerçevesinde, kurduğu ekonomik bağlarla savaş ve çatışmalardan 

kaçınarak ekonomik çıkarların zedelenmemesi düşüncesi ticari ortaklık yaptığı diğer güçler için de geçerli 

olmaktadır.  

Öte yandan Çin, ekonomik kalkınma ve askeri gücüyle ‘Barışçıl Kalkınma’ stratejisi ekseninde yükselirken 

‘yumuşak güç’ stratejisiyle enerji güvenliği açısından önemli bölgelerde hâkimiyet sağlamaktadır. Bu anlamda, 

Çin’in Kafkasya ve Orta Asya Bölgesi’ndeki yatırımları dikkat çekici boyutta olup, büyümesinin getirdiği enerji 

ihtiyacını karşılamak ve bununda ötesinde enerji güvenliği politikası çerçevesinde yatırımlarıyla bölgede hâkim 

güç konumuna geçmektedir. Böylece, hem küresel güç olma stratejisini uygulamakta, hem de bölgedeki 

yatırımlarıyla diğer büyük güçlere üstünlük sağlamaya çalışmaktadır.  

Çin gelişmesinin sürdürülebilirliği için çatışmalardan kaçındığı ‘Barışçıl Kalkınma’ stratejisini uygularken, 

ekonomik büyümesinin hızını kesecek bazı engeller çıkabilir. Hızlı ekonomik büyüme gelir seviyesini artırırken, 

diğer yandan gelir eşitsizliği sorunu da hızla büyümektedir. Gini Endeksi’nin 2000-2011 yılları arasında % 41,5 

olarak gerçekleşmesi sorunun büyüklüğünü göstermektedir (UNDP, 2011: s.136). Ekonomik büyümenin itici 

gücü olan yabancı yatırımların büyük pay sahibi olduğu ihracat ivme kazanırken, batık kredilerin oranının 

yüksek olması Çin’de kredi kurumlarının sağladıkları finansman’ın verimsiz ve yanlış kanalize edildiğini 

göstermektedir ki bu da Çin’in iç dinamikleriyle büyümesindeki ciddi bir sıkıntıyı göstermektedir.  

Ekonomik büyümesindeki bu zayıf halkalar dışında, Tayvan’ın Çin’e katılması meselesi, Tibet Özerk Bölgesi 

ve Doğu Türkistan’daki gerginlikler, uyguladığı barışçıl stratejiyle ters düşen mahiyette olup aynı zamanda 

kalkınmaya tehdit niteliğindedir. Bu sebeple, Çin ekonomik kalkınmasını sürdürebilmek ve küresel güç olma 

hedefine ulaşabilmek veya sürdürebilmek için sadece dış politika olarak değil, iç politika olarak da insani ve 

barışçıl politikalar izlemeli, hızlı büyümenin taşıdığı riskleri göz önüne alarak ekonomik verimliliğini sağlayacak 

ve iç dengesizlikleri giderecek politikalar uygulamalıdır. 

Çin’in küresel gücünün sürekliliğini sağlayacak olan, sahip olduğu ekonomik büyüklük ve ‘yumuşak güç’ 

politikalarıyla hâkimiyet alanını genişletmesinden ziyade güvenlik sorunsalını halletme biçimi, büyümenin 

getirdiği riskliliği verimlilik sağlayarak minimize edebilmesi ve makroekonomik iç dengesizlikleri çözümleme 

yeteneğinde gizlidir.  

Kaynakça 

 Bloomberg Businessweek, 12.01.2012. ‘China’s Forex Reserves Drop for First Quarter Since 1998’, 

http://www.businessweek.com/news/2012-01-12/china-s-forex-reserves-drop-for-first-quarter-since-

1998.html 

 Brzezinski, Zbigniew, 2005. Tartışma, FB Özel Raporu, Foreign Policy, Mart-Nisan 2005, s.30-34. 

 BP, 2012. Energy Outlook 2030, http://www.bp.com  

 Cole, Bernard D, 2003. “Oil for the Lamps of China”-Beijing’s 21st Century Search for Energy, Institute for 

National Strategic Studies, National Defense University, Washington 

 Ebeling, Paul A., 23.05.2012. ‘US Treasury gives China direct access to buy US Bonds’, Global Forex 

Trading Portal, http://au.ibtimes.com/articles/344468/20120523/treasury-gives-china-direct-access-buy-

bonds.htm 

 Fishelson, James, 2007. “From the Silk Road to Chevron: The Geopolitics of Oil Pipelines in Central Asia”, 

School of Russian and Asian Studies (SRAS) 

 Friedman, George, 2009. Gelecek 100 Yıl: 21.Yüzyıl İçin Öngörüler, Pegasus Yayıncılık, 1.Baskı, İstanbul  

 German, T.C., 2008. “Corridor of Power:The Caucasus and Energy Security”, Caucasian Review of 

International Affairs, Vol.2 (2), Spring 2008, 64-72. 

 Holtom, Paul, 2012. “19 March 2012: Rise in international arms transfers is driven by Asian demand, says  

SIPRI”, Stockholm, http://www.sipri.org 

http://www.businessweek.com/news/2012-01-12/china-s-forex-reserves-drop-for-first-quarter-since-1998.html
http://www.businessweek.com/news/2012-01-12/china-s-forex-reserves-drop-for-first-quarter-since-1998.html
http://www.bp.com/
http://au.ibtimes.com/articles/344468/20120523/treasury-gives-china-direct-access-buy-bonds.htm
http://au.ibtimes.com/articles/344468/20120523/treasury-gives-china-direct-access-buy-bonds.htm
http://www.sipri.org/


240 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

 Huang, Chin-Hao & Sutter, Robert, 2006. “Military Diplomacy and China’s Soft Power”, Comparative 

Connections: A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations, N:2, 75-84. 

 International Energy Agency, 2010. World Energy Outlook 2010, http://www.iea.org 

 International Energy Agency, 2012. World Energy Outlook 2012: Golden Rules for a Golden Age of Gas, 

http://www.iea.org 

 International Trade Center, 12.07.2012. Trademap, http://www.intracen.org 

 Kharas, Homi, 2005. Herkesi Yukarı Çekmek, FB Özel Raporu, Foreign Policy, Mart/Nisan 2005, s.27-42  

 Kona, Gamze Güngörmüş, 2002. Türkiye-Orta Asya İşbirliği: Stratejiler ve Gelecek Senaryoları, IQ 

Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 

 Li, Wang, 2004. “Chinese Defense Concept and Its Strategy Since 1979”, 2.Uluslararası Strateji ve 

Güvenlik Çalışmaları Sempozyum Bildirileri: 21.Yüzyılda Ulusal Savunma, Beykent Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul, 2009, s.16-19. 

 Mearsheimer, John J., 2005. Tartışma, FB Özel Raporu, Foreign Policy, Mart-Nisan 2005, s.31-34 

 Miller, Marc, 2008. “PLA Missions Beyond Taiwan”, Colloquium Brief, Strategic Studies Institute 

 Muzalevsky, Roman, 2011. “Race on for Kazakh Uranium”, Asia Times, 

http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/MD19Ag01.html 

 Nye, Joseph, 2004. Future of Power, Public Affairs, NewYork 

 Reuters, 21.05.2012. ‘Exclusive: U.S.lets China bypass Wall Street for Treasury Orders’, 

http://www.reuters.com/article/2012/05/21/us-usa-treasuries-china-idUSBRE84K11720120521 

 SIPRI, 2012. ‘Military Expenditures’, 2012 Yearbook, http://www.sipri.org 

 Snowdon, David (2009). “Çin’in ekonomisi en büyük silahı mı? Yoksa en zayıf silahı mı?”,  NATO Dergisi, 

Sayı:7, http://www.nato.int 

 Stockholm Tellis, Ahsley J., 2005. “Büyük Satranç Tahtası”, FB Özel Raporu, Foreign Policy, Mart-Nisan, 

s.36-38. 

 Stratford. http://www.stratford.com 

 UNCTAD, 2011. World Investment Report 2011, http://unctad.org 

 UNDP, 2011. Human Development Report 2011: Sustainability and Equity, http://hdr.undp.org 

 Yılmaz, Sait, 2008. “Yükselen Güç Çin’in Güvenlik Politika ve Stratejileri”, Stratejik Araştırmalar Dergisi 

1 (2), 77-98 

 Weitz, Richard, 2011. “Uzbekistan’s Growing Role in Beiijing’s Central Asian Strategy”, China Brief, 

http://www.jamestown.prg 

 Weitz, Rixhard, 2011. “China’s Uranium Quest Part 2: The Turn to Foreign Markets”,  China Brief, 

http://www.jamestown.prg 

 World Nuclear Association, 2011. Uranium Production Figure, 2000-2010, http://www.world-nuclear.org 

 World Trade Organization, 2011. International Trade Statistics 2011, İsviçre, http://www.wto.org 

 World Trade Organization, 2011. World Trade Report 2011, http://www.wto.org 

 

 

  

 

http://www.iea.org/
http://www.iea.org/
http://www.intracen.org/
http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/MD19Ag01.html
http://www.reuters.com/article/2012/05/21/us-usa-treasuries-china-idUSBRE84K11720120521
http://www.sipri.org/
http://www.nato.int/
http://www.stratford.com/
http://unctad.org/
http://hdr.undp.org/
http://www.jamestown.prg/
http://www.jamestown.prg/
http://www.world-nuclear.org/
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/


SESSION 4B: Enerji ve Tabii Kaynaklar 241 

Dünya Enerji Piyasasında Orta Asya Cumhuriyetlerinin Konumu 

Ph.D. Candidate Serdar Kuzu (Istanbul University, Turkey) 

The Position of Central Asian Republics in the World Energy 

Market 

Abstract 

Central Asian Republics contain a grand potential in itself through their rich natural resources and strategic 

locations on the Silk Road between east and west. However, international production and trade share of Turkic 

Republics is very low. Natural resources are among the most important elements for economic structure. Natural 

resources that hold by Turkic Republics have had an increasing importance in the world energy market since the 

disintegration of the Soviet Union. Many international firms have focused on this district in order to have a say 

in the production and distribution of energy resources. Within this period, the starting up of the Baku-Tbilisi-

Ceyhan Pipe Line and studies on the Nabucco Project have contributed to the economies and stability of Turkic 

Republics. Important gas and petroleum exporting countries such as Kazakhistan, Azerbaijan have gotten high 

rates of growth depend especially on the natural resources export. However, gains provided by natural resources 

can create negative effects on income distribution of countries despite their positive effects on economic growth. 

Economic structure depend natural resources should be diversified for Turkic Republics in order to invest 

earnings come from natural resources efficiently. This is also very important for the intraregional trade and 

investment. Thus, logistic structure that could transport natural resources to other markets becomes very 

important. This study focuses on the positions of energy resources of Kazakhistan, Azerbaijan, Kirghizstan, 

Turkmenistan and Uzbekistan as Turkic Republics in the world energy market and their effects on the economies 

of these countries. 

JEL codes: Q43, N75, O13 

 1  Giriş 

        Bir ekonominin amaçlarından birisi de büyümeyi maksimize etmektir. Enerji kaynakları çeşitli 

makroekonomik göstergeler dışında, ülkelerin ekonomik kalkınmasın da en önemli girdilerinden birini teşkil 

etmektedir.  Uluslararası düzeyde sürdürülebilir kalkınma da ve sosyal standartların yükselmesinde rol oynayan 

enerji kaynakları, kıt kaynak olması ve giderek tükenmesi nedeniyle dünyanın geleceği ile ilgili olarak önem 

derecesi her geçen gün artmaktadır.  Teknolojinin hızla geliştiği, iletişim ve rekabetin arttığı 21.yüzyılda dünya 

ekonomilerinin etkin bir şekilde hareket edebilmesi için temel girdi kaynağı enerjidir. Enerji, üretimde kullanılan 

en önemli girdilerinden biri olup, ülkelerin ekonomik kalkınmasında ve sosyal refahın gelişiminde en önemli 

belirleyici unsurlarından birini teşkil etmektedir. Ülkelerin ekonomik gelişme süreçlerinde enerjinin kullanımı 

büyük önem taşımaktadır. Bu önem, enerjinin üretim girdisi olarak, ekonominin diğer sektörleri ile olan yapısal 

bağlılığından kaynaklanmaktadır.  Enerjinin, belirtilen bu önemlerinden dolayı, dünyada büyük güç durumda 

alan ülkelerin temel odak noktaları, enerji kaynaklarının yoğun olduğu bölgeler olmuştur. Dünyada her geçen 

gün artan enerji ihtiyacı ve enerji kaynaklarının dengesiz dağılımı karşısında, tüketici durumunda olan ülkelerin 

ithalata olan bağımlılığı artmaktadır. Artan enerji ihtiyacı karşısın da, Türk Cumhuriyetlerinin enerji rezervleri 

bakımından zengin olmalarından dolayı, Türk Cumhuriyetlerinin makroekonomik öncü göstergeleri üzerinde 

pozitif etki yaratabileceğini göstermektedir.  Bu çalışmanın temel anlamda amacı Türk Cumhuriyetlerinin sahip 

oldukları enerji kaynaklarının, dünya enerji piyasasında ne derecede yer aldığı, sahip olunan enerji kaynaklarına 

ait mevcut veriler tablolaştırılarak yıllar itibariyle nasıl bir seyir izlediğini ve ülkelerin gelecekle ilgili olarak 

enerji politikalarını oluşturması hususunda ne tür yol izleyebilecekleri hususunda yorum yapabilme yeteneğini 

ortaya koymaktır. 

 2  Dünya Enerji Piyasası  

     Enerjinin insan hayatına girmesiyle birlikte farklı kültürel değerler, farklı mülkiyet ilişkileri ve en geniş 

anlamda farklı toplumsal önceliklerle-alternatif bir toplumsal gelişme biçimi tasarlanmıştır ( Yılmaz ve Uzun, 

2007: 145). 19 yüzyıldan itibaren gerçekleşen sanayileşme ile hızlı nüfus artışı ve şehirleşme, enerji talebini her 

geçen gün artırmıştır. Bu gelişmeler 20. Yüzyılda enerji sektörünü, en büyük sanayi sektörü haline getirmiştir. 

Dolaysıyla zengin doğal kaynaklara sahip olmak, bunları işlemek, iletmek ve denetlemek ülkelerin ve çok uluslu 

şirketlerin en temel amaçları arasında yer almaktadır. Dünyada bir başka ikamesi olmadığından dolayı, enerji 

kaynakları ikamesi olana dek ülkelerin ve şirketlerin en büyük gücü olacaktır. Enerji konusu ülkeler açısından 

ekonomik faaliyet alanı olmanın ötesinde, ekonomik büyüme, iç huzur ve barışın tesisi için stratejik bir anlam 

ifade etmektedir (Xuetang, 2006: 117-137). Önümüzdeki günlerde dünya enerji piyasasında,  yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi, ekonomilerde düşük karbondioksit ve sera salınım gazlarının 

sağlanmasına yönelik gelişmeler, yeni enerji iletim hatlarının belirlenmesi, farklı gaz kaynaklarına yönelik 
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çalışmalar, rekabet piyasasının oluşturulması gibi gelişmeler enerji politika ve stratejilerinin vazgeçilmez 

unsurları olacaktır. Bu durumlar karşısında Orta Asya ülkelerinin jeopolitik konumu, bu gelişmelere kayıtsız 

kalmayacaktır. Bu stratejiler çerçevesinde Orta Asya ülkelerinin faaliyetlerini sürdürmesi hem ekonomik 

kalkınmaları üzerinde hem de çeşitli makroekonomik göstergeleri üzerinde daha olumlu etki yaratacaktır. . 

Sovyetlerin dağılmasından sonra ortaya çıkan yeni düzende stratejik açıdan önemli bölgelerin başında Hazar 

çevresi yer almıştır. Bölge hem sahip olduğu enerji kaynakları hem de coğrafi konumuyla hassas bir saha olarak 

dikkati çekmiştir (Gökçe, 2008: 204). Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla birlikte Orta Asya’da kurulan yeni 

düzenle birlikte, daha önce çeşitli alanda gerçekleşen çatışma kendini ekonomik ve bölgesel çatışmalara 

bırakmıştır. Avrupa Birliği (AB), giderek artan doğal gaz tüketimini, Çin ise gün geçtikçe artan petrol 

gereksinimini karşılamak için ithalatlarını artırmışlardır. Ancak, dünya petrol kaynaklarının % 55'ine, doğal gaz 

rezervlerinin ise yaklaşık % 41'ine (BP, 2011) sahip Orta Doğu, dünya petrol ve doğal gaz gereksiniminin 

karışlanmasında önemli bir bölge durumundadır. Gelişmekte olan ülkelerde enerjiyi talebi ile ekonomik büyüme 

arasında oldukça güçlü bir ilişki söz konusuyken, gelişmiş ülkelerde bu ilişkinin daha zayıf olduğu 

görülmektedir (Saatçioğlu, Küçükaksoy, 2004:1). Gelişmiş olan ülkelerde enerji bağımlılığının varlığı, enerji arz 

ve talep miktarında bir uyuşmazlığın meydana gelebilme ihtimalini doğurmaktadır (Kapusuzoğlu ve Karan, 

2010: 60).  AB ülkeleri bölgeye enerji kaynakları açısından bir alternatif olarak bakmaktadır. AB, üyelerinin 

artan enerji ihtiyacını karşılamak için kendisine sürekli alternatifler aramakta olması ve Ortadoğu’nun sorunlu 

bir bölge olması nedeniyle AB için Hazar enerji kaynakları önemli bir fırsat olarak görülmektedir. Avrupa Birliği 

ülkeleri bir bütün olarak düşünüldüğünde petrol ve doğalgaz ithalatında ilk sıralarda yer almaktadır. 2030 yılında 

AB’nin enerji ihtiyacının %70’ni ithal eden bir konuma gelmesi beklenmektedir (Gökçe, 2008: 201). Öte yandan 

Asya bölgesinde giderek artan saldırı ve mafya eylemleri, İran- ABD gerilimi, spekülatörlerin rolü gibi 

nedenlerle petrol fiyatlarının sürekli değişmesi, Avrasya bölgesi enerji kaynaklarının önemini daha da artırmıştır. 

Enerji kaynakları gereksinimi ve buna bağlı olarak da ithal enerji kaynaklarına olan bağımlılığı hızla artan bir 

başka bölge ise AB'dir. Günümüzde; AB, ABD'den sonra dünyanın ikinci en büyük petrol tüketicisidir. 2010 

yılında dünya petrol tüketiminin, yaklaşık %2,4’ nü tüketmektedir. İleriki zamanlarda 10 yıllık dönemde AB’nin 

talebindeki ve buna bağlı olarak ithalat bağımlılığındaki artışın en çok yaşanacağı enerji kaynağı olarak ağırlıklı 

olarak doğal gaz olacağı düşünülmektedir. (BP, 2011)  

Ancak AB, Orta Doğu'da yaşanan sorunlar, ABD-İran gerilimi ve Rusya'nın Türk Cumhuriyetleri üzerinde 

enerji konusundaki hâkimiyet sağlama gibi durumlardan rahatsız olmaktadır. Bu açıdan, AB, artan enerji 

ihtiyacını karşılamak için ve enerji kaynaklarını çeşitlendirmek ve artırmak amacıyla, yeni boru hatları üzerinde 

odaklanmaktadır. Çin ise artan nüfus ve stratejik amaçlar çerçevesinde her geçen gün enerji gereksinimi, gittikçe 

artan ülkeler arasındadır. Zengin kömür kaynakları (2009 yılı itibariyle 114500 milyon ton) nedeniyle, 

günümüzde petrol ve doğal gaz tüketimi kömür kaynaklarından dolayı düşük düzeydedir. Çin' in 2010 yılında 

günlük ortalama 428,6 milyon ton olan petrol tüketimi dünyada tüketiminde %11 kısmını,   aynı dönemde doğal 

gaz tüketimi ise 109 milyar metreküp olup dünya doğalgaz tüketiminde %3,4 lük kısımda yer almaktadır. Çin’in 

yıllar itibariyle enerji kaynaklarının tüketimine baktığımızda enerji kaynaklarına olan talebin ileriki zamanlarda 

da artacağı beklenmektedir. Görüldüğü üzere Avrupa olsun, Çin olsun ekonomileri dünya üzerinde önemli yer 

tutan ülkelerin ve ekonomisi hızla büyüyen ülkelerde enerji gereksinimleri de hızla artmakta olup, bu ülkeler 

ihtiyaç duydukları enerjiyi kaynaklarını ithalatla karşılamaktadırlar. Fakat bu enerji kaynakların belli bölgelerde 

yer almasından dolayı özellikle de petrol ve doğal gazın sağlanmasına yönelik stratejik planlar, ABD, Rusya, 

AB, Çin ve büyüyen Asya ekonomileri arasında gün geçtikçe önemli bir rekabete yol açmaktadır. Bu nokta da 

yaşanan stratejik ve politik rekabet, Avrasya Bölgesindeki Türk Cumhuriyetlerini de etkileyecektir. 

 3  Orta Asya Ülkelerindeki Enerji Kaynakları ve Stratejik Boyutu 

     Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan enerji kaynakları açısından hidrokarbon rezervleri 

(ham petrol, petrol ürünleri, doğal gaz, LNG ve kömür), Kırgızistan ise hidroelektrik potansiyeli açısından enerji 

kaynakları bakımından önemli ülkeler arasında yer almaktadırlar.  Orta Asya ülkelerinin enerji kaynakları, SSCB 

dağılmasıyla birlikte daha öncelerinde üretimlerini çeşitli stratejiler ve baskı politikaları çerçevesinde sadece 

Rusya odaklı olarak ihraç etmekteydiler.  Fakat özellikle bu stratejiden son 10 yıl içerisinde biraz sapmaya 

başlandığını görmekteyiz. Özellikle de Türkiye ve Çin arasında yer alıp yapımı sürmekte olan petrol ve doğal 

gaz taşıyan boru hatlarının projelerin varlığı, Orta Asya ülkelerinin dünya enerji piyasasında konumunu daha da 

önemli hale getirmektedir. Tarih boyunca Asya ve Avrupa arasında stratejik bir köprü işlevi gören ve İpek 

Yolunun son bulduğu noktalardan biri durumundaki Türkiye, Ortadoğu petrollerinin bir bölümünün dünya 

pazarlarına ulaştırıldığı günümüzde bu kritik özelliğini sürdürmektedir (Çelepçi, 2000: 97). Bu projelerin 

stratejik planlar dışında temel amacının Avrupa’nın enerji ihtiyacını karşılanmasına yöneliktir. Türkiye’nin 

stratejik konumu gereği boru hatlarının iletiminde önemli yer alması, Türkiye-Rusya ilişkilerini de farklı 

boyutlara getirmektedir. Türkiye, Hazar Denizi petrollerinin ve doğal gaz rezervlerinin uluslararası pazarlara 

açılmış olması sonucunda, üretim ve özellikle dağıtımından pay alma fırsatını yakalamıştır (Gökırmak 1996: 

165).  Amerika Birleşik Devletleri’nin ise Hazar Havzası’na olan ilgisi temel üç konu üzerinde olup, bunlar 

enerji, demokrasi ve güvenliktir (Cohen,2012).  Amerika Birleşik Devletlerinin bölge üzerinde enerji üretimi ve 
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dağıtımı üzerinde etkin olma isteği Rusya’yı rahatsız etmekte olup bu nokta da Rusya, Türkiye ile ilişkilerine 

büyük önem vermektedir. 2012 yılında Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilen doğal gaz anlaşması, bunun 

bir göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Rusya’nın Orta Asya enerji kaynakları üreticisi ülkeleri üzerindeki 

ilgisinin altında çeşitli stratejiler yer almaktadır. Bu stratejilerinden en önemlilerinden biri hem üretici ülkeler 

hem de enerji ihtiyacı olan ülkeler üzerinde stratejik kontrolü kaybetmemesi üzerinedir. Diğer bir durum ise 

Avrupa ile Asya ülkeleri arasında enerji kaynaklarının iletimini sağlayan projelerin Rusya’dan geçmemesi, 

Rusya’nın bu projeleri engelleyecek lobi faaliyetlerinde bulunmasıdır. Burada temel nokta ABD-Rusya çatışması 

olup,  Rusya’nın bu stratejisine karşın,  ABD enerji kaynaklarının iletimini sağlayacak projelerde Rusya’yı devre 

dışı bırakarak Avrupa ülkelerinin enerji talebi bağlılığı karşısında Rusya’ya bağlılıklarını zayıflatmak,  Orta Asya 

ülkelerinde faaliyet gösteren kendi şirketlerinin menfaatlerinin sağlanması ve Orta Asya ülkeleri üzerinde 

hâkimiyet sağlayarak Çin ve Rusya ya karşı stratejik planlar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Çin ise bu 

noktada enerji ihtiyaçlarını büyük oranda sağladığı Orta Asya bölgesinde oluşabilecek karışıklığı önleyici ve 

enerji güvenliliğini arttırıcı politika ve stratejiler gerçekleştirmektedir. Özellikle de ABD açısından bölge 

açısından önem arz eden bir diğer önemli konu, Orta Asya ülkelerinde hidrokarbon üretiminin Çin’e ithaline 

karşı çeşitli stratejiler geliştirmesidir. Bu çerçevede yeni projelerin devreye girerek bu boru hatlarının iletiminin 

sağlanmasıyla Orta Asya ülkelerinin dünya enerji piyasasında ağırlığı ve önemi artacak olup bu da bölge 

ülkelerin makro ekonomik göstergelerine olumlu bir şekilde yansıyacaktır.  Hazar’daki enerji kaynaklarının 

önemli bir kısmına sahip olan Türk cumhuriyetleri, Rusya,  İran ve Çin gibi ülkelere komşu olmanın yanı sıra 

2001’den sonra Afganistan’a ABD’nin yerleşmesi ile uluslararası alanda daha da önem sahibi olmuşlardır. Ancak 

uluslararası alanda yaşanan rekabetler ve bu cumhuriyetlerinin alt yapı yetersizlikleri nedeniyle Türk 

cumhuriyetleri sahip oldukları imkânlardan yeteri kadar yararlanamamaktadırlar. Yaşanan gelişmeler 

göstermektedir ki, bölgedeki enerji kaynaklarının ve devletlerin gelecekteki durumunu da yerel faktörlerden çok 

uluslararası alanda yaşanan gelişmeler beliremeye devam edecektir (Gökçe, 2008:204).   Orta Asya ülkelerinde 

son zamanlarda gözlemlenen farklı bir durum ise, temel odak noktaları olan mevcut enerji kaynakları dışında 

yeni enerji kaynaklarının ilgilerini çekmeye başlamış olmasıdır. Özellikle de dünyada olsun Orta Asya 

ülkelerinde olsun yeni enerji kaynakları ve yenilenebilir enerji üzerinde odaklanılmaya başlanması, yeni tür 

enerji kaynaklarının gün geçtikçe daha da önem kazanmaya başladığını göstermektedir.  ABD’de Enerji 

Enformasyon İdaresinin World Shale Gas Resources, 2011 isimli raporunda kil gazının varlığı ve potansiyelinin 

üretime dönüştürülebilmesi imkânı üzerinde ki bilgilerin doğruluğunun onaylanmasından sonra Orta Asya 

ülkelerinin önümüzdeki günlerde öneminin giderek artacağını göstermektedir. Bu gelişmeler doğrultusunda Orta 

Asya ülkelerinin enerji ticaretleri ve stratejileri önemli bir çerçeve de farklı boyutlara taşınacaktır.  

Tutarlı bir strateji belirleyip, bu doğrultuda ekonomik kaynaklarını ve nüfus potansiyellerini iyi 

değerlendirebilen ülkeler zaman içerisinde büyük güç ya da küresel güç haline gelebilirler (Yılmaz, 2008: 45). 

Gelişmenin vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu her geçen gün daha güçlü delillerle kanıtlayan enerji ve 

enerjinin verimli kullanımı hızlı bir küreselleşme sürecinde bulunan dünyada arz kaynağı ülkelerle talep 

merkezlerinin çeşitli taşıma yolları ve en önemlisi de boru hatları ile birbirine bağlanmasını zorunlu kılmıştır. 

Enerji haritaları incelendiğinde, ülkeleri bir ağ gibi kapsayan, sınırlarını ise çoktan aşmış olan enerji boru hatları 

sistemlerinden daha yaygın şekilde kendini belli eden, planlanan boru hattı sistemleri ile karşılaşılmaktadır. 

Burada en fazla göze çarpan bölgeler doğal gaz rezervlerinin yaklaşık % 40’ına, petrol rezervlerinin % 67’sine 

sahip olan Ortadoğu ve Orta Asya olduğu saptanmıştır. Rusya Federasyonu’nun dâhil edilmesiyle bu oranlar 

doğal gazda % 73’ü geçmekte, petrol ise % 72’ye yaklaşmaktadır. (Saatçioğlu, Küçükaksoy, 2004: 11) 

 4  Orta Asya Ülkeleri Enerji Kaynaklarının Rezerv, Üretim ve Tüketim Durumları 

Ülke kalkınmasının en önemli göstergelerinden olan kişi başına tüketilen enerji, hem gelişmiş ülkelerde (GÜ) 

hem de gelişmekte olan ülkelerde (GOÜ) hızla artmaktadır. Nitekim enerji talebi dünya genelinde 1980’li 

yıllardan günümüze %50’lerin üzerinde bir artış göstermiş; bu talebin de 2030 yılına kadar yıllık ortalama %1,5 

ve toplamda %40 oranında artacağı beklenmektedir( Bilginoğlu ve Dumrul, 2012: 4394). 

  Petrol Doğalgaz 

  1990 2000 2010 1990 2000 2010 

Orta Doğu 65,7 63,1 54,4 30,2 38,8 40,5 

Avrupa&Asya 8,1 9,8 10,1 43,4 36,3 33,7 

Asya Pasifik 3,6 3,6 3,3 7,8 8 8,7 

Afrika 5,9 8,5 9,5 96,8 8,1 7,9 

Kuzey Amerika 9,6 6,2 5,4 7,6 4,9 5,3 

Güney&orta Amerika 7,1 8,9 17,3 4,1 4,5 4 

Toplam/Bin Milyon Varil 1003,2 1104,9 1383,2 125,7 154,3 187,1 

Tablo 1. Dünya İspatlanmış Petrol-Doğalgaz Rezerv Gelişiminin Bölgesel Dağılımı (1990-2010) Kaynak: BP 

Statistical Review of World Energy June 2011 
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Doğalgaz son zamanlarda dünyada büyük güçler arasında, büyük bir jeoekonomik mücadele etmelerine neden 

olmakta olup, bu süreçte kaynak bakımından zengin Hazar Havzası ve Ortadoğu bölgeleri ile enerji hatları 

üzerinde bulunan ülkelerin stratejik önemi artmaktadır. Jeoekonominin asıl önemi, uluslararası güç 

mücadelesinde temel başvuru stratejisi olmasından kaynaklanır ( İnan, 2011: 86-87). Son zamanlarda ki doğal 

gaz kullanımındaki artışa bağlı olarak geliştirilen teknolojilerle, doğal gaz rezervlerinde artış olduğu 

görülmektedir. 1990 yılından 2010 yılına kadar doğal gaz rezerv miktarları 125,7 Trilyon m³’ten 187,1 Trilyon 

m³’e ulaşmıştır  (Tablo 1). 

 
Petrol Eşdeğeri/ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010  Dünya  Dünya 

Toplamına 

Milyon Ton Toplamda 

Payı  

Oranı(%) 

ABD 2313,7 2259,7 2295,5 2302,3 2348,8 2351,2 2332,7 2372,7 2320,2 2204,1 2285,7 19,00% 19,50 

Azerbaycan 11,4 11,1 10,9 11,8 12,7 13,8 13,6 12,2 12,3 10,7 10 0,10% 0,10 

Kazakistan 41,3 42,1 47,4 53,1 61,6 64,5 66,7 68,2 73 67,5 72,8 0,60% 0,60 

Rusya 620,4 631,4 633,1 649,9 657,8 657,4 675,3 685,8 691 654,7 690,9 5,80% 5,70 

Türkiye 76,7 71,6 75,2 79,7 84,4 89,5 95,8 102,2 103,8 101 110,9 0,90%   

Türkmenistan 14,5 14,9 15,4 17 17,9 19 21,2 24,2 23,8 23,4 26 0,20% 0,20 

Özbekistan 50,9 54 55,5 51,4 48,8 46,2 45,6 49 52,6 48 49,8 0,40% 0,50 

Çin  1038,2 1072,5 1140,4 1313,5 1531,3 1691,5 1858,1 1996,8 2079,9 2187,7 2432,2 20,30% 19,50 

 Dünya Toplamı  9382,4 9465,6 9651,8 9997,8 10482 10800,9 11087,8 11398,4 11535,8 11363,2 12002,4 100,00%   

OECD 5435,4 5405 5445 5511,4 5622,5 5667,3 5673,2 5714,6 5658,7 5378,4 5568,3 46,40%   

Non-OECD 3947 4060,6 4206,8 4486,4 4859,5 5133,7 5414,6 5683,8 5877,1 5984,8 6434,1 53,60%   

European Union  1720,4 1751,8 1738,9 1777 1805,9 1808,2 1814 1786,9 1783,9 1678,6 1732,9 14,40%   

Former Soviet 
Union 

922,3 939 945,7 971,2 992,6 993,9 1018,2 1034,5 1044,1 972,1 1023,3 8,50%   

Tablo 2: Dünyada Orta Asya Ülkeleri ve Belli Başlı Ülkelerin Yıllar İtibariyle Birincil Enerji Tüketimleri 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June 2011  

Dünya Birincil Enerji Tüketimi tablosuna baktığımızda ABD ve Çin’nin gerçekleştirdiği tüketim tutarı 2010 

yılı itibariyle dünya enerji tüketimin %39,3’nü oluşturmaktadır. Bu durum iki ülkenin enerji pazarlarının stratejik 

olarak öneminin göstergesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Pazarın önemli bölümünü hem tüketimi büyük ve hem 

de kaynakları yetersiz olan ülkelerin oluşturduğu açıktır. Önümüzdeki dönemde (2030’lara kadar olan dönem dü-

şünülürse) dünya enerji talebindeki artışın gelişmekte olan ülkelerde ortaya çıkması beklenmektedir. Dolayısıyla, 

özellikle Türkiye açısından Avrupalı ülkelerin çoğunun ithal kaynağa ihtiyacının olması ve çeşitlendirme 

politikaları çerçevesinde Hazar ve Ortadoğu kaynaklarından (özellikle doğal gaz) yararlanmaya öncelik vermesi 

önemli bir durum ortaya çıkarmaktadır (Yazar,2011: 30).  Orta Asya ülkelerinde yer alan (Tablo 2) beş ülkenin 

toplam birincil enerji tüketimi dünya toplam birincil enerji tüketimi içerisinde yalnızca %1,4’ünü 

oluşturmaktadır. Bu durum bize göstermektedir ki Orta Asya ülkeleri kendi iç tüketiminden kat kat daha fazlasını 

üretecek potansiyeline sahip olması ve dünyanın artan enerji ihtiyacı tüketiminden dolayı gelecekte hem stratejik 

olarak hem de ekonomik olarak dünyanın odaklanacağı bölge olacaktır. 

 

Ülkeler/ 

Petrol 

Bin Milyon 

Varil 

2000-

Rezerv 

2009-

Rezerv 

2010-

Rezerv 

Dünya 

toplam 

rezervine 

oranı 

% 

Ülkeler/Doğalgaz 

Trilyon m3 

Rezerv-

2000 

Rezerv-

2009 

Rezerv-

2010 

Dünya 

toplam 

rezervine 

oranı 

% 
Kazakistan  25 39,8 39,8 3 

Azerbaycan  1,2 7 7 0,5 Türkmenistan 2,6 8 8 4,3 

Türkmenistan 0,5 0,6 0,6   Kazakistan 1,8 1,9 1,8 1 

Özbekistan 0,6 0,6 0,6   Özbekistan 1,7 1,6 1,6 0,9 

Kırgızistan   
5 milyon 

ton 
5 milyon 

ton   Azerbaycan 1,2 1,3 1,3 0,7 

Suudi 

Arabistan 262,8 264,6 264,5 19,1 Kırgızistan   

6 milyar 

m3 

6 milyar 

m3   

Venezualla 76,8 211,2 211,2 15,3 Rusya 42,3 44,4 44,8 23,9 

İran 99,5 137 137 9,9 İran 26 29,6 29,6 15,8 

Irak 112,5 115 115 8,3 Katar 14,4 25,3 25,3 13,5 

Rusya 59 76,7 77,4 5,6 Çin 1,4 2,8 2,8 1,3 

ABD 30,4 30,9 30,9 2,2 

     Çin 15,2 14,8 14,8 1,1 

     
Tablo 3: Dünyada Orta Asya Ülkeleri ve Belli Başlı Ülkelerin Yıllar İtibariyle Petrol Rezervleri Kaynak: BP 

Statistical Review of World Energy June 2011, 2010 Survey of Energy Resources (World Energy Council), World 

Economic Outlook 2012 
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 4.1  Petrol ve Doğalgaz  

      Günümüzde pek çok ülkenin ekonomisi hızla büyümektedir. Dünya genelinde nüfus çoğalmakta, yaşam 

standartları ve refah seviyesi yükselmekte, buna paralel olarak enerji tüketimi artmaktadır. Bu durum enerji 

üretiminde petrol, kömür ve su gücü gibi klasik enerji kaynaklarının yanında, alternatif arayışları da beraberinde 

getirmiştir. Özellikle sanayileşmiş ülkeler iklim değişimi ve çevre sorunlarının da etkisiyle petrol ve kömür gibi 

kirleticiliği ve sera etkisi özelliği yüksek olan yakıtlara alternatif olarak, doğalgaza çok daha fazla yönelme 

eğilimindedirler (Akpınar ve Başıbüyük, 2011: 4).
 
Dünya petrol ve doğalgaz rezerv tablosuna (Tablo 3) 

baktığımızda gerek petrol de ve gerekse de doğalgazda Azerbaycan,  Kazakistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın 

önemli bir yerleri olduğu görülür. Bu ülkelerin İç tüketimlerinin daha çok üstünde bir üretim yapabilme 

imkânlarına sahip olmaları, bu ülkeleri büyük tüketici ülkeler nezdinde daha da önemli kılmaktadır. Bu dört ülke 

bilinen dünya petrol rezervlerinin %3,6’sına ve bilinen doğalgaz rezervlerinin de %6,9’una sahiptir. Sahip 

oldukları bu oranlardan dolayı bu ülkelere dünya siyasetinde belli bir rolü oynayabilme şansını vermektedir. 

Özellikle de SSCB’nin dağılmasından sonra bu rolü üstlenmeleri mevcut enerji kaynaklarından dolayı hiç zor 

olmamıştır. Dünyada petrol rezervlerine baktığımızda en büyük oranlarının Suudi Arabistan ve Venezüella’da 

olduğu görülmektedir. Bu iki ülkenin dünya toplam rezervler içinde ki payı % 36’yı bulmakta olup, bu durum 

stratejik olarak bu iki ülkenin önemini ortaya koymaktadır. 

Üretim 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Dünya 

Milyon Ton 
Toplamındaki 

Payı  

Amerika 352,6 349,2 346,8 338,4 329,2 313,3 310,2 309,8 304,9 328,6 339,1 8,70% 

Venezuela 167,3 161,6 148,8 131,4 150 151 144,2 133,9 131,5 124,8 126,6 3,20% 

Azerbaycan 14,1 15 15,4 15,5 15,6 22,4 32,5 42,8 44,7 50,6 50,9 1,30% 

Kazakistan 35,3 40,1 48,2 52,4 60,6 62,6 66,1 68,4 72 78,2 81,6 2,10% 

Rusya 323,3 348,1 379,6 421,4 458,8 470 480,5 491,3 488,5 494,2 505,1 12,90% 

Türkmenistan 7,2 8 9 10 9,6 9,5 9,2 9,8 10,3 10,4 10,7 0,30% 

Özbekistan 7,5 7,2 7,2 7,1 6,6 5,4 5,4 4,9 4,8 4,5 3,7 0,10% 

İran 191,3 191,4 180,9 203,7 207,8 206,3 208,2 209,7 209,9 201,5 203,2 5,20% 

Irak 128,8 123,9 104 66,1 100 90 98,1 105,2 119,5 119,8 120,4 3,10% 

S. Arabistan 456,3 440,6 425,3 485,1 506 526,8 514,3 494,2 515,3 464,7 467,8 12,00% 

Çin 162,6 164,8 166,9 169,6 174,1 181,4 184,8 186,3 190,4 189,5 203 5,20% 

Dünya 

Toplamı 
3611,8 3601,6 3584,2 3701,1 3877 3906,6 3916,2 3904,3 3933,7 3831 3913,7 100,00% 

OECD 1011,5 1000 1005,8 996 978,2 932,2 912,2 896,2 864 863,3 864,7 22,10% 

Non-OECD 2600,3 2601,6 2578,5 2705,1 2898,8 2974,4 3004,1 3008 3069,8 2967,7 3049 77,90% 

OPEC 1510,3 1478,3 1405,4 1489,1 1624,9 1675 1680,2 1660 1709,4 1583,5 1623,3 41,50% 

Non-OPEC‡ 1708 1698,7 1712,6 1698,4 1693,6 1654,4 1635,3 1620,2 1597,3 1603,2 1632,9 41,70% 

EU 166,3 155,6 158,2 148,2 137,7 125,7 114,6 113,1 105,4 99 92,6 2,40% 

Former USSR 393,4 424,6 466,2 513,6 558,5 577,1 600,7 624,1 627,1 644,3 657,5 16,80% 

Tüketim 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Dünya 

Milyon Ton 
Toplamındaki 

Payı  

Amerika 884,1 884,1 884,9 900,7 936,5 939,8 930,7 928,8 875,8 833,2 850 0,211 

Venezuela 25,8 28,8 30,3 24,9 27,2 29,1 30,5 31,5 32,9 33,7 35,2 0,009 

Azerbaycan 6,3 4 3,7 4,3 4,6 5,3 4,8 4,5 3,5 3,2 3,3 0,001 

Kazakistan 7,8 8,7 9,3 10,1 10,7 11,3 11,6 11,8 12,8 12,1 12,5 0,003 

Rusya 129,7 128,6 129,9 130,1 130,6 129,9 135,8 135,7 141,4 135,2 147,6 0,037 

Türkiye 31,1 29,9 30,6 31 31 30,2 29,5 30,5 30,9 28,2 28,7 0,007 

Türkmenistan 3,6 3,7 3,8 4,2 4,3 4,5 4,7 5,1 5,3 5,4 5,6 0,001 

Özbekistan 7,5 7,1 7 7,5 7 5,3 5,3 4,9 4,8 4,8 5 0,001 

İran 62,7 63 67,5 71,4 74,5 78,4 82,4 82,5 87,4 85,1 86 0,021 

S. Arabistan 73 74,7 76,6 81,7 88,3 88,1 92,3 98,2 107,2 117,2 125,5 0,031 

Çin 224,2 228,4 247,5 271,7 318,9 327,8 351,2 369,3 376 388,2 428,6 0,106 

Dünya 

Toplamı 
3571,6 3597,2 3632,3 3707,4 3858,7 3908,5 3945,3 4007,3 3996,5 3908,7 4028,1 1 

OECD 2217,1 2215,7 2207,9 2242,2 2287,2 2303,6 2289,7 2276,3 2210,5 2094,8 2113,8 0,525 

Non-OECD 1354,5 1381,5 1424,4 1465,3 1571,6 1604,9 1655,6 1731 1786 1813,9 1914,3 0,475 

EU 699,3 706,2 702,3 706,6 717,7 723,1 724,6 708,4 709 670,2 662,5 0,164 

Former USSR 180,4 179,9 181,2 184,1 186,6 185,4 193 194,3 200,8 192,7 201,5 0,05 

Tablo 4: Dünyada Orta Asya Ülkeleri ve Belli Başlı Ülkelerin Yıllar İtibariyle Petrol Üretim-Tüketimleri 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

Dünya da petrol rezervlerine baktığımız zaman alışagelmiş olarak söylenen rezervlerin giderek azalacağı 

söylentilere rağmen, istatistiki kayıtlara baktığımızda artığını görmekteyiz. Artan rezerv durumuna rağmen 

dünyanızda petrol tüketiminde günden güne arttığını görmekteyiz. Dünya Petrol üretim tablosuna (Tablo 4) 

baktığımızda dünyanın en büyük üretici ülkelerden olan Suudi Arabistan’ın petrol rezervi 2000’de 262,8 bin 

milyon varilken bu miktar 2009’da 264,6 bin milyon varil, 2010 yılında 264,5 bin milyon varil olarak 
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istatistiklere yansımıştır. Diğer bir önemli petrol rezervlerine sahip olan Venezüella’nın da 2000’de 76,8 bin 

milyon varil olan rezervi 2010 yılı sonu itibariyle 211,2 bin milyon varile yükselmiş görünmektedir. Diğer bir 

önemli petrol rezervlerine sahip olan İran’ın da durumu farklı olmayıp, 2000’de 99,5 bin milyon varil olan 

rezervi 2010 sonu itibariyle 137 bin milyon varil olarak istatistiklere yansımıştır. Dünya da petrol rezervlerinde 

ki bu artışta en önemli faktörün üretim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve son zamanlarda artan petrol 

fiyatlarından dolayı üretiminin daha teşvik edici duruma gelmesi gibi durumları sıralamak mümkündür. Dünya 

petrol ticaretine baktığımızda en büyük ham petrol ihracatçılarının Rusya ve Ortadoğu ülkeleri olduğunu, en 

büyük ham petrol ithalatçılarınınsa ABD, Çin, Japonya, Hindistan ve Avrupa ülkeleri olduğu görülür. Büyük 

ihracat kabiliyetinin büyük rezervlere sahip olmanın yanı sıra iç tüketimin ötesinde bir büyük üretimi mümkün 

kılacak altyapıya ve taşıma/ticaret altyapısına sahip olmayı gerektirdiği açıktır. Bu açıdan bakıldığında, son 

gerçekleşen projelerle (BTC ve Kazakistan – Çin ham petrol boru hattı projeleri) Hazar Havzası ülkelerinin 

dünya petrol ticaretindeki ağırlıkları artmıştır (2009 yılında Kazakistan’ın günlük ihracatı 1,3 milyon varile; 

Azerbaycan’ın günlük ihracatı da 876 bin varile ulaşmıştır). Geçecek olduğu bölgelerdeki politik istikrarsızlık ve 

güvenlik problemi nedeniyle askıya alınmış görünen Türkmenistan – Afganistan – Pakistan ham petrol boru hattı 

(1600 km, günlük 1 milyon varil kapasiteli) gibi gelecekte gerçekleşmesi muhtemel başka projelerle Orta Asya 

ülkelerinin uluslararası petrol ticaretindeki ağırlıkları daha da artabilecektir ( Yazar, 2011: 30). 

Üretim/Milyar  

Metreküp 
   2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010  

Dünya  

Toplamda  

Payı 

ABD 543.2 555.5 536 540.8 526.4 511.1 524 545.6 570.8 582.8 611 19,3% 

Azerbaycan 5.1 5 4.7 4.6 4.5 5.2 6.1 9.8 14.8 14.8 15.1 0,5% 

Kazakistan 10.4 10.5 10.2 12.6 20 22.6 23.9 26.8 29.8 32.5 33.6 1,1% 

Rusya 528.5 526.2 538.8 561.5 573.3 580.1 595.2 592 601.7 527.7 588.9 18,4% 

Türkmenistan 42.5 46.4 48.4 53.5 52.8 57 60.4 65.4 66.1 36.4 42.4 1,3% 

Özbekistan 51.1 52 51.9 52 54.2 54 54.5 59.1 62.2 60 59.1 1,8% 

Çin  27.2 30.3 32.7 35 41.5 49.3 58.6 69.2 80.3 85.3 96.8 3,0% 

Dünya Toplamı 2413.4 2478 2519.4 2616.5 2694 2778 2880.7 2950.5 3062.1 2975.9 3193.3 100,0% 

OECD 1073.9 1096.6 1086.4 1092.8 1091.9 1076.4 1092.9 1102.2 1134.3 1126.3 1159.8 36,5% 

Non-OECD 1339.5 1381.4 1433 1523.7 1602.1 1701.6 1787.9 1848.3 1927.8 1849.5 2033.5 63,5% 

European Union  231.9 232.8 227.6 223.6 227.3 212 201.3 187.5 189.4 171.5 174.9 5,5% 

Former USSR 654.2 657.1 671.4 702.1 723.4 737.7 759 772.1 793.8 690.9 757.9 23,7% 

Tüketim/Milyar  

Metreküp 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Dünya  

Toplamda  

Payı 

ABD 660.7 629.7 651.5 630.8 634 623.3 614.1 654 658.9 646.7 683.4 21,7% 

Azerbaycan 5.2 7.5 7.5 7.7 8.3 8.6 9.1 8 9.2 7.8 6.6 0,2% 

Kazakistan 9.5 10.2 14.8 17.6 25 26.8 28.1 26.4 27.2 24.5 25.3 0,8% 

Türkiye 14.6 16 17.4 20.9 22.1 26.9 30.5 36.1 37.5 35.7 39 1,2% 

Türkmenistan 12.2 12.5 12.9 14.2 15 16.1 18.4 21.3 20.5 19.9 22.6 0,7% 

Özbekistan 45.7 49.6 50.9 45.8 43.4 42.7 41.9 45.9 48.7 43.5 45.5 1,4% 

Çin  24.5 27.4 29.2 33.9 39.7 46.8 56.1 70.5 81.3 89.5 109 3,4% 

Dünya Toplamı 2411.7 2455 2520.3 2606.1 2694.5 2781.8 2842.4 2947.4 3026.4 2950.2 3169 100,0% 

OECD 1355.5 1340.1 1368.8 1392.4 1415.7 1422.5 1425.3 1475.9 1500.4 1453 1546.2 48,9% 

Non-OECD 1056.1 1114.9 1151.5 1213.7 1278.9 1359.2 1417.1 1471.5 1526 1497.2 1622.8 51,1% 

European Union  440.4 451.8 451.2 473.2 486 494.2 486.9 481.2 489.7 458.5 492.5 15,5% 

Former USSR 523.6 541.6 547.8 565.9 583.9 594.4 604.7 619 613.1 558.9 596.8 18,8% 

Tablo 5: Dünyada Orta Asya Ülkeleri ve Belli Başlı Ülkelerin Yıllar İtibariyle Doğalgaz Üretim Tüketimleri 

Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June 2011 

 

  Milyar m³ Azerbaycan Kazakistan Türkmenistan Özbekistan 

İt
h

a
l 

E
d

il
e
n

 Ü
lk

el
er

 Rusya 0,72 11,95 9,68 10,32 

Kazakistan       2,9 

Kırgızistan       0,19 

Türkiye 4,35       

Tacikistan       0,16 

Gürcistan 1,03       

İran 0,35   6,5   

Çin     3,55   

TOPLAM 6,45 11,95 19,73 13,56 

Tablo 6: Orta Asya Ülkelerinin Doğal Gaz İhracatı -2010 Kaynak: BP Statistical Review of World Energy June 

2011 
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Önümüzdeki yirmi-yirmi beş yıl için yapılan projeksiyonlarda bugün petrol ve/ya da doğal gaz ihracatçı 

statüsünde olan bazı kaynak sahibi ülkelerin ilerleyen yıllar içerisinde artması beklenen iç tüketimleri (ve sahip 

oldukları rezervlerin yavaş yavaş tükenmesi) nedeniyle ithalatçı durumuna düşmesi beklenmektedir.  İşte tam da 

bu perspektiften Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan önem kazanmaktadır. Çünkü bu ülkeler artırılabileceği 

görülen üretimleriyle uzun bir dönem boyunca ihracat potansiyeline sahip görünmektedirler (Yazar, 2011: 24). 

Dünya ekonomisine baktığımızda genel olarak ticari ağın enerji kaynakları üzerinde, Orta Asya ülkelerinin 

doğalgaz ticarine baktığımızda ise ağırlıklı olarak Rusya üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz.  

 4.2  Kömür Rezervleri 

       Dünya Kömür rezervlerine baktığımızda ilk üç sırada ABD, Çin ve Rusya’nın geldiğini Tablo 7 den 

görebilmekteyiz. Orta Asya ülkeleri bağlamında baktığımızda ise Kazakistan önemli miktarda kömür rezervine 

sahiptir. Kazakistan’ın diğer Orta Asya ülkeleri içerisinde enerji bağlamında farklı rolde olmasına neden olan 

durum içinde kömürün oynadığı egemen roldür. (World Energy Outlook 2010, Chapter 16, IEA)  

Ülkeler 

2009-

Rezerv 

(Milyon 

Ton) 

Dünya 

toplam 

rezervine 

oranı (%) 

Dünya Kömür Üretimlerinin Bölgesel Dağılımı %  

  1990 2000 2010 

Avrupa&Asya 41,4 35,8 35,4 

Türkmenistan -   Asya Pasifik 27,9 29,7 30,9 

Kazakistan 33600 3,9 Orta doğu &Afrika 6,4 6,3 3,8 

Özbekistan 1900   Kuzey Amerika 22,8 26,1 28,5 

Azerbaycan -   Güney&orta Amerika 1,4 2,2 1,5 

Kırgızistan 812   
Dünya Toplam ( Milyon 

Ton) 981780 984211 860938 

ABD 238308 28,9 

    Çin 114500 13,9 

    Rusya 157010 19 

    
Tablo 7: Dünyada Orta Asya Ülkeleri ve Belli Başlı Ülkelerin Yıllar İtibariyle Kömür Rezervleri Kaynak: BP 

Statistical Review of World Energy June 2011, World Energy Outlook 2010 

 4.3  Karbondioksit Salınımı 

Bir ekonominin amaçlarından birisi de büyümeyi maksimize etmektir. Ancak büyüme sürecinde çevresel 

değişimler olduğunun anlaşılmasıyla, çevre ve büyüme arasındaki ilişki sorgulanmaya başlanmıştır. Özellikle 

1990’ların başından itibaren iklim değişiklikleri, küresel ısınma ve çevresel bozulma gündeme gelmiştir. 

Çevreyle ilgili söz konusu olumsuz gelişmelere sebep olarak ise havadaki karbondioksit gazının artması 

gösterilmiştir. Böylece dikkatler karbondioksit miktarındaki artışa çekilmiş ve bu artışın gelirle olası ilişkisi 

sorgulanmıştır. Bunun sonucunda ise, çevre ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki çevre ekonomisindeki yerini 

almıştır (Arı ve Zeren, 2011: 37). Orta Asya ülkelerinin Karbondioksit salınımı açısından bakıldığında 

durumlarının çok iyi olmadığı görülmekte olup yıllık toplam karbondioksit salınımının değerlendirmesinde bu 

değerlerin yüksekliğiyle özellikle Türkiye ve Kazakistan dikkat çekmektedir. Bu durum bizlere Türkiye olsun ve 

Kazakistan olsun karbondioksit salınımının diğer ülke seviyelerine indirgenmesi için bu konuda gereken önemi 

vermeleri gerektiğini göstermektedir. Orta Asya ülkelerinde Kazakistan’ın karbondioksit salınımının yüksek 

olmasında en büyük unsurun kömür üretiminin rol oynamasıdır. 

Ülkeler 

CO2 

Salınımı 

(Bin Ton) 

Dünya Toplamının Yüzdesi 

(%) 

Kazakistan  227.394,00 0,78 

Azerbaycan  31.775,00 0,12 

Türkmenistan 45.808,00 0,16 

Özbekistan 116.090,00 0,40 

Kırgızistan 6.080,00 0,02 

Türkiye 288.681,00 0,99 

Tablo 8: Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye’nin 2009 yılı Karbondioksit Salınımı Kaynak: BP Statistical Review of 

World Energy June 2011, World Energy Outlook 2010 

 4.4  Hidroenerji 

Orta Asya ülkelerinin Hidroelektrik tüketimleri açısından dünya da önemli bir konumda olmasa da özellikle 

Kırgızistan ve Tacikistan’ın önemli miktarda hidroenerji potansiyelleri bulunmaktadır. Gelecekte tüm ülkelerin 

üzerinde yoğunlaştığı enerji türü olan nükleer enerji türü orta Asya ülkelerinde henüz mevcut olmamakta ancak 

dünya da artan enerji talebi karşısında nükleer enerjiye olan yönelimin hız kazandığını söyleyebiliriz. 
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Petrol Eşdeğeri 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

 Dünya 

Milyon Ton Toplamda  Payı  

Azerbaycan 0,3 0,3 0,5 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,5 0,8 0,10% 

Kazakistan 1,7 1,8 2 2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,6 1,5 0,20% 

Rusya 37,4 39,8 37,1 35,7 40,2 39,5 39,6 40,5 37,7 39,9 38,1 4,90% 

Türkiye 7 5,4 7,6 8 10,4 9 10 8,1 7,5 8,1 11,7 1,50% 

Türkmenistan  –   –   –   –   –   –   –   –   –   –   –  – 

Özbekistan 1,3 1,2 1,6 1,7 1,6 1,4 1,4 1,4 2,6 2,6 2,5 0,30% 

Çin  50,3 62,8 65,2 64,2 80 89,8 98,6 109,8 132,4 139,3 163,1 21,00% 

 Dünya Toplamı  599,4 585,1 596,2 595,9 633,3 658,6 684,4 696,5 724,7 736,3 775,6 100,00% 

OECD 310,1 288,5 293,3 287,8 292,7 295,2 299,4 292 301,6 299,4 309,5 39,90% 

Non-OECD 289,2 296,6 302,8 308,1 340,7 363,4 385 404,5 423,1 436,9 466,1 60,10% 

European Union  81,8 85,7 72,4 70,7 73,4 69,5 69,6 70 73,1 74,1 83 10,70% 

Former USSR 52,1 54,2 52 51,3 56,3 55,9 55,6 56,4 54,1 56,2 55,9 7,20% 

Tablo 9: Dünyada Orta Asya Ülkeleri ve Belli Başlı Ülkelerin Yıllar İtibariyle Hidroenerji Tüketimleri Kaynak: 

BP Statistical Review of World Energy June 2011 

 5  Sonuç 

SSCB dağılmasından sonra egemenliğini kazanan Orta Asya ülkeleri hem ekonomi hem de iletişim 

bakımından daha açık hale gelmişlerdir. Hazar Bölgesi yaşanan bu değişim sürecinde enerji kaynaklarının 

zenginliği dolayısıyla başka ülkelerinde bu bölgeye ilgilerinin artmasıyla bölgede rekabet daha da artmıştır. 

Bölgede etkin olan Rusya ülkelerin enerji kaynakları üzerinde etkinliğini devam ettirmek istemiştir. Ancak 

Rusya’da yaşanan sorunlar dolayısıyla Orta Asya ülkeleriyle yeteri bir şekilde ilişkilerini sağlayamamıştır. 

Avrupa artan enerji ihtiyacı için,  ABD’nin bölge üzerinde stratejik planları nedeniyle ilgilerini her geçen gün 

attırmakta olup bu durum Rusya’yı rahatsız etmektedir. Orta Asya ülkeleri üzerinden çeşitli iletim hatlarının 

sağlanması üzerinde yapılan projelerde bu bölge ülkelerinin önemini her geçen gün arttırmaktadır. 

Orta Asya ülkeleri zengin enerji kaynakları rezervlerine sahip olması ve gerçekleştirdiği üretimin yaptığı içi 

tüketimden kat kat fazla oluşu bölge ekonomisi ve gelişimi üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Orta Asya 

ülkelerinin enerji kaynakların üretimi ve dağıtımı üzerinde izleyecekleri ortak strateji ve politikalar, bölge 

ülkeleri arasında kültürel yakınlığın yanı sıra ortak çıkarların sağlanması, ilişkilerin devamlılığını sağlaması, 

sosyal refahın arttırılması ve dünya enerji piyasasında söz sahibi olması gibi sosyal, siyasal ve ekonomik açıdan 

son derece yararlı sonuçlar getirecektir.  
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Abstract 

The concept of transition economies covers a group of countries which were established in the aftermath of the 

fall of Berlin Wall in 1989 and the collapse of the former USSR in 1991. The main objectives of these countries 

are prices and foreign trade liberalization, privatizations realized, macroeconomic stability, obtaining foreign 

direct investment and improving marketing situations during the transition period. Today an effective foreign 

trade policy takes an important place in the improvement of a transition country economic performance. 

Kazakhstan is one of the newly independent states, transition country which was established in the aftermath of 

the USSR’s collapse in 1991. The aim of this study is prediction of foreign trade between Turkey and 

Kazakhstan using Box-Jenkins Method. We hope the study will contribute to development of foreign trade 

between Turkey and Kazakhstan which after gaining independence foreign trade reforms had been realized in 

such fields as setting free foreign trade prices, renewal of foreign trade system, market diversification and 

exchange system modification. Also, we hope the study will contribute to decision-makers and policy makers 

who doing short-term forecasts for the future in different fields. 

JEL codes: C32, F13, F15 

 1  Giriş  

1989 yılının sonlarında Berlin Duvarı’nın yıkılması ve hemen ardından 1991 yılında Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği’nin (S.S.C.B.) dağılması geride bıraktığımız yüzyılın en önemli olaylarındandır. Bu 

dönemde, yıllarca kapitalizme rakip olmuş bir düzen olan sosyalizmin bir anlamda en büyük kalesi yıkılmış ve 

kapitalist düzen adeta rakipsizleşmiştir.  Bu süreç dünya ekonomisini köklü bir şekilde değiştirmiş ve aslında 

1970’li yılların sonu ve 80’li yılların başında ABD’deki muhafazakârların piyasa ekonomisini devletin etki 

alanından çıkarmasıyla başlayan Yeni Ekonomik Düzen’in tamamlayıcısı olmuştur (Kazgan, 2005: 79). Bu 

yıllarda ekonomik sitemlerin yaşadığı en önemli deneyimlerinden biri sosyalist ekonomik modelden piyasa 

ekonomisine dayalı modele çok hızlı ve kapsamlı bir şekilde yaşanan geçiştir. Geçiş sonucunda ekonomik yapı 

ile üretici ile tüketici davranışlarında temel değişimler gözlenmiştir ( Egeli ve Emsen, 2002: 38–40).  

Yeni düzende yaklaşık 380 milyon nüfusa sahip 25 civarında ülke, sosyalist sistemin başarısızlığından dolayı 

serbest piyasa ekonomisine geçiş noktasında tercihte bulunmuştur. Her ne kadar bu gruba dahil ülkelerin 

özellikleri ve yaşadıkları süreç birbirinden çok farklı da olsa, ortak noktaları merkezi planlamadan serbest piyasa 

ekonomisine geçmek olduğundan tamamı “geçiş ekonomisi” kavramı içine dahil edilmişlerdir. Bu ülkelerin 

ekonomileri hâlâ serbest piyasa ekonomisine dönüşümü devam ettiği için geçiş ekonomileri olarak 

adlandırılmaktadır. Geçiş ya da geçiş ekonomisi ile bahsedilen husus; bir ülkede mevcut üretim tarzının rakipleri 

ile rekabet edememesi dolayısıyla da kısmen veya tamamen çökmesi neticesinde kurumsal yapının değişmeye 

zorlanmasıdır. Diğer bir ifade ile sosyalizmden veya karma ekonomiden, piyasa ekonomisine geçiş sürecidir 

(Akalın, 2002: 15)  

Sosyalist veya karma ekonomiye sahip ülkelerin piyasa ekonomisine geçme gayretleri, bilimsel bir altyapının 

sonucunda kendi rızalarıyla olmamıştır. Yani, geçiş ekonomisi sürecini başlatan, piyasa ekonomileri ile 

alternatifleri arasındaki rekabet sonunda, ikinci guruba dâhil ülkelerde iktisadi krizin ortaya çıkması; böylece 

karma ve sosyalist ekonomik örgütlenmelerin çökerek işlevlerini yitirmesidir (Akalın, 2002: 17). Geçiş 

sürecinde bir taraftan merkezi planlı ekonomik modelin tasfiyesi yapılırken, diğer taraftan piyasa ekonomisi 

modelinin tahsisi gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte her iki ekonomik sistemin özellikleri mevcut olduğu için bir 

karmaşıklık ve istikrarsızlık söz konusu olabilmektedir. Tablo 1’de geçiş ekonomilerindeki bu durumu özet bir 

şekilde açıklamaktadır. 

Tablo 1’den görüldüğü üzere geçiş ekonomisinde öncelikle kararalma mekanizmasında kaotik bir durum söz 

konusudur. Piyasa temelli yasal çerçevenin bütünsel bir şekilde henüz oluşturulamaması ve zamana ihtiyaç 

duyulması kararalma alanında karmaşıklığı ortaya çıkarmakta ve bu da uygulamayı etkilemektedir. Merkezi 

planlı ekonomide özgür ticari faaliyetlerin yasak olusu ve mülkiyet hakkının yoksunluğu özel ticari kurumların 

tahsisi, gerçekleştirilmesi gerekli olan yerel tasarrufları yetersiz kılmaktadır. Bu ise yatırımların yapılması için 

dış borçlanmayı ve yabancı sermayeyi gündeme getirmektedir. Koordinasyonsuzluk ise bir diğer sorundur. Yasal 
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kurumsallaşmada yetersizlik, dolayısıyla faaliyet alanlarının açıkça belirlenmemesi nedeniyle zayıf devlet ve 

etkin olmayan piyasa mevcuttur.  

 Merkezi Planlı Ekonomi Geçiş Ekonomisi Piyasa Ekonomisi 

Karar alma 

Mekanizması 

Merkezleştirilmiş Kaotik (Karmaşık) Desantralize Edilmiş 

Yatırımlar için 

tasarruf 

Kaynağı 

Devlet Başlangıç aşamasında yerli sermaye 

yetersizliği, yabancı sermaye temelli 

ve borçlanmaya dayalı 

Kurumsal ve bireysel tasarruflar 

Koordinasyon Planlama zorunluluğu, 

katı kurallar 

Zayıf devlet ve etkin olmayan piyasa Temel olarak piyasa egemenliği, 

bunun yanında bazı devlet 

düzenlemeleri de mevcut 

Mülkiyet Devlet Devlet, özel, yarı özel ve kayıt dışılık Esas olarak özel 

Ekonomik 

Güdüler 

Yok, kolektif basarılar Para Bireysel basarılar 

Tablo 1: Piyasa Ekonomisine Geçiş Kaynak: Michael BLEYZER,  

 2  Geçiş Ekonomileri ve Uluslararası Ticaret 

Nihai amaçları, yaşam standartlarını yükseltecek bir büyüme hızı temin edecek piyasa mekanizmasının 

kurumsallaşması ve etkin bir piyasa ekonomisine ulaşmak olan geçiş ekonomileri iki aşamalı bir dönüşümün 

yaşamaktadırlar. Tüm unsurlarının bir arada ve eş zamanlı bir dönüşüm mümkün olmadığından, piyasa 

ekonomisine geçiş süreci iki aşamalı olarak gerçekleşir. Birinci aşama: dış ticaretin ve piyasaların 

serbestleştirilmesi ile kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilerek devletin daha önce hâkim olduğu ve elinde 

tuttuğu ekonomik alanlardan çekilmesi, ikinci aşama: hukuki ve kurumsal çerçevenin düzenlenmesi, bu ise etkin 

bir piyasa mekanizmasının oluşturulmasını sağlayacak özel ve kamu kurumlarının meydana getirilmesi ve piyasa 

mekanizması için çok önemli olan kamu malları ve hizmetlerinin üretilmesinde ihtiyaç duyulan kamu gelirlerinin 

özellikle “vergi” gelirlerinin sağlanması yönünde tedbirlerin alınması diğer yandan ticaretin ve iş hayatının 

gelişebilmesi için gerekli kuralların ve değer yargılarının oluşturulması ile gerçekleşecektir (Altay, 2001: 11–12). 

Daha önce piyasa ekonomisi konusunda herhangi bir deneyimi bulunmayan ve merkezi planlı sisteme göre 

faaliyet gösteren tüm ekonomik birimlerin etkilendiği geçiş ekonomilerinin temel özellikleri Havrylshyn ve Wolf 

(1999)’a göre şöyle sıralanabilir: 

 Ekonomik faaliyetler, fiyatlar ve piyasalar serbestleştirilmekte ve buna paralel olarak etkinliği artırmak için 

kaynakların yeniden tahsisi yapılmakta, 

 Makro ekonomik istikrar için piyasa temelli ve dolaylı enstrümanlar geliştirilmekte, 

 Özelleştirme yoluyla işletmelerin yönetim ve ekonomik etkinliğinde artış sağlanmakta, 

 Ekonomide etkinlik artışı için belli bir süre sıkı bütçe politikası uygulanmakta, 

 Mülkiyet hakları, kanun hükümleri ve şeffaf pazara giriş düzenlemelerini korumak için kurumsal ve yasal 

çerçeve oluşturulmaktadır. 

Geçiş ekonomileri iktisat literatürüne 1980’lerin sonunda girmiştir. Her yıl yaklaşık olarak dünyadaki 

GSMH’nın % 17-18’ini üreten geçiş ekonomisi ülkeleri kapsamında 12 Merkezi ve Doğu Avrupa ülkeleri ile 15 

eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri ile Moğolistan, Çin ve Vietnam (sosyalizme devam etseler de) girmektedir. 

IMF istatistiklerinde olduğu gibi kişi başına düşen gelirden hareketle bu ülkeler “gelişmekte olan ülkeler” 

grubuna da dâhil edilebilmektedirler. Geçiş ekonomileri üç gruba ayrılarak incelenebilir (Bal, 2003: 174): 

I. grupta;  Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ile Eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetlerinin oluşturdukları 

devletler yer almaktadır. Aynı değişim sürecini yaşasalar da bu ülkeler arasında önemli farklılıklar vardır. 

Örneğin; Beyaz Rusya, Özbekistan ve Türkmenistan diğer Cumhuriyetlere göre daha az radikal reformlar 

yürütmektedirler. Tacikistan’ın ise Sovyetler Birliği döneminde olduğu gibi, gelişme açısından diğerlerinden 

geride olduğu gözlenmektedir. 

II. grupta; Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri (Baltık Cumhuriyetleri dahil); bu ülkelerde diğerlerine göre 

reformların daha radikal olduğu görülmektedir. Avrupa Birliğine girmek isteyen bu ülke grubunda özellikle 

1990’lı yılların ortalarından itibaren önemli gelişmeler görülmektedir. Ancak, Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya 

ve Yugoslavya gibi ülkelerde daha yavaş reformlar yapıldığı söylenebilir. 

III. grupta; Çin ve Vietnam ayrıca ele alınabilir. Reform Çin’de 1978’de başlamıştır. Reformun ilk yıllarında 

sosyo-ekonomik gelişmeler düşük düzeyde olmasına rağmen son yıllarda büyük hızla büyüdüğü gözlenmektedir. 

Günümüzde planlı ekonomik sistemlere sahip sadece ülke kalmıştır. Bunlar Küba ve Kuzey Kore 

Cumhuriyetleridir.  

Piyasa ekonomisine geçmeye çalışan ülkeler, geçiş reformlarının başlangıcında, farklı ekonomik yapılara sahip 

oldukları için, geçiş konusunda aynı başarıyı gösterememişlerdir. 
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Geçiş ekonomisi sürecini yaşayan ülkeler bir yandan uluslararası piyasalara entegre olabilmek için, 

serbestleşme ve özelleştirme çalışmaları ile devletin ekonomideki ağırlığını azaltmaya çalışırken, diğer yandan 

bu işlemleri yürütmek için devletin yoğun müdahalesine ihtiyaç duyarlar (Acartürk ve Arslaner, 2005: 1). 

Ekonomik reformların yapılabilmesi ve piyasaya işlerlik kazandıracak kurumların oluşturulabilmesi için 

öncelikle demokrasi, adalet, güvenlik gibi konularda atılımlar gerçekleştirmek gerekmektedir. Devletin asli 

görevi olarak kabul edilen bu kurumların varlığı uluslararası organizasyonlarda yer alabilmek için gereklidir. 

 2.1  Geçiş Ekonomilerinde Makroekonomik Gelişmeler ve Dış Ticaretin Boyutları 

Piyasa ekonomisine geçmeye çalışan ülkeler birçok makroekonomik sorunla karşı karşıyadır. Vergileme, 

harcama ve borçlanma konularının oluşturduğu kamu maliyesi reform sürecinin en önemli problemleridir. Çünkü 

devlet, piyasa ekonomisi kurallarına işlerlik kazandırmak konusunda aktif role sahiptir. Ekonomik ve mali 

yapıdaki dönüşümü sağlayabilmek için yeterli kaynağa sahip olmak piyasa ekonomisi kültürüne alışkın olmak 

gerekir. Geçiş ekonomilerinde görülen enflasyon, bütçe açıkları, işsizlik, yetersiz büyüme ve yolsuzluk sorunları 

ancak kamu maliyesinin disiplin altına alınması ile çözülebilir (Altay, 2005: 15). 

Geçiş ekonomisi sürecini yaşayan ülkelerin hepsinde enflasyonla mücadele ve çıktı düşüşleri yaşanmıştır. 

Geçişle birlikte kaynakların verimsiz sektörlerden verimli sektörlere aktarmaya çalışan ülkelerin tamamında 

reformların başlangıcı ile birlikte çıktı azalışı da başlamıştır. Yine beşeri sermayenin gelişim, uzun süre katı 

sosyalist rejim altında yaşadıkları için, Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkelerindeki beşeri sermaye gelişiminden daha 

kötü durumdadır. Bölgeler arasındaki gelişme performansının bu derece farklı olmasını okul kalitesindeki 

farklılık açıklamaktadır. Ancak bu ülkelerdeki doğal kaynak zenginliği, tartışmasız bir şeklide ülkelere üstünlük 

sağlamaktadır. Bölgesel ticaret olarak bakıldığında ise Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri kısmen serbest bir 

ticaret politikası uygularından ticari altyapıları daha sağlamdır (Fischer, 2000: 3–11). 

Geçiş sürecinin başlangıcında bazı ülkeler diğerlerinden daha iyi durumda olsalar da büyüme farklılıklarını 

ortadan kaldırmada bu durum tek başına yeterli olmamıştır. Örneğin doğal kaynak zengini ülkeler bu 

zenginlikten yeterince faydalanamamıştır. Benzer şekilde komünist rejim altında geçen yıl sayısının fazlalığı 

piyasa ekonomisinin kural ve kurumlarından uzaklaşılması, geçiş sonrası reformların hızı da oldukça önemli bir 

değişken olarak kabul görülmektedir. Ülkelerin büyüme performansları birbirinden farklı olması, her ülkenin bu 

değişkenler açısından gösterdiği etkinlik birbirinden farklı olmasına dayanmaktadır. Aynı politikalar, aynı 

başlangıç koşulları, aynı reformlar farklı ülkelerde farklı sonuçlar vermiştir. Bunun nedeni her ülkenin bu 

faktörlerin etkinliğini belirleyen kurumsallaşma düzeyi ve uygulama etkinliğinin farklı olmasıdır (Balcılar, 

2002).  Geçiş ekonomilerinde makro ekonomik gelişmeler yukarıda kısaca özetlenmeye çalışıldığı üzere 

sıkıntılılarla dolu bir süreç olarak kendini göstermiştir. Söz konusu ekonomilerin piyasa ekonomisi tecrübelerinin 

zayıflığı, sermaye birikiminin düşüklüğü, piyasa ekonomisine ilişkin kural ve kurumların yeterince 

oluşturulamamış olması, iktisadi birimleri piyasa mekanizmalarına uyum sağlamaktaki yetersizlikleri ve devlet 

mekanizmasının genel zayıflığının ekonomik aktivitelerin devlet tarafından kontrolünü zayıflatması önemli bir 

diğer sonucu ortaya koymuştur. Bu durum kayıt dışı ekonomik faaliyetlerin hızla yükselişidir. Bu sürecin ilk 

başlarındaki temel faktör devletin genel ekonomiyi kontrol gücünün hızla çöküşü olmuştur (Kaufmann ve 

Shleifer, 1997: 159). 

 

 Nüfus 

(Milyon Kişi) 
GSYH 

(Milyar $) 
Enflasyon 

(%) 
İşsizlik 

(%) 
Cari İşl. Dengesi 

(Milyar $) 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

Azerbaycan 9,049 9,122 51,698 62,321 5,7 7,9 6,0 6,0 15,040 16,397 

B.Rusya 9,481 9,434 55,221 55,483 7,7 53,2 0,7 0,6 -8,278 -5,775 

Ermenistan 3,299 3,332 9,371 10,106 7,3 7,7 19,0 19,0 -1,373 -1,245 

Estonya 1,340 1,340 18,946 22,225 2,9 5,1 17,3 12,5 0,680 0,704 

Gürcistan 4,436 4,469 11,638 14,347 7,1 8,5 16,3 14,9 -1,334 -1,816 

Kazakistan 16,434 16,674 148,047 178,312 7,1 8,3 5,8 5,4 3,013 13,609 

Kırgızistan 5,478 5,532 4,794 5,920 7,8 16,6 8,6 7,9 -0,332 -0,183 

Letonya 2,248 2,230 24,014 28,252 -1,2 4,2 19,0 15,6 0,716 -0,338 

Litvanya 3,287 3,267 36,537 42,718 1,2 4,1 17,8 15,5 0,534 -0,731 

Moldova 3,557 3,557 5,813 7,003 7,4 7,7 7,4 6,7 -0,484 -0,743 

Özbekistan 28,500 28,842 38,963 45,353 9,4 12,8 0,2 0,2 2,397 2,621 

Rusya 142,900 142,411 1.487,293 1.850,401 6,9 8,4 7,5 6,5 69,967 101,141 

Tacikistan 7,688 7,849 5,642 6,523 6,5 12,4 -- -- 0,120 -0,153 

Türkmenistan 5,439 5,526 20,001 25,742 4,5 5,8 -- -- -2,349 0,466 

Ukrayna 45,783 45,554 137,934 164,960 9,4 8,0 8,1 8,2 -3,018 -9,280 

Tablo 2: BDT Ülkelerinde Temel Makroekonomik Göstergeler Kaynak: WTO (2011) Annual Report’tan 

derlenmiştir. 
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Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) için Tablo 2’de kısmen izlenebilen bazı makroekonomik göstergelerden 

görüleceği üzere, Rusya’nın ardından en yüksek nüfusa sahip ülkeler Ukrayna ve Özbekistan’dır. Nüfus 

büyüklüğü bakımından dördüncü sırada yer alan Kazakistan en yüksek GSYH bakımından üçüncü sırada yer alır. 

Enflasyon oranı 2010 yılında Özbekistan, Ukrayna ve Kırgızistan’da yüksek düzeyde iken Letonya’da fiyatlar 

genel düzeyi gerilemiştir. 2011 yılında Beyaz Rusya çok yüksek enflasyon oranına sahip iken onu, Kırgızistan ve 

Tacikistan izlemektedir. İşsizlik oranı her iki yılda da Ermenistan, Letonya ve Litvanya yüksek seviyededir. Cari 

işlemler dengesi Rusya’da her iki yılda da yüksek düzeydedir. Tam aksine Beyaz Rusya yüksek düzeyde açık 

vermiştir. Kazakistan her iki yılda da cari işlemler fazlası vermiştir. 

 3  Bir Geçiş Ekonomisi Olarak Kazakistan Ekonomisi ve Uluslararası Ticaret 

Ekonomisi büyük ölçüde Rusya’ya bağlı bir Orta Asya ülkesi olan Kazakistan, kuzeyde ve batıda Rusya 

Federasyonu, doğuda Çin, güneyde Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan ile çevrilidir. Sahip olduğu arazi ile 

Kazakistan, Bağımsız Devletler Topluluğu’nun (BDT) %13,3’lük kısmını oluşturur. Yüzölçümü itibariyle Rusya 

Federasyonu’ndan sonra en büyük arazi alanına sahip devlettir (TOBB, 1996: 3). 

25 Ekim 1990 tarihinde egemenliğini, 16 Aralık 1991’debağımsızlığını ilan eden Kazakistan, zengin doğal 

kaynakları ile diğer Türk Cumhuriyetleri içerisinde en stratejik ve kalkınma perspektifine sahip olan ülkedir. 

Bağımsızlığından bu yana iç ve dış ticaretin liberalleşmesi, küçük firmaların özelleştirilmesi, fiyat ve faiz 

oranları konularıyla, başta enerji sektörü olmak üzere Doğrudan Yabancı Sermaye (DYS) yatırımları 

konusundaki köklü bir liberalleşme ve dışa açık kalkınmasıyla diğer ülkeler tarafından dikkatle izlenmektedir. 

Büyük doğalgaz ve petrol yataklarına sahip olan Kazakistan, dünya enerji piyasasının en önemli ülkelerinden biri 

olarak kabul edilmektedir. Bağımsızlığına kavuştuktan sonra ABD ve Avrupa ülkeleri ile ilişkilerini 

kuvvetlendirdikten sonra, günümüzde Rusya, Kazakistan’ın başlıca ticaret ortağı ve Kazak petrollerini dünya 

pazarlarına ulaştırmak için kullandığı başlıca geçiş ülkesidir. Tablo 3’te Kazakistan’a ait ekonomik göstergeler 

yer almaktadır. 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

GSYİH (Milyar $) 51,1 81 104,9 133,4 115,3 148,1 180,1 

Kişi Basına Milli Gelir ($) 3.771 5.292 6.772 8.514 7.164 9.070 11 

Reel Büyüme Oranı (%) 9,7 10,7 8,9 3,3 1,2 7,3 7,5 

Enflasyon Oranı (TÜFE % ) 7,5 8,4 8,8 9,5 6,2 7,8 7,4 

Toplam İhracat (Milyon $) 27.849 38.250 47.755 71.184 43.196 59.544 88.118 

Toplam İthalat (Milyon $) 17.352 23.677 32.756 37.889 28.409 30.438 38.039 

Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) -1.056 -1.999 -8.322 6.326 -4.068 3.013 13.609 

Kazakistan’ın Dış Ticaretinde Başlıca Ülkeler (2011, %) 

İhracat Çin % 18,8, İtalya % 17,2,Rusya % 8,5, Hollanda % 7,6, Fransa % 6, İsviçre % 5,7 

İthalat Rusya % 42,8, Çin % 13,3,Almanya % 5,6, Ukrayna % 4,7, İtalya % 3, Türkiye % 2 

   Tablo 3: Kazakistan’a Ait Temel Makro Ekonomik Göstergeler Kaynak: Kazakistan Cumhuriyeti İstatistik 

Ajansı 

Günümüzde petrol, toplam sınai üretimin yarısından fazlasını oluşturduğu Kazak ekonomisi sahip olduğu 

üretim yapısı itibarı ile daha ziyade ham madde ve yarı mamul ihracatçısı bir ülkedir. Petrol ve petrol ürünleri, 

demirli metaller, kimyasallar, makineler, hububat, yün, et, kömür ülkenin başlıca ihraç ürünleridir. İhracatın 

yarısından fazlasını petrol ve petrol ürünleri oluşturmaktadır. Tüketim malları ihracatı çok sınırlı düzeydedir. 

Ülkenin başlıca ihraç ürünleri olan petrol, gaz ve metallerin ihracatın önemli bir kısmını oluşturması, 

Kazakistan’ın dış ticaret dengesini uluslararası mal fiyatlarındaki değişmelere karşı korunmasız hale 

getirmektedir.  

 4  Türkiye-Kazakistan Dış Ticareti Üzerine Bir Uygulama 

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden Kazakistan’ı aynı gün tanımış ve tanıyan ilk ülke 

olmuştur. İki ülke arasındaki ticari, ekonomik ilişkiler Kazakistan’ın bağımsızlığını kazanmasından hemen sonra 

başlamış olup, bugün çok önemli bir boyuta ulaşmıştır. Nitekim ekonomik ilişkilerin yeni başladığı 2001 yılında 

30 milyon dolar olan karşılıklı ticaret 2005 yılında 1 milyar dolar sınırını asmıştır. 2011 yılında ise 4 milyar dolar 

düzeyindedir (bkz. Tablo 4). Kazakistan’a ihracatımızda başlıca kalemleri makine ve cihazlar, plastikten mamul 

eşya, elektrikli makine ve ekipmanlar; ithalatımızda başlıca kalemleri ise bakır, demir-çelik ve mineral yakıtlar 

oluşturmaktadır. Türkiye’nin ithalatının mineral yakıt ve hammadde ağırlıklı olması ikili ticaretteki açığın temel 

nedenidir. 
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Yıllar  İhracat  İthalat  Denge  Hacim 

2001  119,8 90,3 29,5 210,1 

2002  160,2 203,9 -43,7 364,0 

2003  234,0 266,6 -32,6 500,6 

2004  355,6 442,2 -86,6 797,8 

2005  459,9 558,9 -99,0 1.018,8 

2006  696,8 993,7 -296,9 1.690,6 

2007  1.079,9 1.284,0 -204,2 2.363,9 

2008  890,6 2.332,0 -1.441,4 3.222,6 

2009  633,4 1.348,9 -715,5 1.982,3 

2010  819,9 2.464,3 -1.644,4 3.284,2 

2011 948,2 3.020,4 -2.072,1 3.968,7 

Tablo 4: Türkiye-Kazakistan Dış Ticaret Değerleri (Milyon $) Kaynak: TUİK, www.tuik.gov.tr. 

 4.1  Ekonometrik Metodoloji 

Zaman serilerinin gelecek değerlerinin tahmin edilmesinde kullanılan yöntemin seçimi; tahminin amacına, 

zaman serisinin tipine ve unsurlarına, geçmişe ait veri miktarına ve tahmin döneminin uzunluğuna bağlı olarak 

değişmektedir (Asilkan ve Irmak 2009: 378). Box Jenkins Yöntemi tek değişkenli zaman serilerinde tahmin 

yapabilmek için uygun modelin seçilmesi amacıyla literatürde yaygın olarak kullanılmaktadır. Amacı, örneklem 

verilerini türettiği düşünülebilecek bir istatistik modelini belirlemek ve tahmin etmektir. Tahmin edilen bu model 

kestirim için kullanılacaksa, modelin özellikleri zaman içinde, özellikle de gelecek dönemlerde değişmemelidir. 

Box-Jenkins yönteminin en önemli aşaması, otokorelasyon katsayılarının incelenerek uygun ARMA (p,q), 

modelinin seçilmesidir. ARMA modelinde AR’ın derecesi kısmi otokorelasyon (p), MA’nın derecesi de 

otokorelasyon katsayılarının (q) sayısıyla belirlenmektedir (Önder ve Hasgül 2009: 65–66). Model seçiminde, 

serinin durağan olup olmaması ve mevsim etkisi taşıyıp taşımaması belirleyici olmaktadır. Bu nedenle ilk olarak 

zaman serisinin özellikleri ortaya çıkarılmakta ve uygun bir model bulmaya çalışılmaktadır.  

Çalışmada, veri olarak Türkiye ile Kazakistan arasında yapılan aylık dış ticaret verileri seçilmiştir. Ocak 2000-

Aralık 2011 dönemine ait 144 aylık iki ülkenin kendi aralarındaki ihracat ve ithalat verileri kullanılmıştır. Veriler, 

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) resmi internet sitesinden alınmıştır. 

 4.2  Bulgular 

İhracat ve ithalat serisi için uygun Box-Jenkins modelini belirleyebilmek için ilk önce, serinin durağan olup 

olmadığının analiz edilmesi gerekir.  Yapılan ADF birim kök testi sonucunda logaritması alınmış ihracat ve 

ithalat serisinin birinci dereceden farkları alınarak %1 anlamlılık düzeyinde durağanlığı sağlanmıştır (Tablo 5). 

 

Seri Adı                   Sabitli    Gecikme 

Uzunluğu 

İHRACAT     -2,289                       (0) 

∆İHRACAT     -3,748*        (11) 

İTHALAT     -1,075                       (0)    

∆İTHALAT    -20,273*         (0) 
Not:  ∆ serilerin 1. derece farkını göstermektedir. * serilerin  % 1 düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir 

Tablo 5: ADF Birim Kök Test Sonuçları 

İhracat ve ithalat serisi için çok sayıda model denenmiş ve ihracat için en uygun deneysel modelin Logaritmik 

AR(1), MA(1), SAR(1) ve SMA(1) yani ARIMA(1,1,1)(1,0,1)12 modeli olduğu tespit edilmiştir. İthalat serisi 

için en uygun deneysel model Logaritmik AR(1), MA(1) ve MA(2) yani ARIMA (1,1,2) olarak belirlenmiştir. 

Modellere ilişkin nihai sonuçlar Tablo 6’da verilmiştir.  

 İhracat  İthalat 

Tahmin 

Değeri 

Standart 

Hata 

P 

Değeri 

Tahmin 

Değeri 

Standart 

Hata 

P 

Değeri 

AR(1) -0,3363 0,1340 0,013 AR(1) -0,9668 0,1663 0,000 

MA(1) 0,3668 0,1327 0,000 MA(1) -0,4907 0,1734 0,005 

SAR(1) 0,9941 0,0095 0,007 MA(2) 0,4682 0,0998 0,000 

SMA(1) 0,9345 0,0584 0,000 Sabit 0,0227 0,0292 0,438 

Sabit -0,0002 0,0011 0,885     

Tablo 6: Parametrelerin Tahmini 

İhracat ve ithalat serisine uyan modeller için, gerçek veriler ve tahmin değerlerine ait grafikler sırasıyla Şekil 

1, 2, 3 ve 4’de verilmiştir. 
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Şekil 1: İhracat Serisinin Tahmin Değeri 
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Şekil 2: İthalat Serisinin Tahmin Değeri 

 

Index

Da
ta

140126112988470564228141

12,0

11,5

11,0

10,5

10,0

9,5

9,0

8,5

Variable

logX(11)

FITS1

Time Series Plot of logX(11); FITS1

 

Şekil 3: İhracat Serisine Uygun Model İçin Tahmin Grafiği 

 

Index

Da
ta

140126112988470564228141

12

11

10

9

8

Variable

FITS1

LogM

Time Series Plot of FITS1; LogM

 

Şekil 4: İthalat Serisine Uygun Model İçin Tahmin Grafiği 



256 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Birçok deneme sonucu elde edilen dış ticaret modellerinin, geleceğe ilişkin ihracat ve ithalat verilerinin 

istatistikî açıdan tahmininde kullanılabilmesi için uygunluk testi yapılmıştır. Her iki seri için elde edilen 

tahminlerin tahmin hatalarının otokorelasyon katsayılarının sistematik bir eğilim göstermediği tespit edilmiştir. 

Hata otokorelasyon katsayılarının her birini ayrı ayrı kendi standart hatalarıyla karşılaştırmak küçük 

gecikmelerde hesaplanan otokorelasyonların sıfırdan farklılığının önemini açıkça ortaya koyamaz. Bundan 

dolayı otokorelasyon katsayılarını tek tek incelemek yerine belirli sayıda otokorelasyon katsayılarını bir arada 

incelemek modelin uygunluğunu daha net bir şekilde ortaya çıkarır (Bircan ve Karagöz, 2003: 55). Hata 

otokorelasyon katsayılarının çeşitli gecikmelere göre Modified Box-Pierce (Ljung-Box) 𝜒2 istatistik değerleri de 

Tablo 7’de verilmiştir. Tablo 7 incelendiğinde, 12 ve 24 gecikmeler dikkate alındığında 𝜒2hesap < 𝜒2tablo’dur. 

Bu test, hata paylarının sistematik bir eğilime sahip olmadıklarını, tesadüfî dağıldıklarını göstermektedir. 

 

Gecikme 
İhracat İthalat 

𝝌𝟐 Hesap SD P-Değeri 𝝌𝟐 Hesap SD P-Değeri 

12 15,7 7 0,028 21,0 8 0,007 

24 33,0 19 0,024 30,0 20 0,069 

Tablo 7: Çeşitli Gecikme Değerleri İçin 𝜒2 Değerleri 

Tüm bu değerlendirmeler ışığında, ihracat serisi için Logaritmik ARIMA(1,1,1)(1,0,1)12 modeli ile ithalat 

serisi için Logaritmik ARIMA(1,1,2) modeli dış ticaret serileri için nihai model olarak kabul edilebilir ve gelecek 

tahmininde kullanılabilir özelliktedir. Elde edilen modeller yardımıyla 2011 yılı aylık olarak ihracat ve ithalat 

değerleri tahmin edilerek gerçek değerlerle karşılaştırılmıştır. Tahmin değerlerinin gerçek değerlere çok yakın 

olduğu görülmektedir. Bu modellerin en uygun modeller olabileceği düşüncesiyle 2012 yılı aylık ihracat ve 

ithalat değerleri tahmin edilmeye çalışılmış ve sonuçlar Tablo 8’de verilmiştir. Box-Jenkins modelleri özellikle 

kısa dönem tahminlerinde daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bu durum modelin kısa dönem tahminler için 

uygun olduğunu göstermektedir. Tahmin değerleri grafiksel olarak da Şekil 5 ve 6’da verilmiştir. 

 

Yıl- Ay 
İhracat İthalat 

Tahmin Alt Sınır Üst Sınır Gerçek Tahmin Alt Sınır Üst Sınır Gerçek 

2011 Ocak 52923 38296 73145 48108 160524 82265 313232 177105 

2011 Şubat 56676 40437 79428 64900 160492 75456 341362 155050 

2011 Mart 57446 39320 83927 60144 164210 71611 376510 196575 

2011 Nisan 61525 40974 92383 66085 164292 66756 404376 192856 

2011 Mayıs 60980 39458 94231 73681 167963 64023 440647 200767 

2011 Haziran 67508 42566 107077 70629 168182 60283 469254 163996 

2011 Temmuz 65881 40518 107119 80927 171820 58203 507271 180755 

2011 Ağustos 67144 40332 111781 75418 172164 55188 537079 118884 

2011 Eylül 66224 38890 112769 88442 175782 53530 577175 167913 

2011 Ekim 60645 34850 105525 83316 176240 51037 608529 128991 

2011 Kasım 42843 24115 76123 74169 179818 49667 651023 88779 

2011 Aralık 54046 29816 97978 47739 180394 47558 684265 179082 

2012 Ocak 63114 33976 117254  183965 46407 729271  

2012 Şubat 66198 34923 125480  184647 44592 764594  

2012 Mart 67542 34906 130692  188207 43604 812280  

2012 Nisan 72135 36556 142344  189000 42024 850007  

2012 Mayıs 71546 35568 143918  192548 41163 900675  

2012 Haziran 79126 38611 162154  193455 39775 940907  

2012 Temmuz 77227 37008 161168  196988 39015 994604  

2012 Ağustos 78692 37045 167159  197996 37782 1037578  

2012 Eylül 77606 35907 167728  201531 37105 1094600  

2012 Ekim 71097 32341 156279  202663 36008 1140640  

2012 Kasım 50327 22519 112477  206200 35398 1201042  

2012 Aralık 63392 27906 144005  207420 34413 1250307  

Tablo 8: Dış Ticaret Serilerine İlişkin Tahmin Değerleri (2011–2012) 
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Şekil 5: İhracat Serisinin Gerçek ve Tahmini Değerleri 

 

 

Şekil 6: İthalat Serisinin Gerçek ve Tahmini Değerleri 

 5  Sonuç ve Değerlendirme 

2000–2011 dönemini kapsayan aylık Türkiye-Kazakistan ihracat ve ithalat serileri üzerinde uygulanan Box-

Jenkins metodu ile elde edilen dış ticaret modellerinin, geleceğe ilişkin ihracat ve ithalat verilerinin istatistikî 

açıdan tahmininde kullanılabilmesine çalışılmıştır. Elde edilen modeller yardımıyla 2011 yılı aylık olarak ihracat 

ve ithalat değerleri tahmin edilerek gerçek değerlerle karşılaştırılmıştır. Tahmin değerlerinin gerçek değerlere 

çok yakın olduğu görülmektedir. Bu modellerin en uygun modeller olabileceği düşüncesiyle ki bu düşüncenin 

oluşmasında modellerle ulaşılan tahmin değerlerinin hem ihracat hem de ithalat alt-üst sınır değerlerinin arasında 

olması, tahmin trendinin gerçek serilerin trendine benzer hareket etmesi belirleyici olmuş, 2012 yılı aylık ihracat 

ve ithalat değerleri tahmin edilmeye çalışılmıştır. Box-Jenkins modelleri özellikle kısa dönem tahminlerinde 

daha başarılı sonuçlar vermektedir. 

Analiz yapılırken, seriler ilk olarak durağan hale getirilmiş, tahminleme için geçerli bir temel sağlanabilmesi 

için, serinin otokorelsyon ve kısmı otokorelasyon fonksiyonları incelenmiş ve çeşitli dönüşüm şekilleri 

denenmiştir. Doğal logaritması alınan ihracat serisinin, mevsimsel olmayan düzeyde bir farkı alınarak durağan 

hale geldiği tespit edilmiştir. İhracat serisi için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri yardımıyla çeşitli 

modeller denenmiş ve en uygun deneysel modelin Logaritmik ARIMA(1,1,1)(1,0,1)12 modeli olduğu 

belirlenmiştir. Doğal logaritması alınan ithalat serisinin, mevsimsel olmayan düzeyde bir farkı alınarak 

durağanlaştığı görülmüştür. İthalat serisi için otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon grafikleri yardımıyla çeşitli 

modeller denenmiş ve en uygun deneysel modelin Logaritmik ARIMA(1,1,2) modeli olduğu tespit edilmiştir. 

Her iki modelin %5 anlam seviyesinde dış ticaret serilerinin geleceğe dönük kısa dönemli tahmininde 

kullanılabilecek uygun modeller olduğu görülmüştür. Ayrıca karar vericilere, politika yapımcılarına yararlı 

olabileceği düşüncesiyle 2012 yılına ait 12 aylık dış ticaret serileri tahmin edilmiştir. Tahmin sonucuna göre, iki 

ülke arasında gerçekleşmesi beklenen gerek ihracatın gerekse ithalatın mevsime bağlı dalgalanmalar göstererek 

gelecek dönemlerde de artış trendi içerisinde olacağı söylenebilir. 
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Kırgızistan’da İthalatın Belirleyicilerinin Modellenmesi 

Assoc. Prof. Dr. Ebru Çağlayan (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Ph.D. Candidate Zamira Oskonbaeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

Modeling the Determinants of Import in Kyrgyzstan 

Abstract 

Foreign trade plays an important role in development of each country. Kyrgyzstan, like other transition 

economies started to open up to foreign countries after achieving it's independence and began to practice it’s own 

foreign trade policies. But during a 21-year period, a surplus in the trade balance was recorded in 2000 and 2001. 

In other words, the country's economy has faced a chronic deficit of foreign trade. The main objective of this 

paper is to study the impacts of domestic income and exchange rate on imports by considering the period after 

2000 through econometric method by using of monthly data and according to the results obtained to suggest 

policy recommendations. 

JEL codes: F14, C01, C22 

 1  Giriş 

Kırgızistan 1991’de bağımsızlığına kavuştuktan sonra dış ülkelere açılmaya başlamıştır. Başka bir ifadeyle, 

farklı biçim ve düzeylerde diğer ülkelerle ekonomik işbirliğine  yönelmektedir. Yerli üretimin  düşük düzeyde 

olması, girdi, kalifiye işgücü, teknoloji açıkları gibi nedenler ithalatı zorunlu kılmaktadır. Özellikle Kırgızistan 

gibi geçiş ekonomileri, sanayileşmelerini gerçekleştirmek için gerekli olan çoğu makine, teçhizat gibi yatırım 

mallarını ve iç üretimin yetersiz kalması sebebiyle tüketim mallarının büyük bir kısmını  yurt dışından 

yapacakları ithalatla karşılamak zorundadırlar. Dolayısıyla ülke ekonomisinin ithalata bağımlılığı yıldan yıla 

artmakta olduğu bilinmektedir.   

Çalışmamızın amacı ithalat miktarı ile döviz kuru ve GSYİH arasındaki ilişkiyi inceleyerek uzun dönem 

ilişkisi olup olmadığını araştırmaktır. Bu amaç için ARDL yaklaşımına dayanan sınır testi kullanılmıştır. 

Kırgızistan  ithalatının temel belirleyicileri olarak alınan yurt içi gelir ve  döviz kurunun aylık verilerle  

2000.01-2011.10 dönemi için  ithalat üzerindeki etkilerini inceleyen  bu çalışma şu şekilde düzenlenmiştir; giriş 

bölümünü izleyen  ikinci bölümde konu ile  ilgili ampirik literatür özetlenmiştir. Üçüncü ve dördüncü bölümde 

sırası ile  çalışmada kullanılan metodoloji ve değişkenler tanıtılmıştır. Beşinci bölümde ampirik bulgulara yer 

verilmiştir. Altıncı bölümde ise sonuç yer almaktadır. 

 2  Literatüre Genel Bir Bakış  

Hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler için ithalatı etkileyen faktörler konusunda pekçok farklı 

uygulamalı araştırmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan bazıları ve kullanılan ekonometrik yöntemler Tablo 1’de 

özetlenmiştir. 

Yazarlar Ülke  Değişkenler Yöntem Sonuç 

Ahmed (2011) Pakistan İthalat, özel tüketim 

harcamaları, kamu 

harcamaları, yatırım 

malları harcamaları, 
ihracat harcamaları, 

göreli fiyatlar 

Eşbütünleme, 

Hata Giderme 

Modeli 

Uzun dönem özel tüketim harcamaları esnekliği (1,98),  kamu 

harcamaları esnekliği (0,62), yatırım malları harcamaları 

esnekliği (0,25), ihracat harcamaları  esnekliği (-0,47),  göreli 

fiyatlar esnekliği –(-1,02). 

Fida, Khan, 

Sohail (2011) 

Pakistan İthalat, GSYİH, göreli 

fiyatlar, 

ARDL  Uzun dönem gelir ve fiyat esneklikleri  (0,613) ve (-0,042) 

olarak bulunmuştur. 

Constant, Yue 
(2010) 

Fildişi 
Sahili 

İthalat, nihai tüketim 
harcamaları, yatırım 

malları harcamaları, 

ihracat, göreli 
fiyatlar, serbestleşme 

(kukla değişkeni) 

ARDL  Uzun dönemde yatırım malları harcamaları esnekliği (0.10) ve 
ihracat esnekliği (0.49)  istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. 

İthalatın nihai tüketim harcamaları ve fiyata karşı duyarlılığı 

anlamlı bulunamamıştır. 

Alam, Ahmed 

(2010) 

Pakistan İthalat, GSYİH, ithal 

fiyatları, REDK, döviz 
kuru oynaklığı 

ARDL İthalatın uzun dönemde ancak gelir esnekliği (0,61) anlamlı 

bulunmuştur. 

Bobic (2010)  Hırvatistan İthalat, GSYİH, döviz 

kuru, gümrük vergileri 

Panel 

eşbütünleme 

yöntemi 

Gelir esnekliği 2.01 ve fiyat esnekliği -0.88, döviz kuru esnekliği 

-1,03 ve vergi esnekliği de -0.04. 

Bayraktutan, 
Bıdırdı (2010) 

Türkiye İthalat, GSYİH, reel 
döviz kuru 

Engle Granger 
ve Johansen 

eşbütünleme 

Engle Granger sonuçlarına göre ithalatın fiyat esnekliği (0.31), 
gelir esnekliği ise (2.72); Johansen sonuçlarına göre ise fiyat 

esnekliği (0.20), gelir esnekliği (2.78).  

Hye, Mashkoor 
(2010) 

Bangladeş İthalat,  GSYİH, göreli 
fiyatlar 

ARDL  Uzun dönemde  gelir esnekliği (0.94) ve fiyat esnekliği (-0.29)  
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Matsubayashi,  

Hamori (2009) 

Az gelişmiş  

ülkeler 

İthalat,  GSYİH, göreli 

fiyatlar 

Panel  

koentegrasyon 

Pedroni tarafından geliştirilen kalıntılara dayalı eşbütünleme 

testine (FMOLS) göre 15 ülke 
için yapılan tahminde, gelir esnekliği (1.26) ve fiyat esnekliği (-

0.75), 22 ülke için yapılan tahminde gelir esnekliği (1.69) ve fiyat 

esnekliği ( -0.72). 

Shareef, Tran 
(2007)  

Avustralya İthalat, gelir ve göreli 
fiyatlar 

Johansen, Engle 
Granger ve 

kısıtsız hata 

düzeltme 
yöntemleri 

Gelir esnekliği Engle Granger yönteminde 1.34 ve fiyat esnekliği 
-0.82 bulunmuştur. Johansen yönteminde gelir esnekliği 1.43 ve 

fiyat esnekliği -0.70 olarak elde edilmiştir. Kısıtsız HDM’de gelir 

esnekliği 1.37 ve fiyat esnekliği -0.81 bulunmuştur. 

Rehman (2007)  Pakistan İthalat, GSYİH, ithal 

fiyatları, yurt içi fiyatlar 

Johansen ve 

Juselius  çok 

değişkenli 
eşbütünleme 

tekniği 

Esneklikler gelir için (0.70), ithal malları fiyatları için (0.50) ve 

anlamlı bulunmuş, yurt içi fiyatlar için (0.36) ama anlamlı 

bulunamamıştır. 
 

Fosu, Joseph 
(2006) 

Gana İthalat, tüketim, 
yatırım, ihracat 

harcamaları, göreli 

fiyatlar, serbestleşme 
(kukla değişkeni)  

ARDL  Uzun dönem esneklikler  yatırım için (0.63) ve ihracat için (0.64) 
bulunmuştur. Kısa dönemde esneklikler ise, tüketim harcamaları 

için (0.83), ihracat harcamaları için  (0.46) ve  yatırım 

harcamaları için  (0.45). 

Dutta, Ahmed 

(2006) 

Hindistan İthalat, göreli 

fiyatlar, gelir ve 

serbestleşme (kukla 
değişkeni) 

Johansen 

eşbütünleme  

Göreli fiyat esnekliği -0.37 ve gelir esnekliği -0.03 bulunmuştur. 

Kısa dönem tahmininde gelir esnekliği (1.48), fiyat esnekliği (-

0.47) ve  kukla değişkeninin esnekliği (0.14).  

Kalyoncu (2006) Türkiye İthalat, GSYİH, göreli 

fiyatlar 

Hata Giderme 

Modeli, 

Eşbütünleme 

Johansen tahmin sonuçlarına göre gelir esnekliği (2.28), fiyat 

esnekliği (1.15). 

Razafimahefa, 
Hamori (2005) 

Madagaskar 
ve 

Mauritius 

İthalat, GSYİH, göreli 
fiyatlar 

ARDL Madagaskar’da uzun dönem gelir ve fiyat esneklikleri sırasıyla 
0,855 ve 0,487, Mauritius’ta 0.671 ve  0.644. 

Harb (2005) Gelişmiş ve 

geleşmekte 
olan ülkeler 

İthalat, GSYIH, GSYIH-

ihracat, ithal fiyatları 

FMOLS, DOLS Gelişmekte olan ülkeler için FMOLS yöntemiyle gelir ve fiyat 

esneklikleri  (1,04) ve (-0,94), DOLS yöntemiyle (1,23) ve (-
0,92), gelişmiş ülkeler için bu değerler sırasıyla  FMOLS  

yöntemiyle (0,75), (-0,42)  ve DOLS yöntemiyle (0,67) ve (-0,48) 

olarak bulunmuştur. 

Chang, Ho,  
Huang (2005) 

Güney Kore  İthalat, GSYİH, göreli 
fiyatlar 

ARDL Uzun dönem (kısa dönem) gelir ve göreli fiyat esneklikleri  
sırasıyla  1.86 (0.86) ve 0.2  

(-0.05).  

Fullerton,  

Sprinkle 
 (2005) 

ABD İthalat, GSYİH, ithal 

fiyatları, yurt içi fiyatlar, 
döviz kuru 

Johansen 

eşbütünleme  

Gelir esnekliği 4.80, kur esnekliği 0.17, ithal  fiyat esnekliği -

0.40 ve yurt içi fiyat esnekliği 2.07 olarak bulunmuştur 

Şimşek, Kadılar  

(2004) 

Türkiye İthalat, GSYİH, göreli 

fiyatlar 

ARDL Uzun dönemde ithalat talebinin gelir ve nispi fiyat esneklikleri 

sırayla, (0.37) ve (0.67). 

Aydın, Çıplak,  

Yücel (2004) 

Türkiye İthalat, GSYİH, REDK Engle Granger 

ve hata giderme 
modeli 

Uzun dönemde ithalatın gelir esnekliği 2, reel efektif döviz kuru 

esnekliği 0.40 olarak bulunmuştur. Kısa dönem esneklikleri ise 
gelir için 1,19 ve reel efektif döviz kuru için 0.53 olarak tahmin 

edilmiştir. 

Narayan, 

Narayan (2003)  

Mauritius 

ve Güney 

Afrika 

İthalat, GSYİH ve göreli 

fiyatlar 

ARDL  Güney Afrika için gelir esnekliği 1.19, Mauritius için 0.87, fiyat 

esnekliği Güney Afrika için -0.61 ve Mauritius için -0.43 olarak 

bulunmuştur. 

Aldakhil, Al-

Yousef (2002) 

Suudi 

Arabistan 

 

İthalat, GSYİH, ithal 

fiyatları, yurt içi fiyatlar   

Engle-Granger 

ve Hendry ECM 

Uzun dönem gelir esnekliği (2,60), yurt içi fiyat esnekliği (1,79), 

ithal fiyat esnekliği (-0,87). Kısa dönem esneklikler sırasıyla 

(1,22), (0,50), (-0,83). Hendry ECM’de uzun dönem esneklikler 
sırasıyla, (2,87), (1,68), (-0,62) ve kısa dönem esneklikler 

sırasıyla (1,12), (0,80) ve (-0,44) olarak bulunmuştur.  

Sinha,.Sinha 

(2000) 

Yunanistan İthalat,  GSYİH,  ithalat 

fiyat endeksi, TEFE 

Eşbütünleme Uzun dönem gelir esnekliği (2,63), fiyat esnekliği (0,85) ve 

çapraz fiyat esnekliği (0,91).  

 Rogers (2000) Fiji İthalat,  GSYİH, ithalat 
fiyat endeksi, REDK, 

petrol fiyatları, tarifeler 

Hata Giderme 
Modeli 

Kısa dönemde reel efektif döviz kuru esnekliği (0.76). Uzun 
dönemde ise  gelir esnekliği (1.76), ithalat fiyat esnekliği (0.56). 

Tablo 1. Literatür 

 3  Sınır Testi 

Yurtiçi gelir ve döviz kuru ile  ithalat miktarı arasındaki uzun dönem ilişkiyi  incelediğimiz bu çalışmada 

Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen sınır testi yaklaşımı kullanılacaktır.  

Sınır testi gecikmesi dağıtılmış otoregresif modele dayanmaktadır. Bu model yapısı genel olarak aşağıdaki 

şekilde gösterilebilir.  
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Hesaplanan test istatistiğinin değeri üst kritik değerin üzerinde olduğunda değişkenler arasında eşbütünleme 

ilişkisinin olduğu sonucuna varılırken, istatistiğin alt kritik değerden küçük olması durumunda değişkenler 

arasında eşbütünleme ilişkisi olmadığına karar verilir. Hesaplanan test istatistiğinin alt ve üst kritik değerlerin 

arasında olması durumunda ise değişkenlerin durağanlık özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir.  

Sınır testinde kullanılan model ile değişkenler arasındaki kısa ve uzun dönem esnekliklerini de hesaplamak 

mümkündür. Kısa dönem esneklikleri; doğrusal regresyon modellerinde kullanılan klasik esneklik hesaplama 

yöntemiyle hesaplanabilirken, uzun dönem esneklikleri ise Pesaran ve Shin (1999)’in önerdiği şekilde, bağımsız 

değişkenlerin 1 gecikmeli değerlerinin katsayısının bağımlı değişkenin 1 gecikmesine ait katsayıya bölünüp 

negatif işaretle çarpılması ile hesaplanabilmektedir. 

 4  Veri ve Değişkenler 

Kırgızistan’da ithalatın temel belirleyicilerini incelediğimiz bu çalışmada 2000.01-2011.10 dönemine ait aylık 

veriler kullanılmış ve ampirik analize geçmeden önce veriler doğal logaritmik forma çevrilmiştir. Kullanılan 

veriler Kırgızistan  Cumhuriyeti İstatistik Komitesi ve Merkez Bankası verilerinden  alınmıştır. 

 Çalışmada kullandığımız model aşağıdaki gibi gösterilebilmektedir. 
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Modeldeki İTH, DK ve GSYİH sırasıyla ithalat miktarını, döviz kurunu ($) ve GSYİH’yı ifade etmektedir.  

 5  Bulgular 

Değişkenlerin ikinci dereceden bütünleşen I(2) olup olmadıklarını incelemek amacı ile ilk olarak değişkenlerin 

Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Phillips Perron (PP) testleri kullanarak bütünleşme dereceleri 

belirlenmiştir. ADF ve PP sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. 

 ADF PP 

Değişkenler Düzey İlk farklar Sonuç Düzey İlk farklar Sonuç 

GSYIH -7.344* ---- I(0) -5.974* ---- I(0) 

ITH -2.724 -6.535 * I(1) -4.750* --- I(0) 

DK -1.252 -4.525* I(1) -0.917 -6.812* I(1) 
Not: * 0,05 hata payına göre anlamlı. 

Tablo 2. Birim Kök Test Sonuçları 

Tablo 2’de verilen sonuçlara göre, GSYİH serisi I (0) ve DK serisi I (1)’dir.  ITH serisi ADF’ye göre I (1), PP 

testine göre I (0) olarak belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre serilerin I (1) veya I (0) olduğu görülmüş ve I (2) 

olmadığı için sınır testi yapılabileceği görülmüştür. 

Sınır Testi uygulanacak modelin gecikme uzunluğu Akaike ve Schwarz kriterlerine göre 1 olarak 

belirlenmiştir. 1 gecikme uzunluğuna göre yapılan sınır testi sonuçları Tablo 3’te özetlenmiştir.  

k F test 

İstatistiği 

Kritik değerler %5 F test istatistiği 

olasılık değeri Alt sınır I(0) Üst sınır I(1) 

2 10.495 3.79 4.85 0.000 

Tablo 3. Sınır Testi Sonuçları 

Tablo 3’te verilen sonuçlara göre incelenen değişkenler arasında eşbütünleme ilişkisi olmadığını ifade eden 

temel hipotezin geçerliliğini sınamak için yapılan F testi sonucu test istatistiği değeri 10.495 olarak elde 
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edilmiştir. Bu değer Pesaran vd. (2001) kritik değerleri ile karşılaştırılmıştır. 0,05 hata payına göre hesaplanan 

test istatistiği değeri üst sınırdan büyüktür. Bu durumda seriler eşbütünlenen değildir temel hipotezi 

reddedilmiştir. Bu sonuca göre değişkenler arasında uzun dönem ilişkisi olduğu görülmüştür. Denklemde yer 

alan değişken sayısı tabloda k değeri olarak gösterilmiştir. . 

 

Grafik 1. CUSUM Grafiği 

Sınır testinin uygulandığı modelde değişen varyans olup olmadığı ARCH testi ile incelenmiştir. Sabit varyans 

temel hipotezi 0,05 hata payına göre reddedilememiştir. Test istatiği değeri 6,504 (0,164) olarak hesaplanmıştır. 

Parantez içindeki değer olasılık değeridir. Modelin parametrelerin kararlılığını incelemek amacı ile CUSUM testi 

yapılmıştır. Bu testin sonucu Grafik 1’de verilmiştir 

Grafik 1 incelendiğinde modelin artıklarının sınırlar içinde kaldığı; sonuç olarak parametrelerin kararlı olduğu 

ve yapısal değişiklik olmadığı görülmüştür. Elde edilen uzun dönem ilişkisinin ardından kullanılan modelden 

yararlanılarak hesaplanan kısa dönem ve uzun dönem esneklikleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 

  Kısa Dönem Uzun Dönem 

GSYIH 
7.78e-13 

(0.0000) 

0.000012 

(0.000000) 

DK 
-2.40e-09 

(0.365347)                                

-0.004333 

(0.37017) 

Tablo 4. Kısa ve Uzun Dönem Esneklikler (Parantez içindeki değerler olasılık değerleridir.) 

Tablo 4’e göre GSYIH serisinin kısa ve uzun dönem esneklikleri anlamlıyken, döviz kurunun kısa ve uzun 

dönem esneklikleri istatistiksel olarak anlamlı olmadığı bulunmuştur. Buna göre GSYIH’daki  % 1’lik artış 

ithalat miktarı üzerinde hem kısa dönemde hem de uzun dönemde arttırıcı etkiye sahiptir. Bu arttırıcı etki 

oldukça küçüktür. 

 6  Sonuç 

2000 Ocak-2011 Ekim dönemi için Kırgızistan Cumhuriyetine ait aylık verilerin kullanıldığı bu çalışmada 

GSYİH ve döviz kurunun ithalat miktarı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Değişkenler arasında uzun dönemli 

ilişkinin mevcut olup olmadığını incelemek amacıyla sınır testi kullanılmıştır 

Sınır testi sonuçlarına göre ithalat; döviz kuru ve GSYİH arasında uzun dönem ilişki olduğuna dair bulgular 

elde edilmiştir. GSYİH’daki artışların ithalat miktarı üzerinde hem kısa hem de uzun dönemde anlamlı arttırıcı 

etkisi olduğu görülmüştür. Döviz kuru esnekliklerinin istatistiksel olarak anlamlı olmadıkları görülmüştür. Bu 

durum ithalatın reel döviz kuruna değil, reel gelire karşı yüksek bir duyarlılığa sahip olduğunu göstermektedir. 

Genel olarak ele alındığında ise ithalat miktarı GSYİH ve döviz kuru arasında uzun dönem ilişkinin olduğuna 

dair bulgular elde edilmiştir.  

Sonuç olarak, ekonominin iktisadi büyüme sürecine girdiği dönemlerde Kırgızistan’ın ithalatında önemli bir 

miktarda artış gözlenebilir. Bu anlamda ithalatta gelir etkisinin fiyat etkisinden çok daha büyük olduğunu 

söylemek de mümkün olabilir. 
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An Overview of Relations between Turkey and Kazakhstan in 

Light Of Economic Developments in Central Asia  

Abstract 

Kazakhstan is in a distinctive position among other Central Asian Republics due to its rich economic 

resources. It has the highest per capita GDP. Turkey is the first country to recognize the independence of 

Kazakhstan. Kazakhstan is the major strategic partner of Turkey in Central Asia. Due to its active and 

constructive approach, its importance has been increasing in Turkey’s foreign policy. Turkey, having qualified 

human resources, technology know-how, and international experience, is capable of supporting Central Asian 

countries in various areas. When their economy, production structure, export and import demands are compared 

withTurkey, we may see a great collaboration opportunities to complement each other. Due to the common 

history, ethnics, and culture, Turkey has become the strategic partner for Kazakhstan. Turkeyis also an important 

market for Kazakhstan as it has a continously developing industry, increasing consumer expenses, and growing 

export potential.  

JEL codes: F43, A13, F00 

 1  Giriş 

Sahip olduğu ekonomik kaynaklar bakımından Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içinde ayrı bir konumda 

bulunmaktadır. Kazakistan, sahip olduğu ekonomik kaynaklar itibarıyla, Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri 

içerisinde en yüksek kişi bası GSYH ve aylık ücretlere sahip ülkedir. Türkiye, Kazakistan’ın bağımsızlığını 

tanıyan ilk ülkedir. Kazakistan, Türkiye’nin Orta Asya’da başlıca ortağıdır. Türk dış politikasında Kazakistan’ın 

yeri ve ağırlığı, Kazakistan’ın aktif, aynı zamanda yapıcı ve bütünleştirici dış politikası sayesinde giderek 

artmaktadır. Türkiye sahip olduğu nitelikli insan gücü, teknolojik bilgi birikimi, uluslararası ilişkilerdeki 

tecrübesiyle Türk Cumhuriyetlerine çeşitli alanlarda fayda sağlayacak yetkinliktedir. Türkiye, ortak geçmiş, 

ortak etnik yapı ve ortak kültürel özellikleri ile Kazakistan için Avrasya’da işbirliğini geliştirebileceği stratejik 

ortaklardan birisi olma potansiyeline sahiptir. Sürekli gelişen sanayisi, artan tüketim harcamaları ve büyüyen 

ihracat potansiyeli ile Türkiye aynı zamanda Kazakistan için önemli bir pazar olmaya adaydır. 

Çalışma, ekonomik gelişmeler paralelinde dönüşüm süreci incelenecek, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında 

gelecekle ilgili bakış açısına yer verilecektir. Son olarak, Kazakistan-Türkiye ekonomik ilişkilerindeki 

gelişmelerin çağdaş Kazakistan’ın küresel sistemle bütünleşmesi üzerindeki etkileri analiz edilecektir.  

 2  Türkiye ve Türki Cumhuriyetleri Dış Ticaret İlişkileri 

Türk Cumhuriyetleri sahip oldukları ham petrol, doğal gaz, endüstriyel hammaddeler yanında sınırlı sayıda 

sanayi ürünleri ihraç edebilecek durumdadır. İthal etmek ihtiyacında oldukları ürünler ise basta temel besin 

maddeleri olmak üzere genel olarak tüketim mallarıdır. Türkiye ile Türk Cumhuriyetlerinin ekonomileri, üretim 

yapıları, ihracat potansiyelleri ve ithal etmek istedikleri maddeler bakımından kıyaslandığında birbirlerini 

tamamladıkları görülmektedir (Bal, Yayar ve Karkacıer,2009:9) 

Tablo 1’deki indeks ve yüzdeler incelendiğinde 10 yıllık süreçte Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine toplam 

ihracatı % 910 artmıştır. Türkiye’nin 5 ülkeye yönelik ihracat toplamı 2001 yılında 573 milyon dolar iken, 2004 

yılından itibaren önemli artışlar göstererek, 2011 yılında 5.215 milyon dolara ulaşmıştır. Bu artışta, Türk 

Cumhuriyetlerine yönelik ihracat ve yatırım faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla verilen Eximbank 

kredilerinin etkili olduğu belirtilmektedir. 

2001 yılında bölgede yaşanan krizlerin etkisiyle 2000 yılında 573 milyon dolar olan toplam ihracat %2,7 

gerileme ile 557 milyon dolara düşmüştür. Tablo 2 verilerinden de görüldüğü gibi, 2001 yılında Türkiye’nin 

toplam ihracatı içinde Türk Cumhuriyetlerine ihracatın payı % 1,78’dir. 2011 yılında bu oran %3,74 olmuştur. 

Bağımsızlıktan sonra bu ülkelere olan ihracattaki artışa rağmen toplam ihracattaki paylarında azalma söz 

konusudur. 

2001 yılında Türkiye’nin ihracatında en büyük pay Azerbaycan ve Kazakistan'ındır. 2011 yılında bu sıralama 

değişmiştir. 2001 yılında Azerbaycan'ın payı %40,41, Kazakistan’ın payı % 21,49 iken 2011 yılına gelindiğinde 

ihracatta en büyük pay Azerbaycan, Türkmenistan ve Kazakistan’ındır. 2011 yılında Azerbaycan’ın payı % 
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40,95,Kazakistan’ın payı % 18,81 olmuştur. Kazakistan’a yapılan ihracatımızda gerileme olurken 

Türkmenistan’a yapılan ihracat oranının arttığı görülmektedir. 

Tablo 4’deki indeks ve yüzdeler incelendiğinde 10 yıllık süreçte Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerine toplam 

ithalatı % 2051 kat artmıştır. Türkiye’nin 5 ülkeye yönelik ithalat toplamı 2001 yılında 283 milyon dolar iken, 

2004 yılından itibaren önemli artışlar göstererek, 2011 yılında 5.794 milyon dolara ulaşmıştır. 

2011 Yılı itibariyle en çok ithalat yapılan ülke Türk Cumhuriyetlerinden yapılan ithalatın % 52,13’üne sahip 

olan Kazakistan’dır. Genel olarak Türkiye’nin Türk Cumhuriyetlerinden ithalatı, bu ülkelere olan ihracatından 

daha düşük seviyede seyretmektedir. Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’nin dış ticaretinin henüz istenilen düzeyde 

gerçekleşmediği ortadadır.  

Kriz sonrasında Türk Cumhuriyetleri gümrük duvarlarını yükselterek ithalata kısıtlama getirmiş ve ulusal 

ekonomilerini güçlendirmeye yönelik önlemlerle birlikte ithal ikameci bir politika izlemiştir Sahip olduğu 

ekonomik kaynaklar bakımından Kazakistan, Türk Cumhuriyetleri içinde ayrı bir konumda bulunmaktadır. 1992 

yılından itibaren gelişimi ile dünya ülkeleri arasındaki itibarını yükseltmiş, yine bu dönemde yapılan bazı 

ekonomik reformlar ile basta petrol olmak üzere pek çok sektöre ilişkin dış yatırımların ülkeye yönelmesi 

sağlanmıştır. .(Bal, Yayar ve Karkacıer,2009) 

Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan 

Yıllar Değer  İndeks  Değer  İndeks  Değer  İndeks  Değer  İndeks  Değer  İndeks  

2001 225 100 120 100 17 100 90 100 105 100 

2002 231 102,76 160 134 24 138 94 104 110 105 

2003 315 140,09 234 195 41 236 138 154 170 162 

2004 404 179,36 356 297 75 431 145 162 215 204 

2005 528 234,48 460 384 90 516 151 168 181 172 

2006 695 308,73 697 582 132 762 176 196 281 267 

2007 1.048 465,2 1.080 901 181 1045 226 251 340 323 

2008 1.667 740,41 891 743 191 1103 337 376 663 630 

2009 1.399 621,38 633 529 140 807 279 311 945 898 

2010 1.550 688,46 819 684 129 745 283 315 1.140 1083 

2011 2.065 916,9 948 792 181 1041 355 396 1.494 1419 

Tablo 1: Türkiye’ nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatı (Milyon USD) Kaynak: TUİK:2012 

Ülkeler Türk Cumhuriyetleri 

Toplam İhracatı  

Türkiye' nin 

Toplam İhracatı  

Toplam İhracat 

İçindeki Pay (%) Yıllar 

2001 557 31.334 1,78 

2002 619 36.059 1,72 

2003 899 47.253 1,90 

2004 1.194 63.167 1,89 

2005 1.409 73.476 1,92 

2006 1.982 85.535 2,32 

2007 2.874 107.272 2,68 

2008 3.749 132.027 2,84 

2009 3.397 102.143 3,33 

2010 3.921 113.883 3,44 

2011 5.043 134.972 3,74 

Tablo 2: Türkiye’ nin Türk Cumhuriyetlerine İhracatının Toplam İhracatındaki Payı (Milyon USD) 

Ülkeler Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Özbekistan Türkmenistan  

2001 40,41 21,49 3,11 16,10 18,89 

2002 37,37 25,86 3,88 15,14 17,76 

2003 35,09 26,02 4,54 15,40 18,95 

2004 33,82 29,77 6,25 12,16 17,99 

2005 37,47 32,64 6,35 10,72 12,82 

2006 35,09 35,16 6,67 8,88 14,20 

2007 36,45 37,57 6,31 7,85 11,83 

2008 44,47 23,75 5,10 8,99 17,68 

2009 41,19 18,65 4,12 8,22 27,82 

2010 39,54 20,88 3,30 7,21 29,07 

2011 40,95 18,81 3,58 7,04 29,63 

Tablo 3: Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye İhracatındaki Payı  (%)  Kaynak: TUİK:2012.  
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Ülkeler AZERBAYCAN KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKMENİSTAN 

Yıllar Değer  İndeks  Değer  İndeks  Değer  İndeks  Değer  İndeks  Değer  İndeks  

2001 78 100 90 100 6 100 36 100 72 100 

2002 65 82,77 204 226 18 279 75 209 106 148 

2003 123 157,03 267 295 11 173 99 276 124 172 

2004 136 173,59 442 489 13 212 179 496 176 245 

2005 272 348,69 559 619 14 224 261 725 161 224 

2006 340 436,07 994 1100 27 435 416 1154 190 265 

2007 330 422,2 1284 1421 45 713 614 1703 397 553 

2008 928 1189,1 2332 2581 48 760 581 1611 389 543 

2009 753 964,11 1349 1493 31 498 413 1146 328 457 

2010 865 1108 2471 2735 31 490 861 2389 386 539 

2011 1389 1778,3 3020 3343 52 826 940 2607 393 547 

Tablo 4: Türkiye’ nin Türk Cumhuriyetlerine İthalatı (Milyon USD) 

 

Ülkeler Türk 

Cumhuriyetleri 

Toplam İthalatı 

Türkiye' nin 

Toplam İthalatı  

Toplam İthalat 

İçindeki Pay (%) Yıllar 

2001 283 41.399 0,68 

2002 468 51.554 0,91 

2003 623 69.340 0,90 

2004 946 97.540 0,97 

2005 1.267 116.774 1,09 

2006 1.967 139.576 1,41 

2007 2.669 170.063 1,57 

2008 4.279 201.964 2,12 

2009 2.874 140.928 2,04 

2010 4.615 185.544 2,49 

2011 5.794 240.834 2,41 

Tablo 5: Türkiye’ nin Türk Cumhuriyetlerine İthalatının Toplam İthalatındaki Payı (Milyon USD) 

 

Ülkeler AZERBAYCAN KAZAKİSTAN KIRGIZİSTAN ÖZBEKİSTAN TÜRKMENİSTAN 

Yıllar Değer  Değer  Değer  Değer  Değer  

2001 27,64 31,98 2,23 12,76 25,39 

2002 13,82 43,58 3,77 16,11 22,73 

2003 19,67 42,78 1,75 15,96 19,84 

2004 14,33 46,76 1,42 18,90 18,59 

2005 21,48 44,10 1,11 20,63 12,68 

2006 17,31 50,51 1,40 21,14 9,65 

2007 12,35 48,11 1,69 23,00 14,86 

2008 21,70 54,50 1,12 13,58 9,10 

2009 26,19 46,94 1,09 14,37 11,40 

2010 18,75 53,55 0,67 18,67 8,37 

2011 23,97 52,13 0,90 16,22 6,78 

Tablo 6: Türk Cumhuriyetlerinin Türkiye İthalatındaki Payı  (%) 

 3  Türkiye ve Kazakistan Ticari-Ekonomik İlişkileri  

Sovyetler Birliği’nin 1990’ların başında beklenmedik bir şekilde dağılmasından sonra Orta Asya’daki diğer 

Türk Cumhuriyetleri ile birlikte Kazakistan’ın tanınması konusunda en hızlı harekete geçen ülkelerin başında 

Türkiye gelmiştir Türkiye ile Kazakistan arasındaki ticari – ekonomik ilişkiler Kazakistan’ın bağımsızlığını 

kazanmasından hemen sonra başlamış olup, bugün çok önemli bir boyuta ulaşmıştır.  

Kazak ekonomisi reel büyüme anlamında 2000 yılında Çin’ den sonra en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur. 

Nüfusu sadece 15 milyon olmasına rağmen büyüyen bir ekonomi olma özelliği taşıyan Kazakistan’ın Orta 

Asya’nın en serbest ekonomisidir. Ülkede petrol, tarım ve hayvancılık alanında büyük bir potansiyel 

bulunmaktadır (Anonim: 2012). 
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Birçok iktisadi problemin olmasına rağmen Kazakistan ekonomik perspektif açısından çok avantajlı bir 

ülkedir. Mesela, topraklarının genişliği açısından dünyada 9. ülke, uranyum üretiminde ise dünya birincisidir. 

Bol miktarda petrol yataklarının bulunması ülke ekonomisinin hızlı gelişmesinin temel nedenidir. Kazakistan’da 

turizm, petrol, madencilik, köy işleri ve tarımcılık gibi sahaların geleceği büyüktür. Kazakistan büyük ekonomik 

atılımı gerçekleştirmek için bütün maddi ve manevi kaynak ve imkanlara sahiptir.  

Türk firmalarının Kazakistan’daki faaliyet alanları başta müteahhitlik hizmetleri olmak üzere, gıda, süt 

ürünleri, tuğla, bakır, demir-çelik, tekstil, dericilik ve petrol gibi geniş bir yelpaze oluşturmaktadır. Bu firmalar 

petrol boru hatlarının belli bölümlerinin inşasında ve bazı bölgelerde petrol arama çalışmalarında önemli işler 

yapmaktadır (Dikkaya ve Bora. 2006:124). Kazakistan petrol üretiminde, uranyum üretimi ve tarımda dünyada 

söz sahibidir. Türkiye’nin nükleer santral yapmayı düşündüğü bu dönemde yakıtını Kazakistan’dan alabileceği, 

petrole ve sadece doğal kaynaklara bağlı dünyada gelişebilen bir kaç ülkeden birinin Türkiye olduğu 

görülmektedir. Bu durum Türkiye-Kazakistan ilişkilerinin bu alanda da gelişebileceğinin açık bir göstergesidir 

(Anonim: 2011)  

Bölgedeki Türk sermayesinin niteliği ile ilgili olarak öncelikle belirtilmesi gereken inşaat kompleksleridir. 

Bağımsızlıktan sonraki dönemde Türk özel sektörü güçlü bir şekilde bölge ile yakın ilişkiler kurmaya yönelmiş 

ve inşaat faaliyetleri alanında yoğunlaşma daha fazla görülmüştür. Bu firmalar, bölgede benzer işler için rekabet 

eden başka uluslararası firmalarla kıyaslandığında birçok açıdan karşılaştırmalı üstünlüğe sahiptir. Bunun 

sebepleri; Orta Asya kriterlerine göre işin çok büyük ölçekli ve kaliteli olması, fiyatların nispi olarak düşük 

olması ve firmaların çeşitli ödeme şekillerine açık olmalarıdır (Interfax Business Report). 

 4  Sonuç 

Günümüzde dünya mal ve para piyasalarındaki istikrarsız durum devam etmektedir. 2008 yılında başlayan 

dünya krizinin sonuçları bugünkü ekonomik durumu hala olumsuz etkilemektedir.  Bölgede. Rusya, Beyaz 

Rusya ve Ukrayna’da ciddi ekonomik problemler yaşanabilecektir. Bu ülkelere göre Kazakistan’daki durumunun 

daha iyi olacağı genel bir görüştür (Anonim:2011)  

Kazakistan’ın ekonomisi güçlü bir ülkeye dönüşmesi için çözülmesi gereken problemleri ana başlıklar altında 

toplamak mümkündür. Bunlar; ekonominin doğal kaynaklar ihracatına bağlılığı, devlet dairelerinde rüşvetçiliğin 

yaygınlaşması, ekonominin yenilenmesi veye yapılandırılmasıyla ilgili alınacak kararların yüzeysel veya 

sistemsiz olması, ülke ekonomisinin Rusya’ya yapısal bağlılığı, icat ve ilim araştırmalarının yeterince 

desteklenmemesi, para kazanma kültürü ve işletmecilik geleneklerinin zayıflığı, ulusal ekonominin Sovyet 

dönemindekine gerilemiş olması, kırsal bölgelerin gelişmemiş olması, ilim ve üretim arasındaki bağların 

olmaması, iç piyasanın sınırlılığı, birçok devlet işletme ve kuruluşlarının hala eski sistem ve değerlerle hareket 

etmesi şeklinde sıralanabilir. 

Kazakistan yabancı yatırımcılar için yeni imkanlar sağlayacak bir ülkedir. Kazakistan, Türkiye ve Rusya gibi 

Batı ve Asya arasında bulunan, geniş ve çağdaş düşünebilen, yeterince esnek ve iradeli bir siyasi oyuncudur. 

Kazakistan ekonomik açıdan da geleceği parlak bir ülkedir.    

Kısa dönemde bölgesel ekonomik problemlerin çözülmesi için fabrikaların, sosyal altyapıların inşa edilmesi, 

şehirlerin geliştirilmesi düşünülmektedir. Çünkü bölgesel sorunların çözümü ekonomik gelişimi sağlayacak 

faktördür. Gelişen bir ekonomi olan Kazak ekonomisinde özellikle Finans, Ekonomi ve hukuk dalında uzmanlara 

ihtiyaç duyulmaktadır.  Küçük ve Orta ölçekli işletmelerin ekonominin motoru olduğu ve bu konuda Türkiye ile 

işbirliği yolu açıktır. (Anonim:2012) 
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The Effects of the Kazakhstan-Russia-Belarus Customs Union on 

Turkey’s Exports and on Turkish Investors in Kazakhstan 

Abstract 

The customs union is a model of economic integration which is composed of free trade area among the 

participant countries with a common external tariff. The participant countries generally set up common external 

trade policy. Main establishing purposes of customs union are increasing economic efficiency, improving the 

global competitiveness and establishing closer political and cultural ties between the member countries. This 

paper analyses   the concept and effects of customs union, the agreement of Bel EurAsEC Customs Union and 

how this agreements effects Turkish investors in Kazakhstan and export of Turkey. In this contex, a survey is 

implemented to Turkish companies executives, according to the survey results, it is trying to reveal whether the 

Bel EurAsEC Customs Union have any effects on Turkey export. Also, in this paper, the effects of Bel EurAsEC 

Customs Union on Turkish investors which operates in Kazakhstan, investment attitude, behavior and decisions 

are being explored. 

JEL codes: F15, F23, F13 

 1  Giriş 

Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi yenilik geliştirme ve ekonomik kalkınmaya bağlıdır. Ekonomik 

kalkınmanın temelini ise ülkelerin sınırlarını aşarak yatırımı ve ticareti sınır ötesine taşıması oluşturur. 

Uluslararası ticaret ve kapsamda uluslararası işletmecilik, gelişme, yenilenme ve ilerlemenin temel taşıdır. 

Dünyada sanayi devrimi ile birlikte üretimin boyutları değişmiş, ticari faaliyetlerin gelişim hızı da artmıştır. 

Atölyelerden şehirlerdeki fabrikalara, fabrikalardan bölgesel fabrikalara, buradan da ulusal fabrikalara 

geçilmiştir. Bu gelişme yakın geçmişte de daha değişik boyutlar kazanarak; küçük çaplı ihracat olanakları olan 

ulusal işletmelerden, tek bir yönetim altında ve çeşitli ülkelerdeki faaliyetleri kapsayan çok uluslu şirketlere, 

günümüzde de küresel işletmelere kadar uzanmıştır. 

Dünyadaki yeni ve hızlı değişim ve gelişmeler işletmeleri uluslararası ve küresel üretim yapmaya 

yöneltmektedir. Söz konusu gelişmelerin dışında kalan ya da küreselleşme süreci içerisinde yer almayan 

işletmelerin rekabet etme ve ayakta kalma şansı azalmaktadır. Bu durumu değişime bağlı yeni ticari yapılanmalar 

ve yeni yatırım alanları, gümrük duvarlarının kalkması, bölgesel birleşmelerin çoğalması, hızlı teknolojik 

gelişmeler, bazı ürünlerin dünya markası haline gelmesi, işletmelerin ölçek ekonomilerinden yararlanma isteği 

ve rekabet, stratejik ortaklıklar gibi nedenler desteklemektedir. Bu ve benzeri gelişmeler, işletmeleri, istemese de 

çok uluslaşma sürecine sokmaktadır (Barak, 2011). 

Gümrük birliği, taraf ülkelerin aralarındaki ticaretin her çeşit tarife ve eş değer vergiden muaf bir biçimde 

gerçekleşebildiği ve tarafların, birlik dışında kalan ülkelere yönelik olarak da ortak bir gümrük tarifesini 

benimsedikleri bir ekonomik bütünleşme modelidir (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 2012) Başka bir ifadeyle 

Gümrük birliği, malların tek bir gümrük alanı içinde, herhangi bir engelle karşılaşmaksızın bütünsel ya da kısmî 

(belirli kotalar dahilinde) olarak serbestçe dolaşabilmeleri ve anlaşmaya konu olan tarafların üçüncü ülkelerden 

yaptıkları ithalata aynı dış tarife ve aynı ticaret politikasını uygulamaları demektir. En genel ifadeyle Gümrük 

birliği, taraflar arasındaki ticarette mevcut gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve miktar kısıtlamalarıyla, her türlü 

eş etkili tedbirin kaldırıldığı ve ayrıca, birlik dışında kalan üçüncü ülkelere yönelik olarak da, ortak gümrük 

tarifesinin uygulandığı bir ekonomik entegrasyon çeşidi olarak tanımlanmaktadır. (Doğan, 2004). 

Gümrük birliğinin sınırları içinde, malların hiç bir engellemeyle karşılaşmadan serbest dolaşımı esastır. Bu 

nedenle, gümrük birliği tarafları arasında herhangi bir ayırımcılığın ortaya çıkmamasının sağlanması ve ortak 

rekabet kuralları ile ortak ticaret politikalarının geliştirilmesi de gerekmektedir. Ancak bu çerçevede birlik 

üyeleri, serbest rekabet ortamında, eşit koşullarda üretim ve ticaret yapabileceklerdir. 

Gümrük birliklerinde üye ülkeler arasında gümrük tarife duvarlarının kaldırılması ve serbest ticaret alanlarının 

genişlemesi sonucunda refah artırıcı gelişmeler olduğu gibi, üçüncü ülkelere karşı uygulanan gümrük duvarları 

nedeniyle refah azaltıcı etkenler de oluşabilir. Tam rekabet piyasasının geçerli olduğu bir dünya piyasasında 

optimum refaha ulaşmak için en iyi yol Pareto optimumudur. Fakat gümrük birliklerinde (dışa karşı uygulanan 
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gümrük tarifeleri sebebiyle) optimum refaha ulaşmak söz konusu olamaz. Burada refahın arttırılması söz 

konusudur. Bu da “ikinci en iyi durum” teorisinin içinde değerlendirilebilir (Doğan, 2004). 

Gümrük birliğinin ekonomik etkileri temelde kaynak dağılımı üzerinde görülür. Kaynak dağılımı etkisi statik 

etkiler ve dinamik etkiler olmak üzere ikiye ayrılır. Statik etkiler gümrük birliğinin milli gelir üzerindeki bir 

defalık etkisidir. Dinamik etkiler ise milli gelirin büyüme hızı üzerinde kendini gösteren etkileridir (Yıldırım ve 

Dura, 2007).  

Statik etkiler, gümrük birliği kurulması sonucu, birlik içinde kaynakların yeniden dağılımı seklinde ortaya 

çıkan etkileri içerir. Statik etkileri ticaret yaratma ve ticaret saptırma etkileri şeklinde inceleyebiliriz. Ticaret 

yaratma etkisi pahalı yerli üretimin diğer üyeden gelen ucuz ithalatla ikame edilmesi şeklinde tanımlanabilir. 

Ticaret saptırma etkisi başlangıçta Gümrük Birliği dışından gelen ucuz ithalatın yerini birlik içindeki pahalı 

ithalatın alması olarak tanımlanır. Ticaret yaratma etkisi, pahalı yerli üretimde kullanılan kaynakların daha 

verimli alanlara aktarılmasını sağlar. Ticaret saptırma ise pahalı üretim yapan sektörlere kaynak aktarımına 

neden olur. Ticaret saptırma etkisi refahı azaltırken ticaret yaratma refahı artırır (Yıldırım ve Dura, 

2007).Gümrük birliğinin statik etkileri, üretim etkisi, ticaret etkisi, tüketim etkisi ve gelir dağılımı etkisi olarak 

sınıflandırılabilir (İyibozkurt, 1996; Doğan, 2004; Çimen, 1996). 

Gümrük birliğinin kurulması, küçük piyasadan büyük piyasaya geçiş anlamı taşıdığından, ekonomilerin büyük 

piyasanın avantajlarını da elde etmelerine neden olur. Büyük piyasanın meydana getirdiği bu avantajlara dinamik 

etkiler adı verilir (İyibozkurt, 1996). Başka bir ifadeyle dinamik etkiler uzun dönemde gümrük birliğinin 

GSYİH’nın büyüme hızı üzerinde ortaya çıkardığı etkilerdir. Gümrük birliğinin dinamik etkileri; ölçek 

ekonomileri etkisi, yatırımları teşvik etkisi, kutuplaşma etkisi, rekabet etkisi, teknolojik ilerleme etkisi ve dışsal 

ekonomiler etkisi şeklinde sınıflandırılabilir (Yıldırım ve Dura, 2007; El-Agraa, 1999; Halıcıoğlu, 1996).  

 2  Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşması 

8 Aralık 1991 tarihinde Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 

oluşturulması anlaşmasını imzalayarak Sovyetler Birliği'ne son vermişlerdir. 21 Aralık 1991 tarihinde Baltık 

Devletleri ve Gürcistan hariç, tüm eski Sovyetler Birliği Cumhuriyetleri, son olarak da 1993 yılında Gürcistan 

Bağımsız Devletler Topluluğu’nu oluşturan anlaşmayı imzalamıştır. Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz 

Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Rusya 

Federasyonu ve Ukrayna devletleridir. Gürcistan Bağımsız Devletler Topluluğu üyeliğinden 17.08.2009 tarihinde 

ayrılmıştır. 

BDT pazarı bugün yaklaşık 270 milyonluk nüfusu ile dünyanın en büyük pazarları arasında yer almaktadır. 

2008 yılında BDT ülkelerinin toplam ihracatı 700 milyar doların üzerine çıkarken, toplam ithalatı da 500 milyar 

dolara yaklaşmıştır. BDT’nun dünya ihracatındaki payı %4,4 dünya ithalatındaki payı ise % 3’tür. Dünya 

doğalgaz rezervlerinin %30,7’si BDT ülkelerinde bulunurken, söz konusu ülkeler aynı zamanda dünya doğalgaz 

üretiminin dörtte birini gerçekleştirilmektedirler. BDT ülkelerinin dünya petrol üretimindeki payı da %16’dır. 

2010 yılı itibariyle BDT ülkelerindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2000 yılından bu yana %543 

artarak 355 milyar dolara yükselmiştir. Ancak BDT ülkelerinden sadece Ermenistan, Gürcistan, Kırgızistan, 

Moldova ve Ukrayna Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmuşlardır. Diğer ülkeler DTÖ üyeliği için görüşmelerini 

sürdürmektedirler. 

Bağımsız Devletler Topluluğu, üye ülkelerin, çok yönlü işbirliğine yaklaşım farklıları ve sorunlara bölgesel 

çözüm arayışları gibi nedenlerden dolayı ülkeler arasında etkin bir işbirliği sağlayamamıştır. Bu nedenle bazı 

üyeler daha etkin işbirliği oluşturabilmek için farklı devletlerarası oluşumlara gitmişlerdir. Bu oluşumlardan 

birisi olan Avrasya Ekonomik Topluluğu 2000 yılında Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu 

ve Tacikistan tarafından kurulmuştur. 2006 yılında Özbekistan da topluluğa katılmış, ancak 2008 yılında 

üyeliğini askıya almıştır. Ukrayna, Moldova ve Ermenistan söz konusu toplulukta gözlemci statüsündedirler. 

Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun kuruluş amaçları arasında Gümrük Birliği oluşturmak, imzacı ülkelerin 

birbirleri ile uyumlu ekonomik politikalar yürütmesi, ortak enerji alanı oluşturmak, tarım alanında işbirliğini 

geliştirmek, tek pazar oluşturarak parasal entegrasyona ulaşmak, sosyal ve insani alanlarda ve göç politikalarında 

işbirliği içinde yer almaktadır. 2000 yılında 30 milyar dolar olan imzacı ülkeler arasındaki ticaret hacmi, 2008 

yılında 123 milyar dolara yükselmiştir. Bugüne kadar serbest ticaret rejimi formatında olan Avrasya Ekonomik 

Topluluğu, Kazakistan, Rusya ve Belarus arasında imzalanan anlaşma ile Gümrük Birliği’ne dönüşmüş böylece 

üçüncü ülkeler ile yapılan ticareti de kapsamaya başlamıştır. Topluluğun diğer üyeleri Kırgızistan ve 

Tacikistan’ın da ilerleyen dönemde Gümrük Birliği’ne katılmaları beklenmektedir. Topluluğun nihai amacı 

Avrupa Birliği benzeri malların, hizmetlerin, sermayenin ve işçilerin serbest dolaşımına dayanan ortak ekonomik 

alan oluşturmaktır. Bağımsız Devletler Topluluğunun en ciddi hamlesi olarak nitelendirilebilecek olan Gümrük 

Birliği Anlaşmasının en temel amacı birlik üyesi ülkeler arasında diğer Avrasya Ekonomik Topluluğu ülkelerinin 

katılımına da açık ekonomik entegrasyon oluşturmaktır. 

Gümrük Birliği’nin uygulamaya girdiği 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren üçüncü ülkelerden yapılan ithalatta 

Ortak Gümrük Tarifeleri (OGT) uygulanmaya başlanmıştır. OGT’lerin genellikle %5, %10 ve %15-20 aralığında 
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olduğu görülmektedir. Ayrıca OGT’lerin belirlenmesinde genellikle Rusya Federasyonu’nun gümrük tarifeleri 

esas alınmıştır (UİB, 2010).  

Gümrük kontrolleri, anlaşma gereği Rusya-Belarus arasında 1 Temmuz 2010’da, Rusya-Kazakistan arasında 

ise 1 Temmuz 2011’de tamamıyla kaldırılmak üzere anlaşmaya varılmıştır. Gümrük kontrollerinin 

kaldırılmasıyla, 2015 yılına kadar Kazakistan’a düşük tarifeyle girecek geçiş dönemi öngörülen mallarda, 

özellikle Çin menşeli olanlarının Rus pazarına düşük tarifeden sokulabileceği yönünde endişeleri de beraberinde 

getirmektedir. 

Gümrük birliği üyesi ülkeler arasında gümrük tarifeleri ise şu şekilde oluşmuştur; Rusya Federasyonu için 

mevcut tarifelerinin %82’si sabit kalmış, %14’ü düşmüş, %4’lük bir bölümünde artış yaşanmıştır. Belarus için 

mevcut tarifelerinin %75’i aynı kalmış, %7’sinde indirim olmuş, %18’inde artış kaydedilmiştir. Kazakistan 

içinse mevcut tarifelerinin %45’i sabit kalmış, %45’i artmış, %10’unda düşüş yaşanmıştır. Söz konusu veriler de 

açıkça göstermektedir ki bölgede baskın ülke konumunda olan Rusya’nın koruma oranları diğer üye ülkelerce 

kabul edilmiştir. Başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerince advalorem vergi (değer üzerinden alınan yüzde 

vergi) yanında birçok üründe spesifik vergi uygulamaları mevcuttur. Gümrük birliği sürecinde yeni teşkil olunan 

OGT’lere bakıldığında, 11.171 tarife pozisyonundan 1.962’sinin adv./spesifik ya da yalnız spesifik olarak 

uygulandığı görülmektedir. Örneğin, “%20 ya da her hâlükârda 2 euro/kg’dan az değil” şeklindeki bir 

uygulama, gerçekte uygulanan vergi oranının %20’den daha yüksek düzeyde olmasına yol açmakta bu da dolaylı 

olarak örtülü bir korumacılığı ortaya çıkarmaktadır (Dış Ticaret Müsteşarlığı, 2010). 

 3  Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye’nin İhracatı ve 

Kazakistan’daki Türk Yatırımcılar Üzerine Etkisi 

 3.1  Araştırmanın Amacı Ve Önemi 

Bu çalışmanın temel amacı, Kazakistan, Rusya Belarus arasındaki gümrük birliği anlaşmasının Türkiye’nin 

Kazakistan’a olan ihracatı ve Kazakistan’da ikamet eden Türk yatırımcıların yatırımları üzerine etkisini 

araştırmaktır. Bu kapsamda Kazakistan Rusya Belarus gümrük birliği anlaşmasının Türkiye’nin ihracatı üzerine 

etkisi olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılacaktır. Ayrıca Kazakistan’da ikamet eden Türk yatırımcıların, 

faaliyet konusu itibariyle Üretim ve ticaret işletmesi sınıflandırması kapsamında, doğrudan yatırımlarını olumlu 

ya da olumsuz anlamda, ne yönde etkilediği belirlenmeye çalışılacaktır. 

Bu çalışma, Gümrük birliği anlaşmasının uygulama sürecine girdiği şu günlerde, Türkiye’nin ihracatı ve Türk 

yatırımcılar üzerine etkisini ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Elde edilen sonuçlar Türkiye’nin 

Kazakistan ekonomik ilişkileri konusunda hem fikir vermesi hem de olası durumlara karşı da önceden önlem 

alınmasına ve yeni projelerin geliştirilebilmesine de ışık tutacaktır.  

 3.2  Araştırmanın Evreni Ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk işletmeleri oluşturmaktadır. Bu kapsamda 

Kazakistan’da faaliyet gösteren Kazak Türk İş Adamları Derneği’ne (KATİAD) üye işletmeler ve dernek üyesi 

olmayan (faaliyetlerini herhangi bir dernek üyeliği çatısı altında sürdürmeyen) işletmeler arasından çalışmanın 

örneklemi belirlenmiştir. Örneklem, belirlemede işletmelerin nitelikleri faaliyet konuları göz önünde 

bulundurulmuş, farklı sektörlerden işletme yöneticilerinin fikirlerini almak adına basit tesadüfî örneklemeden 

kaçınılmıştır. Çalışmanın niteliği de göz önünde tutularak olasılığa dayalı olmayan “yargısal örnekleme” ve 

“kartopu örneklemesi” tekniklerinden faydalanılmıştır. Bu kapsamda öncelikle KATİAD üyesi 152 işletmeye 

internet yolu ile anket gönderilmiş yeterli sayıda anketin geri dönmeyeceği anlaşılınca, yargısal örnekleme 

yöntemi kullanılarak faaliyet konuları ve çalışma alanları göz önüne alınarak 100 işletme belirlenmiş ve bu 

işletmeler adreslerinde ziyaret edilerek işletme yöneticilerine anket uygulanmıştır. Bu kapsamında anket 

uygulamasını kabul eden söz konusu işletmelerden 81 adet işletme yöneticisi ile yüz yüze mülakatlar yapılmıştır.  

Ayrıca bu görüşmeler esnasında, ilgili işletme yöneticilerinin tavsiye ettiği KATİAD üyesi olmayan işletme 

yöneticileri ile temas kurulmuş ve bu kapsamda da 35 adet görüşme yapılmıştır. Elde edilen toplam 116 anket 

formundan, bazıları eksik ve hatalı doldurmalar nedeniyle değerlendirmeye alınmamış olup, toplam 108 anket 

formu değerlendirme ve araştırma kapsamına alınmıştır. 

 3.3  Verilerin Toplanması 

Çalışmaya ait verilerin toplanmasında, yatırımcılara yönelik 3 aşamalı bir anket formu oluşturulmuştur. 

Anketin birinci aşamasında işletmeye ilişkin genel bilgiler sorulmuştur. Anketin ikinci kısmında, Gümrük birliği 

anlaşmasının Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatına etkisine ilişkin sorulara cevap alınmıştır. Anketin üçüncü 

kısmında ise, Türk yatırımcıların Gümrük birliği anlaşmasını nasıl algıladıkları, gümrük birliği anlaşmasının 

Türk yatırımcıların yatırım algısı ve davranışı üzerine etkisi olup olmadığı ve Türk yatırımcıların doğrudan 

yatırımlarını etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin veriler toplanmıştır. Araştırmada 5 dereceli likert ölçeği 

kullanılmıştır. Ölçekte yer alan ifadeler; şiddet derecelerine göre 1:Kesinlikle katılmıyorum, 2:Pek katılmıyorum, 

3:Fikrim yok, 4:Biraz katılıyorum ve 5:Kesinlikle katılıyorumdur.  
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 3.4  Araştırmanın Hipotezleri 

Araştırma konusu Gümrük birliği anlaşmasının, birliğe taraf olan ülkelere ve bu ülkelerde faaliyet gösteren 

yerli ve yabancı yatırımcılara etkisi olacaktır. Gümrük birliği anlaşmasının Kazakistan’da ikamet eden Türk 

yatırımcılar ve Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatı üzerine etkisini öngörmek üzere aşağıdaki hipotez ve alt 

hipotezler oluşturulmuştur. 

 H1: Kazakistan Rusya Belarus arasındaki gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını 

olumsuz yönde etkiler. 

 H1a: Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını azaltıcı yönde etki yapacaktır. 

 H1b:Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatında ihracat kalemlerinin değişmesine 

neden olacaktır. 

 H2: Gümrük birliği anlaşması Türk yatırımcıların Kazakistan yatırımlarına ve yatırım davranışlarına yön 

vererek yatırım davranışlarını değiştirecektir. 

 H2a: Gümrük birliği anlaşması Türk işletmelerinin üretim amaçlı doğrudan yatırımlarının artmasına neden 

olacaktır.  

 H2b: Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik yerli üretim yapan Türk işletmelerinin yatırım algısı 

ve davranışlarına olumlu etki yapacak, üretimlerinin ve buna bağlı satışlarının artmasına neden olacaktır.  

 H2c: Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik olarak Türk mallarının ticaretini yapan işletmelerin 

yatırımlarının azalmasına ve satışlarının düşmesine neden olacaktır.  

 H3: Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki yabancı yatırımcıların yatırımlarının Rusya’ya kaymasına 

neden olacaktır. 

 3.5  Verilerin Analizi Ve Yorumlanması 

Anket uygulaması gerçekleştirildikten sonra, değerlendirilmeye alınan veriler ankete katılan işletmelerin genel 

yapısını tespit etmek üzere yüzde ve frekans yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Daha sonra Kazakistan 

Rusya Belarus arasında imzalanan ve 2010 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren gümrük birliği anlaşmasının 

Kazakistan’da yerleşik Türk yatırımcılar ve Türkiye’nin ihracatı üzerine etkisi SPSS 15 paket programı 

kullanılarak analiz edilmiştir. 5’li ve 3’lü Likert ölçeğinden yararlanılan analizde, yüzde, frekans yöntemi ve Ki-

kare testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgular araştırma hipotezleri kapsamında yorumlanmıştır. 

 4  Araştırma İle İlgili Bulgular Ve Değerlendirmeler 

 4.1  Kazakistan’da Türk Yatırımlarına İlişkin Genel Bilgiler 

Araştırma kapsamında Kazakistan’da faaliyet gösteren firmalar yapmış oldukları işin niteliğine göre tasnif 

edilerek sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırmada işletmeler faaliyet alanlarına göre, imalat işletmesi, ticari işletme 

ve imalat ve ticaret işletmesi olmak üzere 3 grupta tasnif edilmiştir. Bu tasnifte üretim yapan işletmeler, fabrika 

ve benzerleri (imalat işletmesi), doğrudan üretim faaliyeti dışında kalan tüm işletmeler (ticari işletme) ve kurmuş 

olduğu işletme çatısı altında hem doğrudan üretim faaliyeti yürüten hem de başka alanlarda ticari faaliyet 

gösteren işletmeler de (İmalat ve Ticaret İşletmesi ya da her ikisi) şeklinde sınıflandırılmıştır. Araştırma 

kapsamında gümrük birliğine ilişkin görüşlerine başvurulan Türk yatırımcıların yatırımlarının, faaliyet alanları 

itibariyle, %17,6’sı faaliyetlerini üretim ağırlıklı (imalat işletmesi), %63’ü ticari işletme ve %19,4’ü de imalat ve 

ticaret işletmesi (her iki faaliyeti birden) olarak dağıldığı bulgulanmıştır. 

 Frekans Yüzde 

Müteahhitlik hizmetleri (İnşaat)   24 16,11 

Turizm    19 12,75 

İmalat ve Montaj Sanayii 35 23,49 

Bankacılık ve Finans  3 2,01 

Enerji ve Madencilik 2 1,34 

Ticaret              37 24,83 

Ulaştırma-Dağıtım 6 4,03 

Telekom 2 1,34 

Bilişim 4 2,68 

Tekstil 6 4,03 

Sağlık 5 3,36 

Proje Danışmanlık Hizmetleri 6 4,03 

Toplam 149 100 

Tablo 1. Kazakistan’daki Türk Yatırımlarının Sektörlere Göre Dağılımı 

Kazakistan’da Türk yatırımcılarının yatırım faaliyetleri yıllar itibariyle incelendiğinde, Türk girişimcilerin 

yatırımlarının Kazakistan’ın bağımsızlık süreci ile birlikte başladığı gözlenmektedir. Araştırma bulguları da 

birlikte değerlendirildiğinde, Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin yaklaşık %25’inin 
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bağımsızlığının ilk yıllarında kurulduğunu söylenebilir. Araştırma bulguları,  Kazakistan’da on yıldan daha fazla 

sürede faaliyette bulunan yatırımcı işletmelerin sayısının 34 (ankete katılıp görüş beyan eden ) ve bunların 

oranının da %31,48 olduğunu göstermektedir. Ayrıca ankete katılan işletmelerin %41,67’si 6 ila 10 yıl arasında 

Kazakistan’da yatırım faaliyetinde bulunan işletmelerdir. 3 ila 5 yıl arasında sürede faaliyet gösteren yatırımcı 

firmaların oranı %21,30 ve %5,56 oranında yatırımcı ise son bir yıl içinde Kazakistan’da yatırım faaliyetinde 

bulunan işletmelerdir. Araştırma,  2 yıl süre ile faaliyet gösteren herhangi bir Türk yatırımcı olmadığını da ortaya 

koymuştur. Söz konusu dönem, kriz yıllarına karşılık gelmesi anlamında dikkat çekmektedir.  

Kazakistan’daki Türk yatırımcıların (bazı yatırımcıların birden fazla sektörde faaliyetleri olduğu gözlenmiş ve 

buna göre araştırma değerlendirilmiştir) sermaye yatırımlarının dağılımına irdelenmiştir. Araştırmaya katılan 

firmaların %43,52’si bir milyon dalar ve altında sermaye ile işletmecilik faaliyetlerini yürüttükleri bulgulanırken,  

işletmelerin %32,41’inin ise 1 ila 5 milyon dolar arasında yatırımı olan işletmeler olduğu gözlenmiştir. Ayrıca 5 

ila a10 milyon dolar arasında sermaye yatırımı bulunan firmaların oranı %8,33 ve 10 milyon ile 50 milyon dolar 

arasında sermaye yatırımı bulunan işletme sayısı 11 ve bunların toplam içindeki payı da %10,19’dur. Ankete 

cevap veren işletmelerin sadece %5,56’sı 50 milyon dolar ve üzeri sermaye ile Kazakistan’da yerleşik olarak 

işletmecilik faaliyeti sürdüren Türk yatırımcıları olduğu saptanmıştır. Söz konusu bulgu Türk yatırımcıların 

büyük ölçekli proje ve yatırımlarda yer almadığını göstermektedir.   

Tablo 1’de Kazakistan’da, Türk yatırımlarının sektörlere göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre Türk 

işletmelerinin sektörel anlamda, ticaret, imalat ve montaj sanayi, Müteahhitlik hizmetleri (İnşaat) ve turizm 

alanlarında yoğunlaştığı yoğunlaştığı görülmektedir. Bu bağlamda sektörler itibariyle birinci sırada %24,83 ile 

Ticaret yer almaktadır. Bunu % 23,49 ile İmalat ve Montaj sanayi izlemektedir. Müteahhitlik hizmetleri %16,11 

ve Turizm sektörü %12,75’dir. Sağlık sektörü toplam Türk yatırımcılar içerisinde oran olarak %3,36’lık bir paya 

sahip olsa da işletme büyüklükleri ve faaliyet alanları itibariyle dikkat çekmekte ve diğer işletmelere örnek teşkil 

edecek niteliktedirler. 

 4.2  Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türkiye’nin İhracatı ve Kazakistan’daki 

Türk Yatırımcıların Yatırım Algı ve Davranışları Üzerine Etkisi 

Tablo 2’de, anket uygulanan, Kazakistan’da ikamet eden Türk yatırımcıların, Gümrük birliği anlaşmasının 

Kazakistan’daki Türk yatırımcılar üzerine etkilerine ilişkin, 5’li Likert ölçeğine göre vermiş oldukları cevapların 

yüzde ve frekans dağılımları verilmiştir.  
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F % F % F % F % F % F % 
 1 2010 yılında yürürlüğe giren Gümrük birliği Türkiye’nin 

Kazakistan’a olan ihracatını azaltıcı yönde etki yapacaktır. 
1 0,9 1 0,9 1 0,9 28 25,9 77 71,3 108 100 

 2 Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan 

ihracatında ihracat kalemlerinin değişmesine neden olacaktır. 
0 0 0 0 3 2,8 33 30,6 72 66,7 108 100 

 3 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk 
firmalarının yatırım tercihlerine olumlu etki yapmıştır. 

10 9,3 35 32,4 7 6,5 43 39,8 13 12,0 108 100 

 4 Gümrük birliği anlaşması Türk yatırımcıların Kazakistan’a olan 

yatırımlarının artmasına neden olacaktır. 
8 7,4 28 25,9 23 21,3 42 38,9 7 6,5 108 100 

 5 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk 
firmalarının doğrudan yatırımlarının artırmasına neden olacaktır.  

4 3,7 8 7,4 15 13,9 73 67,6 8 7,4 108 100 

 6 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet gösteren yerli 

üretim yapan firmaların satışlarının artmasına neden olacaktır.  
0 0 0 0 8 7,4 75 69,4 25 23,1 108 100 

 7 Gümrük birliği, Kazakistan’da faaliyet gösteren, ithalat yaparak 
ticaret yapan firmaların satışlarının artmasına neden olacaktır. 

45 41,7 56 51,9 7 6,5 0 0 0 0 108 100 

 8 Gümrük birliği Kazakistan’da, yerli üretim yapan Türk firmalarının 

yatırım tercihlerine olumsuz etki yapmıştır. 
52 48,1 42 38,9 14 13,0 0 0 0 0 108 100 

 9 Gümrük birliği Kazakistan’da, ithalat yaparak ticaret yapan Türk 
firmalarının yatırım tercihlerine olumsuz etki yapmıştır. 

0 0 0 0 14 13,0 60 55,6 34 31,5 108 100 

 10 Gümrük birliği anlaşması yeni Türk yatırımcıların Kazakistan’a 

olan üretim amaçlı yatırımlarını hızlandıracaktır.  
0 0 0 0 41 38,0 50 46,3 17 15,7 108 100 

 11 Gümrük birliği anlaşması yeni Türk yatırımcıların Kazakistan’a 
olan ithalata bağlı ticari yatırımlarını hızlandıracaktır.  

24 22,2 44 40,7 40 37,0 0 0 0 0 108 100 

 12 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki yabancı yatırımcıların 

yatırımlarının Rusya’ya kaymasına neden olacaktır.  
6 5,6 24 22,2 60 55,6 16 14,8 2 1,9 108 100 

Tablo 2. Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türk Yatırımcılar ve Türkiye’nin İhracatı 

Üzerine Etkilerine İlişkin Yüzde ve Frekans Dağılımları 

Tablo 3’de, araştırma kapsamında elde edilen verilerin 3 Likert ölçeğinde analiz sonuçları frekans, yüzde 

dağılımları ve Ki-Kare test değerleri verilmiştir.  Ayrıca yatırımcıların gümrük birliğine ilişkin önermelere firma 

türleri itibariyle katılım düzeyleri ve dağılımları da Tablo 3’de yer almaktadır.  



SESSION 1C: Uluslararası Ticaret I 273 

  

 

 

İFADELER 

 

İş
le

tm
e 

T
ip

le
ri

 

 

K
a

tı
lm

ıy
o

ru
m

 

 

F
ik

ri
m

 Y
o

k
 

 

K
a

tı
lı

y
o

ru
m

 

 

T
o

p
la

m
 

K
i 

K
a

re
 T

es
ti

 

F % F % F % F %  

1 Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin 

Kazakistan’a olan ihracatını azaltıcı yönde etki 

yapacaktır. 

Üretim  0 0 0 0 19 17,6 19 17,6 0,740 

Ticari 1 0,9 1 0,9 66 61,1 68 63,0 

Her ikisi 1 0,9 0 0 20 18,5 21 19,4 

Toplam 2 1,9 1 0,9 105 97,2 108 100 

2 Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin 

Kazakistan’a olan ihracatında ihracat 

kalemlerinin değişmesine neden olacaktır. 

Üretim  0 0 0 0 19 17,6 19 17,6 0,652 

Ticari 0 0 2 1,9 66 61,1 68 63,0 

Her ikisi 0 0 1 0,9 20 18,5 21 19,4 

Toplam 0 0 3 2,8 105 97,2 108 100 

3 

 

2010 yılında yürürlüğe giren Gümrük birliği 

anlaşması Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk 

firmalarının yatırım tercihlerine olumlu etki 

yapmıştır. 

Üretim  2 1,9 3 2,8 14 13,0 19 17,6 0,001 

Ticari 38 35,2 3 2,8 27 25,0 68 63,0 

Her ikisi 5 4,6 1 0,9 15 13,9 21 19,4 

Toplam 45 41,7 7 6,5 56 51,9 108 100 

4 Gümrük birliği anlaşması Türk yatırımcıların 

Kazakistan’a olan yatırımlarının artmasına neden 

olacaktır. 

Üretim  4 3,7 1 0,9 14 13,0 19 17,6 0,002 

Ticari 29 26,9 18 16,7 21 19,4 68 63,0 

Her ikisi 3 2,8 4 3,7 14 13,0 21 19,4 

Toplam 36 33,3 23 21,3 49 45,4 108 100 

5 

 

Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet 

gösteren Türk firmalarının doğrudan 

yatırımlarının artırmasına neden olacaktır.  

Üretim  2 1,9 3 2,8 14 13,0 19 17,6 0,937 

Ticari 8 7,4 8 7,4 52 48,1 68 63,0 

Her ikisi 2 1,9 4 3,7 15 13,9 21 19,4 

Toplam 12 11,1 15 13,9 81 75,0 108 100 

6 

 

Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet 

gösteren yerli üretim yapan firmaların satışlarının 

artmasına neden olacaktır. 

Üretim  0 0 0 0 19 17,6 19 17,6 0,227 

Ticari 0 0 5 4,6 63 58,3 68 63,0 

Her ikisi 0 0 3 2,8 18 16,7 21 19,4 

Toplam 0 0 8 7,4 100 92,6 108 100 

7 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet 

gösteren ithalat yaparak ticaret yapan firmaların 

satışlarının artmasına neden olacaktır 

Üretim  19 17,6 0 0 0 0 19 17,6 0,177 

Ticari 64 59,3 4 3,7 0 0 68 63,0 

Her ikisi 18 16,7 3 2,8 0 0 21 19,4 

Toplam 101 93,5 7 6,5 0 0 108 100 

8 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet 

gösteren yerli üretim yapan Türk firmalarının 

yatırım tercihlerine olumsuz etki yapmıştır. 

Üretim  17 15,7 2 1,9 0 0 19 17,6 0,778 

Ticari 58 53,7 10 9,3 0 0 68 63,0 

Her ikisi 19 17,6 2 1,9 0 0 21 19,4 

Toplam 94 87,0 14 13,0 0 0 108 100 

9 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da faaliyet 

gösteren ithalat yaparak ticaret yapan Türk 

firmalarının yatırım tercihlerine olumsuz etki 

yapmıştır. 

Üretim  0 0 2 1,9 17 15,7 19 17,6 0,778 

Ticari 0 0 10 9,3 58 53,7 68 63,0 

Her ikisi 0 0 2 1,9 19 17,6 21 19,4 

Toplam 0 0 14 13,0 94 87,0 108 100 

10 Gümrük birliği anlaşması yeni Türk yatırımcıların 

Kazakistan’a olan üretim amaçlı yatırımlarını 

hızlandıracaktır.  

Üretim  0 0 4 3,7 15 13,9 19 17,6 0,244 

Ticari 0 0 28 25,9 40 37,0 68 63,0 

Her ikisi 0 0 9 8,3 12 11,1 21 19,4 

Toplam 0 0 41 38,0 67 62,0 108 100 

11 Gümrük birliği anlaşması yeni Türk yatırımcıların 

Kazakistan’a olan ithalata bağlı ticari 

yatırımlarını hızlandıracaktır.  

Üretim  15 13,9 4 3,7 0 0 19 17,6 0,273 

Ticari 41 38,0 27 25,0 0 0 68 63,0 

Her ikisi 12 11,1 9 8,3 0 0 21 19,4 

Toplam 68 63,0 40 37,0 0 0 108 100 

12 Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki 

yabancı yatırımcıların yatırımlarının Rusya’ya 

kaymasına neden olacaktır.  

Üretim  8 7,4 10 9,3 1 0,9 19 17,6 0,470 

Ticari 17 15,7 38 35,2 13 12,0 68 63,0 

Her ikisi 5 4,6 12 11,1 4 3,7 21 19,4 

Toplam 30 27,8 60 55,6 18 16,7 108 100 

Tablo 3. Kazakistan Rusya Belarus Gümrük Birliği Anlaşmasının Türk Yatırımcılar ve Türkiye’nin İhracatı 

Üzerine Etkilerine İlişkin, Yüzde, Frekans Dağılımları ve Ki Kare Testi Değerleri 

Tablo 2’de verilen değerler araştırma hipotezleri kapsamında değerlendirildiğinde Gümrük birliği anlaşmasının 

Kazakistan’da ikamet eden ve yerli üretim yapan Türk işletmelerine olumlu anlamda etki yaptığı görülmüştür. 

Tablo 2 ve Tablo 3 birlikte değerlendirildiğinde tablolarda yer alan ifade 3, 5, 6, 8 ve 10’a verilen cevaplar ve 

cevapların yüzde ağırlığı, gümrük birliği anlaşmasının yerli üretip yapan firmalara olumlu etki yaptığını 

desteklemektedir. Bu bulgu “Gümrük birliği anlaşması Türk işletmelerinin üretim amaçlı doğrudan 

yatırımlarının artmasına neden olacaktır.” şeklinde ifade edilen H2a hipotezini desteklemektedir. Benzer şekilde 

elde edilen bulgular “Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik yerli üretim yapan Türk işletmelerinin 
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yatırım algısı ve davranışlarına olumlu etki yapacak, üretimlerinin ve buna bağlı satışlarının artmasına neden 

olacaktır.” H2b hipotezini de destekler niteliktedir.  

Tablo 2 ve Tablo 3’de yer alan ifade 7, 9 ve 11’e verilen cevaplar ve bu cevapların yüzde ağırlıkları, gümrük 

birliği anlaşmasının, Kazakistan’da yerleşik ve kurmuş olduğu işletmeler vasıtasıyla ithalat yapan ve bu şekilde 

Türkiye’nin ihracatına katkı sağlayan Türk işletmelerinin yatırımlarına, olumsuz etki yaptığını ortaya 

koymaktadır. Söz konusu bulgular gümrük birliği anlaşmasının, satış pazarlama ağırlıklı iş yapan işletmeleri 

olumsuz yönde etkilediğini göstermektedir. Yani gümrük birliği anlaşmasıyla birlikte gelen gümrük tarifeleri ve 

koruma duvarları Rusya ve Belarus için olumlu etki yaparken (sıfırlanırken) diğer ülkelere artı bir maliyet olarak 

yansımakta, bu da gümrük birliği dışından yapılan ithal ürünlerde maliyetlerin daha da yükselmesine ve 

satışların azalmasına neden olmaktadır. Söz konusu maliyetler birlik içi ve dışı mallarda makasın açılmasını 

sağlamakta buna bağlı olarak Türkiye’den ithalat yaparak faaliyetlerini yürüten Türk işletmelerinin yatırımlarını 

olumsuz yönde etkilemektedir. Bu bulgular ışığında “Gümrük birliği anlaşması Kazakistan’da yerleşik olarak 

Türk mallarının ticaretini yapan işletmelerin yatırımlarının azalmasına ve satışlarının düşmesine neden 

olacaktır” şeklindeki H2c hipotezi kabul edilmektedir.   

Tablo 2 ve 3’de yer alan ifade 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 birlikte değerlendirildiğinde gümrük birliği 

anlaşmasının Türk yatırımcılarının yatırımlarına yön verdiği/vereceği ve yatırım davranışlarını değiştireceği 

sonucuna ulaşılmaktadır. Araştırma bulguları “Gümrük birliği anlaşması Türk yatırımcıların Kazakistan 

yatırımlarına ve yatırım davranışlarına yön vererek yatırım davranışlarını değiştirecektir.” şeklindeki H2 

hipotezini desteklemektedir.  

Türk yatırımcılara ilişkin olarak yapılan araştırma kapsamında, Gümrük birliği anlaşmasının Türkiye’nin 

ihracatını olumsuz yönde etkileyeceği ve ihracat kalemleri itibariyle de değişimler olacağı yönünde bulgular elde 

edilmiştir. Tablo 2 ve 3’de ifade 1 ve 2’ye verilen cevaplar “Gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a 

olan ihracatını azaltıcı yönde etki yapacaktır.” şeklinde ifade edilen H1a hipotezini ve “Gümrük birliği anlaşması 

Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatında ihracat kalemlerinin değişmesine neden olacaktır.” H1b hipotezini 

doğrular niteliktedir. Tablo 3’de görüldüğü üzere Türkiye’nin ihracatını “azaltıcı yönde etki yapacaktır” 

şeklindeki 1 numaralı ifadeye “katılıyorum” cevabını verenlerin oranı ile “ihracat kalemlerinin değişmesine 

neden olacaktır” şeklindeki 2 numaralı ifadeye “katılıyorum” diyenlerin oranı %97,2’dir. 

Gümrük birliğinin etkilerine ilişkin elde edilen araştırma bulguları, Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını 

olumsuz yönde etkileyeceğini açıkça ortaya koymaktadır. Araştırmaya katılanların yaklaşık olarak tamamı, 

gümrük birliği anlaşması, Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz etkileyecektir şeklinde beyanda 

bulunmuşlardır. Tablo 2 ve 3’deki araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde ve elde edilen sonuçlar bir 

bütün halinde yorumlandığında Gümrük birliği anlaşmasının Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz 

yönde etkileyeceği sonucuna ulaşılmaktadır. Söz konusu bulgular ışığında “Kazakistan Rusya Belarus arasındaki 

gümrük birliği anlaşması Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatını olumsuz yönde etkiler.” ifadeli H1 hipotezi 

kabul edilmektedir. Sonuç olarak gümrük birliğinin etkilerine ilişkin gerekli önlemler alınmazsa Türkiye’nin 

Kazakistan’a olan ihracatı azalacak hem de ihracat kalemlerinin değişerek, ihracatın olumsuz anlamda yön 

değiştirmesine neden olacaktır.  

Tablo 2 ve 3’de yer alan ifade 12’de verilen önermeye yatırımcıların vermiş olduğu cevaplar, “Gümrük birliği 

anlaşması Kazakistan’daki yabancı yatırımcıların yatırımlarının Rusya’ya kaymasına neden olacaktır.” 

şeklindeki H3 hipotezini desteklememektedir. Bu durumda, gümrük birliği sürecinde, Kazakistan’daki yabancı 

yatırımcıların yatırımlarını Rusya’ya kaydıracağı şeklindeki önermemiz reddedilmektedir. Yani Gümrük birliği 

sürecinde yabancıların yatırımlarını Rusya’ya kaydıracağı şeklindeki önerme yeterli düzeyde destek bulmamıştır.  

Tablo 3’de yer alan ifade 3 ve 4’deki Ki Kare değerleri, Gümrük birliğinin Türk yatırımcılar üzerindeki 

etkisinin işletme tipleri itibariyle farklı olduğunu ortaya koymaktadır. Yani yatırımcıların, faaliyet alanları 

itibariyle gümrük birliği anlaşmasını algılamaları ve buna bağlı yatırım davranışları %95 güven aralığında, 

anlamlı düzeyde farklılık arz etmektedir. Başka bir ifadeyle Üretim ağırlıklı yatırımları bulunan işletmeler ile 

Ticaret işletmesi olarak faaliyet gösteren işletmelerin gümrük birliği anlaşmasının sonuçlarını algılaması aynı 

değildir. Üretim işletmeleri gümrük birliğinden kendileri lehine olumlu beklentiler içine girerken, Ticaret 

işletmeleri tam aksine gümrük birliğinden olumsuz etkilendiklerini söylemektedirler. Araştırma bulguları (Ki-

Kare testi sonuçları) da bu fikri desteklemektedir.  

 5  Sonuç ve Değerlendirme 

Ekonomik bütünleşmeler, birleşme içinde olan ülke ekonomilerine serbestlik sağlayıp, ticarete engel oluşturan 

kısıtlamaları ortadan kaldırarak, daha geniş bir pazara üretim yapmak ve büyük ölçeklerde üretim imkânı 

sağlayabilmek amacı ile oluşmaktadır. Birlik içinde yer alan ülkeler işbölümü ve ortak tarifeler ile diğer ülkelere 

karşı, ortaklaşa hareket ederler. Kendi aralarındaki ticareti serbestleştirip, birlik dışı ülkelere karşı ticaret 

engelleri koyarlar ve bu uygulamaların olumlu veya olumsuz sonuçlarına katlanırlar.  

Bu çalışmada Kazakistan Rusya Belarus Gümrük birliği anlaşmasının Kazakistan’da yerleşik Türk işletmeleri 

(yatırımcıları) üzerine etkileri incelenmiştir. Gümrük birliği anlaşmasının Kazakistan’da faaliyet gösteren Türk 
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yatırımcıların yatırım algı ve davranışlarına etki ettiği ve yatırım tercihlerini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca Gümrük birliğinin Türkiye’nin Kazakistan’a olan ihracatına olumsuz etki yaptığı konusunda araştırmaya 

katılan yatırımcılar arasında görüş birliği olduğu görülmüştür.  

Gümrük birliği anlaşması, Türk yatırımcıların üretim yönlü yatırımlarına olumlu etki yapmış, firmaların 

üretimlerini artırmalarına (kapasite planlarında değişikliğe) neden olmuştur. Bu bulgu Kazakistan hükümetinin 

de Kazakistan’daki yerli üretimi artırma çabasını desteklemektedir. Gümrük birliği anlaşmasının Kazakistan’daki 

üretim amaçlı doğrudan yatırımları artmasına neden olacağı söylenebilir. 

Gümrük birliği anlaşması, Türk yatırımcıların Kazakistan’daki ithalat amaçlı yatırımlarını olumsuz yönde 

etkileyecek ve zaman içinde Türk ve diğer yabancı yatırımları azalacaktır. Araştırma bulguları da bu savı 

desteklemektedir.  

Araştırma kapsamında Kazakistan’daki Türk yatırımları değerlendirildiğinde, sektörel bazda Ticaret, imalat 

sanayi, müteahhitlik hizmetleri, turizm alanlarında yoğunlaşmakta, Proje ve Danışmanlık hizmetleri, ulaştırma-

dağıtım, tekstil, sağlık bankacılık alanlarında yatırımları olduğu görülmektedir.  

Sektörler itibariyle Türk yatırımcılarının dağlımı incelendiğinde, 2 husus dikkati çekmektedir. Birincisi 

Türkiye’nin ve Türk yatırımcıların temel yetkinliği olan Tekstil sektöründe Kazakistan’da istenilen noktaya 

ulaşılamamış olmasıdır. Kazakistan’da Türk mallarına olan güven de göz önünde bulundurulduğunda Türk 

yatırımcıların bu sektördeki yatırımlarının azlığı dikkate değerdir. İkinci husus ise, Kazakistan Enerji ve maden 

kaynakları açısından Dünyanın önde gelen sayılı ülkeleri arasında olmasına karşın, Türk yatırımcıların bu 

alandaki yatırımlarının çok cüzi miktarda olması dikkat çekmektedir. 

Sonuç olarak araştırma bulguları birlikte değerlendirildiğinde, gümrük birliği anlaşmasının üretim ağırlıklı 

işletmelerin üretimlerinde ve buna bağlı satışlarında olumlu etki yapacağı buna karşın ithalat yolu ile ticaret 

yapan işletmelerin satışlarında ise düşüşe neden olarak olumsuz etki yapacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Bütün bu 

saptamalar da göstermektedir ki gümrük birliği anlaşması Kazakistan’daki Türk yatırımcıların yatırım algısı ve 

yatırım davranışlarına etki etmekte ve yatırım algı ve davranışlarını değiştirmektedir.  
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Türkiye’nin İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Çerçevesinde Bir 

İnceleme 

Sezai Ata (Ministry of Development, Turkey) 

Turkey’s Export Potential: A Gravity Model Analysis 

Abstract 

Given the high level of integration of the world economy, foreign trade has become very important for the 

development of a country. Even though Turkey exports goods and services to the majority of countries in each 

continent, until recently Turkey has basically focused on exports to developed European countries. The main 

purpose of this study is to analyze Turkey's export potential with the help of the gravity model. For this purpose, 

first a gravity model has been set up using panel data which consists of bilateral data for 68 countries for the 

period 1980-2009, and then Turkey’s exports potential to 67 countries, accounting for more than 90 percent of 

Turkey’s total exports, has been calculated. The most important finding of the study is that Turkey’s exports in 

general is below potential and there is a further room for increasing exports. In this context, according to our 

analysis, while Turkey’s export potential has been used up especially for developed European countries, high 

levels of untapped export potential exists for the majority of neighboring countries and for some of the 

developing countries. Another finding from this study is that trade between two countries increases proportional 

to their GDPs and decreases proportional to the distance between them. While the existence of features such as 

common language, contiguity, being parts of the same state in the past and using the same currency increases the 

trade between two countries, the effect of some variables on trade such as the real exchange rate depends on 

countries' level of development. 

JEL code: F17 

 1  Giriş 

Dünya ölçeğinde ekonomik entegrasyonun son derece derin olduğu günümüzde, dış ticaret bir ülkenin 

kalkınması açısından çok önemli bir hale gelmiştir. İhracat bir ülkenin ekonomisi için kalkınma ve büyümenin 

tamamlayıcı unsuru olarak ortaya çıkmakta ve ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi ancak uzun dönemde 

sürekli ve yüksek bir gelir artış hızı yakalamakla mümkün olmaktadır. Bu süreçte, diğer faktörlerin yanında 

özellikle dış ticaret önemli roller üstlenmektedir.  

Son dönemdeki dış ticaret performansımız incelendiğinde, Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının 1980-2009 

döneminde yüzde 0,28’den yüzde 1’in üzerine çıktığını görmekteyiz. Bu olgu Türkiye’nin günümüzde 30 yıl 

öncesine göre dünya piyasalarına daha çok entegre olduğunu göstermektedir. Günümüzde, 320 milyar doları 

aşan dış ticaret hacmi ile dünya ticaretinde artan bir öneme sahip olan Türkiye’nin dış ticareti büyük bir 

potansiyele sahiptir. 

Bu tespitler ışığında, Türkiye’nin dış ticareti ile ilgili olarak akla şu sorular gelebilir; 

 Türkiye’nin diğer ülkelerle karşılaştırıldığında “normal” ihracat düzeyi nedir? 

 Türkiye dünya ticaret yapısına gerçekten entegre olmuş mudur? 

 Türkiye’nin komşuları ile, Avrupa Birliği ile, Türki Cumhuriyetler vb. ile dış ticareti yeterli düzeyde midir? 

 Gümrük birliği, ortak dil, reel döviz kuru gibi değişkenlerin Türkiye’nin dış ticaretine olumlu ya da olumsuz 

etkisi var mıdır? 

 Türkiye’nin dünya ile ve her bir ticaret ortağı ile ticari entegrasyonu ne düzeydedir? 

Bu çalışmanın temel amacı Türkiye’nin ticaret potansiyelini çekim modeli yardımıyla incelemektir. Çekim 

modeli uluslararası ticaretin yapısını incelemekte kullanılan, yukarıdaki sorulara ve benzerlerine cevap bulmaya 

çalışan bir metottur. Çekim modelinde iki ülke arasındaki ticaret, ülkelerin ekonomik büyüklükleri, aralarındaki 

mesafe, döviz kurlarındaki değişmeler gibi değişkenler ile açıklanmaya çalışılmaktadır. Temel olarak iki ülke 

arasındaki ticaret ülke GSYH’ları ile doğru orantılı olarak artmakta, iki ülke arasındaki uzaklık, ithalat vergileri, 

gümrük kontrolleri gibi etkenler ise ticareti olumsuz yönde etkilemektedir. 

Yakınlık, ulaşım maliyetleri, ortak sınır, kültür ve dil gibi doğal avantajlara rağmen Türkiye’nin komşu 

ülkeleriyle ticaret yeterli seviyede değildir. Komşu ve çevre ülkelerle olan ticaretimiz son dönemde büyük 

artışlar göstermesine rağmen, Türkiye’nin ihracatının büyük kısmının Almanya, Fransa, İngiltere gibi bazı 

gelişmiş ülkeler üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yüzden, Türkiye’nin ticaret yaptığı ülkelerin 

incelenmesi, ticaret potansiyeli araştırılarak hangi ülkelerle yüksek oranda kullanılmayan potansiyelin var 

olduğunun ortaya konması büyük önem taşımaktadır.  

Çalışmanın birinci bölümünde, uluslararası ticaret akımlarının incelenmesinde çekim modelinin kullanımıyla 

ilgili literatür taranmakta, çekim modelinin nasıl ortaya çıktığı ve gelişim süreciyle beraber modelin yapısı, 

uygulama alanları ile kullanılan değişkenler anlatılmaktadır. 
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İkinci bölümde, 30 yılı kapsayan 1980-2009 dönemi için 68 ülkenin kendi aralarında yaptıkları ticaret verileri 

kullanılarak oluşturulan ve yüz binden fazla gözlem içeren bir veri setiyle çekim modeli oluşturulmakta ve 

Türkiye’nin değişik ülke grupları ile ticareti incelenmektedir. Ayrıca, bu bölümde farklı ülke grupları için 

oluşturulan çekim modellerinin yapısı incelenmekte ve karşılaştırmalı bir analiz yapılmaktadır. 

Çalışmanın son kısmı olan sonuç bölümünde, çekim modeli analizlerinden elde edilen sonuçlar 

özetlenmektedir. 

 2  Çekim Modelinin Yapısı 

Bu bölümde çekim modelinin nasıl ortaya çıktığı ve gelişim süreciyle beraber, modelin yapısı, uygulama 

alanları ile kullanılan değişkenler anlatılacaktır.  

Çekim modeli uluslararası ticaret akımlarını analiz etmeye yarayan bir yöntemdir. İlk olarak Walter Isard 
(1954), Linder (1961), Tinbergen (1962), Pöyhönen (1963) ve Linnemann (1966) tarafından kullanılan çekim 

modelleri zamanla uluslararası ticareti analizde en çok kullanılan modeller haline gelmişlerdir. Model ismini 

Newton’un ünlü çekim yasasından (theory of gravitation) almaktadır. Fizikte iki cisim arasındaki çekim kuvveti 

(Fij) cisimlerin kütlelerinin (Mi, Mj) çarpımı ile doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın (Rij) karesi ile ters 

orantılıdır. 

𝐹𝑖𝑗 = 𝑐 ∗
𝑀𝑖∗𝑀𝑗

𝑅𝑖𝑗
2   

Bu denklemin uluslararası ticaret akımlarına uygulanmış şekli ise;  

 Tij: i ve j ülkeleri arasındaki ticaret,  

 GSYHi ve GSYHj: i ve j ülkelerinin GSYH’ları,  

 Rij: iki ülke arası mesafe, 

 c: sabit, 

olmak üzere; 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑐 ∗
𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖∗𝐺𝑆𝑌𝐻𝑗

𝑅𝑖𝑗
  

halini alır. Denklemde iki tarafın da logaritması alındığında ise aşağıdaki denklemi elde ederiz. 

𝐿𝑜𝑔(𝑇𝑖𝑗) = 𝐿𝑜𝑔(𝑐) + 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑆𝑌𝐻𝑖) + 𝐿𝑜𝑔(𝐺𝑆𝑌𝐻𝑗) − 𝐿𝑜𝑔(𝑅𝑖𝑗)        (1)                           

Denklem (1), çekim modelini en basit ve yalın haliyle temsil etmektedir. Denkleme göre iki ülke arasındaki 

ticaret hacmi, ülkelerin büyüklüklerinin artan, aralarındaki uzaklıkların ise azalan bir fonksiyonudur. 

Bir çekim modelinde, i ve j ülkeleri arasındaki ticaret en genel haliyle; 

Log(Xijt) =  0 +  t +  ij + β`ijt Zijt + ijt , t = 1,…,T      (2) 

denklemiyle ifade edilebilir. Burada, Xijt i ve j ülkeleri arasında t yılında gerçekleşen ticareti temsil etmektedir. 

Sabit katsayı üç bölümden oluşmaktadır. Birincisi bütün yıllar ve ülke ikilileri için ortak kısım olan  0, ikincisi t 

yılına özgü bütün ülke ikilileri için ortak olan t, üçüncüsü ise her bir ülke ikilisine özgü bütün yıllar için ortak 

olan ij’dır. Diğer bütün değişkenler Zijt vektörüyle, katsayıları ise βijt ile temsil edilmektedir. 

Denklem (2)’de verilen standart çekim modeli denklemini tahmin edebilmek için katsayılar üzerinde bazı 

kısıtlamalara gitmek zorunludur. Literatürde sıkça rastlanan toplu yatay kesit modellerinde konulan kısıtlar ij = 

0 , ijt = t ve 12Tkısıtlarıdır. Bu kısıtları Denklem (2)’ye uygulandığında; 

Log(Xijt) =  0 +  t + β`Zijt + ijt , t = 1,…,T                                      (3) 

denklemi elde edilir ve bu denklem standart olarak en küçük kareler (EKK) yöntemiyle tahmin edilir. 

Ekonometrik açıdan önemli bir nokta, çekim modeline giren değişkenlerin bazılarında birim köke (unit root) 

rastlanması durumudur. Böyle bir durumda, panel veri analizi yerine kointegrasyon analizi yapmak 

gerekmektedir. Bussiere at al (2005: 16), standart çekim modellerinin ticaret akımları ve GSYH gibi durağan 

olmayan değişkenler içermesine rağmen, sabit etki modelleri ile durağan olmayan etkileri içeren dinamik EKK 

modellerinin çok benzer oldukları sonucuna varmıştır.  

Panel veri analizinde önemli bir diğer nokta sabit etkiler veya rassal etkiler tahmini arasında bir seçim 

yapmaktır. Sabit etkiler modeli panel gruplarına ait zamana bağlı olmayan bazı özelliklerin açıklayıcı 

değişkenleri etkilediğini ve aralarında korelasyon olduğunu varsayar. Sabit etkiler modeli, bu zamana bağlı 

olmayan etkileri gidererek sadece açıklayıcı değişkenlerin etkilerinin görülmesini sağlar. Rassal etkiler modeli 

ise panel grupları arasındaki varyasyonun rassal ve açıklayıcı değişkenler ile arasında korelasyon olmadığını 

varsayar. İki metodun hangisinin daha uygun olduğuna kadar vermek için standart olarak Hausman Testi 

uygulanır.  
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(4) 

 3  Türkiye ve Dünya İçin Çekim Modeli 

 3.1  Tahmin Yöntemi 

Bu çalışmadaki modeller panel veri yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir. 1980-2009 dönemine ait olan 

veriler kesintisiz olduğu için veriler dengeli panel (balanced panel) şeklinde oluşturulmuş ve analizlerde dengeli 

panel özellikleri kullanılmıştır.  

Panel veri analizinde önemli bir nokta sabit etkiler veya rassal etkiler tahmini arasında bir seçim yapmaktır. 

Sabit etkiler modeli panel gruplarına ait zamana bağlı olmayan bazı özelliklerin açıklayıcı değişkenleri 

etkilediğini ve aralarında korelasyon olduğunu varsayar ve bu zamana bağlı olmayan etkileri gidererek sadece 

açıklayıcı değişkenlerin etkilerinin görülmesini sağlar. Rassal etkiler modeli ise panel grupları arasındaki 

varyasyonun rassal olduğunu ve açıklayıcı değişkenler ile arasında korelasyon olmadığını varsayar. İki metodun 

hangisinin daha uygun olduğuna karar vermek için standart olarak Hausman Testi uygulanır. Çekim modelimizde 

uygulanan Hausman Testi sonucu sabit etki modelinin daha uygun olduğu görülmüştür.  

Fakat sabit etki modelinde her ülke ikilisi için kukla değişken gerekmesinden dolayı bu modelin tam olarak 

uygulanabilmesi için 4556 adet kukla değişken kullanılması gerekmekte ve şu an kullanılan istatistik yazılımının 

buna kapasitesi yetmemektedir. İki tahmin yöntemi sonucunda elde edilen katsayıların işaretleri aynı ve 

büyüklükleri bir birine çok yakın olduğu için ve sabit etkiler tahmin yönteminde yıllara göre değişmeyen 

değişkenler (mesafe, ortak dil, komşuluk) dışlandığı için çalışmada rassal etkiler tahmin yöntemi kullanılmıştır. 

Böylece, incelenen ülkeler arasındaki mesafe, ortak dil kullanılması ve komşuluğu gibi kukla değişkenlerinin 

ticareti nasıl etkilediği görülebilecektir.  

 3.2  Model  

Tüm ülke grupları için tahmin edilecek denklemin en genel hali şu şekilde ifade edilebilir; 

𝑳𝒐𝒈(𝑿𝒊𝒋) = 𝜶 + 𝜷𝟏𝑳𝒐𝒈(𝒀𝒊) + 𝜷𝟐𝑳𝒐𝒈(𝒀𝒋) + 𝜷𝟑𝑳𝒐𝒈(𝒅𝒊𝒋) + 𝜷𝟒𝑪𝒐𝒏𝒕𝒊𝒈𝒊𝒋 +   𝜷𝟓𝑳𝒂𝒏𝒈𝒊𝒋  

+ 𝜷𝟔𝑪𝒐𝒍𝒐𝒏𝒚𝒊𝒋 +𝜷𝟕𝑳𝒂𝒏𝒅𝒍𝒐𝒄𝒌𝒊𝒋 + 𝜷𝟖𝑷𝒐𝒑𝒊 + 𝜷𝟗𝑷𝒐𝒑𝒋 + 𝜷𝟗𝑹𝒆𝒓𝒊𝒋 + 𝒆𝒊𝒋 

Yukarıdaki denklemde;  

 𝛂 sabit katsayıyı, 

 Xij i ülkesinden j ülkesine reel ihracatı,  

 Yi i ülkesinin reel GSYH’sı,  

 Yj j ülkesinin reel GSYH’sını,  

 dij i ve j ülkesi arasındaki uzaklığı,  

 Contigij i ve j ülkelerinin komşu olup olmadığını,   

 Langij i ve j ülkelerinin aynı dili konuşup konuşmadığını,   

 Colonyij i ve j ülkelerinin geçmişte kolonyal bir bağ içinde olup olmadığını, 

 Landlockij i ve j ülkelerinin kaç tanesinin kara ile çevrili olduğunu, 

 Popi  i ülkesinin nüfusunu,  

 Popj  j ülkesinin nüfusunu,  

 Rerij  i ve j ülke para birimleri arasındaki reel kur endeksini,  

 eij hata terimini, 

belirten değişkenlerdir. Kukla değişkenler dışındaki tüm değişkenlerin logaritmaları kullanılmıştır. 

 3.3  Model Sonuçları 

Denklem 4’ün tüm ülkeler, OECD ülkeleri, AB-27 ülkeleri ve Euro Bölgesi ülkeleri için rassal etkiler yöntemi 

ile tahmin edilmesiyle Tablo 1’deki sonuçlara ulaşılmıştır. Bütün regresyonlarda bağımlı değişken reel ihracatın 

logaritmasıdır. Cons değişkeni sabit katsayıyı temsil etmektedir.  

Çekim modelinin genel mantığı ile tutarlı olarak ihracatın uzaklık esnekliğinin negatif ve mutlak değer olarak 

1’e yakın olduğunu görmekteyiz. Bu, ithalatçı ülkelerin uzaklıklarındaki her bir yüzde 10’luk artışın ihracatı 

yüzde 9,69 oranında azaltacağı anlamına gelmektedir. 

Komşuluğun ihracat üzerindeki etkisine baktığımızda, bir ülkenin komşu ülkesine ihracatının komşu olmayan 

bir ülkeye ihracatından ortalama e0,944 = 2,57 kat daha fazla olacağını görmekteyiz. 

Benzer şekilde, komşuluk kadar etkili olmasa da, iki ülkenin arasında geçmişte kolonyal bir bağ bulunmuş 

olması ihracatı normalin yaklaşık e0,719 = 2,05 kat artırmaktadır.  

Diğer değişkenlere baktığımızda, nüfusun esnekliğinin düşük ama pozitif reel kurun esnekliğinin yine düşük 

ama negatif olduğunu görmekteyiz. 

Tablo 1’de ikinci sütunda verilen ve OECD üyesi ülkelerin kendi aralarında yaptıkları ticareti inceleyen modeli 

incelediğimizde bazı farklılıklar göze çarpmaktadır.  

Öncelikle tüm ülkeler modelinde tüm değişkenler istatistiki olarak anlamlı iken OECD ülkeleri için yapılan 

regresyonda kolonyal ilişki, ihracatçı ülkenin nüfusu ve reel kur değişkenleri istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. 

Bu yüzden, bu değişkenler regresyona dahil edilmemiştir. Ayrıca OECD modelinde GSYH katsayıları daha 
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yüksek iken komşuluğun katsayısı oldukça düşüktür. Bunların dışında, genel olarak iki model birbirine benzer 

sonuçlar vermektedir.  

 Tüm 

Ülkeler 

OECD AB-27 Euro Bölgesi 

lgdp1 
0,766*** 

(74,09) 

0,815*** 

(70,58) 

0,808*** 

(56,63) 

0,658*** 

(21,04) 

lgdp2 
0,666*** 

(64,92) 

0,755*** 

(56,04) 

0,736*** 

(62,10) 

0,744*** 

(32,86) 

ldist 
-0,969*** 

(-26,01) 

-0,955*** 

(-30,56) 

-1,374*** 

(-23,90) 

-1,248*** 

(-14,28) 

contig 
0,944*** 

(5,82) 

0,401** 

(3,25) 

  

lang 
0,668*** 

(6,42) 

0,510*** 

(4,29) 

0,720*** 

(4,21) 

0,585** 

(2,80) 

colony 
0,719*** 

(4,38) 

   

landlock 
-0,319*** 

(-5,03) 

-0,326*** 

(-5,75) 

-0,200** 

(-2,97) 

-0,489*** 

(-4,46) 

lpop1 
0,314*** 

(17,50) 

 0,113*** 

(3,83) 

0,385*** 

(7,26) 

lpop2 
0,185*** 

(10,55) 

0,104*** 

(3,52) 

  

lnrer 
-0,058*** 

(-6,07) 

  -0,118* 

(-2,16) 

_cons 
-9,668*** 

(-30,86) 

-6,405*** 

(-19,70) 

-3,348*** 

(-6,20) 

-4,961*** 

(-5,79) 

Gözlem Sayısı 86827 17294 12703 4907 

R^2(Toplam) 0,599 0,807 0,874 0,906 

R^2(Within) 0,223 0,621 0,494 0,557 

R^2(Between) 0,621 0,834 0,909 0,928 
t istatistiği parantez içinde gösterilmiştir. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Tablo 1: Farklı Ülke Grupları İçin Regresyon (1980-2009) 

AB-27 ve Euro Bölgesi modellerine baktığımızda, ilk göze çarpan şey komşuluğun her iki modelde de 

istatistiki olarak anlamsız olduğudur. Hatta Euro Bölgesi modelinde komşuluğun katsayısı negatiftir. Buna karşın 

uzaklığın katsayısının her iki modelde de diğerlerine göre yüksek olduğunu görmekteyiz. Bunu, Avrupa ülkeleri 

arasındaki ekonomik entegrasyonun hedeflendiği şekilde sonuçlar verdiği ve sınırların ekonomik olarak bir 

anlam ifade etmediği şeklinde yorumlayabiliriz. Benzer şekilde, kolonyal bağ ve ithalatçı ülkenin nüfusu da son 

iki modelde istatistiki olarak anlamlı değildir. 

 3.4  Gelir Gruplarına Göre Modeller 

2002-2009 dönemi için regresyon sonuçlarını içeren Tablo 2 incelendiğinde ilk göze çarpan değişkenlerden 

birisi reel kurdur. Tabloda Y, Yüksek Gelir Grubu Ülkeleri, O, Orta Gelir Grubu  Ülkeleri, D, Düşük Gelir Grubu 

Ülkeleri temsil etmektedir. Örneğin; Y→D modelin sadece yüksek gelir grubu ülkelerden düşük gelir grubu 

ülkelere ihracatı içerdiğini belirtmektedir. 

Reel kur değişkeninin katsayısı incelendiğinde yüksek gelirli ülkelerden bütün diğer gruplara ihracatta 

katsayının pozitif, düşük gelirli ülkelerden bütün diğer gruplara ihracatta ise katsayının negatif olduğu 

görülmektedir. Yani, yüksek gelire sahip ülkelerde, reel kurdaki bir değerlenme ihracatta artışa işaret ederken,  

düşük gelirli ülkelerde bunun tam ters bir etki ortaya çıkmakta ve reel kurdaki artış ihracatı olumsuz 

etkilemektedir. Modelimizde, reel kurun ihracat üzerindeki etkisinin gelire göre farklılaşmasının nedeninin 

ülkelerarası rekabet gücündeki farklılıklardan kaynaklandığı düşünülmektedir. 

Şöyle ki, gelişmiş ülkelerde verimlilik ve rekabet gücündeki artış hem reel kurda değerlenmeye sebep olurken 

hem de rekabet avantajı nedeniyle ihracatta artışa neden olmaktadır. Daha çok düşük teknolojili üretim ve ihracat 

yapan düşük gelirli ülkelerde ise, reel kurdaki değerlenme direkt olarak fiyat açısından bir dezavantaja sebep 

olmakta bu da ihracatı azaltıcı etki yapmaktadır. 

Buradan çıkabilecek sonuç, düşük gelirli ülkelerin daha çok fiyat rekabetine dayalı ihracat yapıp, para 

birimleri diğer para birimleri karşısında değerlendiği zaman bu rekabet güçlerini kaybederken, gelişmiş ülkelerin 

teknoloji yoğun rekabet yapılarıyla fiyat dezavantajının olduğu durumda dahi rekabet güçlerini korumalarıdır.  
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 Y→Y Y→O Y→D O→Y O→O O→D D→Y D→O D→D 

lgdp1 
0,640*** 

(13,25) 

0,603*** 

(6,20) 

0,862*** 

(10,67) 

0,940*** 

(11,21) 

0,971*** 

(6,07) 

0,923*** 

(6,46) 

0,961*** 

(11,08) 

1,447*** 

(9,40) 

0,937*** 

(6,07) 

lgdp2 
0,830*** 0,935*** 0,697*** 0,715*** 0,917*** 0,440** 0,176 0,151 0,344* 

(17,22) (16,31) (14,11) (5,37) (5,74) (3,14) (1,25) (0,98) (2,29) 

ldist 
-0,86*** -1,241*** -0,958*** -1,434*** -1,749*** -1,373*** -1,212*** -1,401*** -1,368*** 

(-18,26) (-13,63) (-9,56) (-13,70) (-8,90) (-6,17) (-7,52) (-5,19) (-5,92) 

contig 
0,535* 0,951* 0,810 0,503 0,941 0,806 -0,348 0,962 2,182*** 

(2,55) (2,00) (1,37) (0,91) (1,76) (1,47) (-0,39) (1,49) (3,62) 

lang 
0,756*** 0,921** 1,129*** 0,920** 0,687 1,195** 1,002** 1,702*** 1,589*** 

(4,83) (3,24) (5,68) (2,70) (1,04) (2,81) (3,16) (3,37) (4,28) 

colony 
0,220 -0,119 0,0303 0,408 0,450 0,0705 0,354 0,730 0 

(0,97) (-0,29) (0,06) (0,86) (0,97) (0,13) (0,47) (1,11) (,) 

landlock -0,206* 0,354* -0,221 0,280 0,799** 0,306 -0,763*** -0,192 -0,909* 

 (-2,30) (2,38) (-1,71) (1,61) (2,58) (1,13) (-3,66) (-0,55) (-2,45) 

lpop1 
0,467*** 0,621*** 0,322*** 0,714*** 0,823*** 0,802*** 0,443*** -0,0371 0,554** 

(7,76) (5,37) (3,34) (6,16) (3,80) (4,16) (4,20) (-0,21) (3,27) 

lpop2 
0,0431 0,135 0,225*** 0,343* 0,120 0,428** 1,143*** 0,947*** 0,759*** 

(0,72) (1,57) (3,62) (2,28) (0,56) (2,76) (6,97) (4,37) (4,54) 

lnrer 
0,400*** 0,229** 0,411*** -0,136 0,00858 0,349** -0,258* -0,382* -0,126 

(6,39) (2,67) (6,63) (-1,15) (0,06) (2,58) (-2,29) (-2,33) (-0,93) 

_cons 
-9,95*** -10,68*** -11,45*** -14,04*** -13,68*** -13,91*** -14,89*** -12,86*** -14,58*** 

(-21,08) (-13,29) (-15,51) (-14,75) (-9,40) (-9,81) (-12,42) (-7,47) (-8,64) 

Gözlem sayısı 7019 2891 3230 2887 1039 1228 3123 1140 1271 

R^2(Toplam) 0,723 0,663 0,705 0,645 0,631 0,662 0,601 0,585 0,571 

R^2(Within) 0,247 0,332 0,286 0,149 0,288 0,165 0,0990 0,222 0,107 

R^2(Between 0,735 0,684 0,734 0,684 0,674 0,707 0,646 0,632 0,671 
t istatistiği parantez içinde gösterilmiştir. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001 

Tablo 2: Gelir Gruplarına Göre Modeller (2002-2008) 

Aynı tabloda göze çarpan bir diğer değişken komşuluk değişkenidir. Düşük gelirli ülkelerin kendi aralarında 

yaptıkları ticarette komşuluk değişkeninin önemi daha fazladır. Bunun sebebinin ulaşım maliyetlerinin düşük 

gelirli ülkeler için ticaretin önünde daha büyük bir engel olduğu ve bunun da komşu ülkelerle ticareti teşvik 

etmesi olduğu düşünülmektedir. 

 3.5  Çekim Modeline İhracat Potansiyelinin Hesaplanması 

Her bir ülke ile ticaret potansiyeli hesaplanırken dört farklı potansiyel hesaplanmıştır. Bunlar; bütün ülkeler, 

OECD ülkeleri, Euro bölgesi ülkeleri ve AB-27 ülkeleri kriterlerine göredir. Bütün ülkeler kriterine göre 

Türkiye’nin potansiyel ihracatı hesaplanırken, öncelikle bütün veri yani 68 ülkenin her birinin diğer 67 ülkeye 

olan ihracatı modellenmekte ve regresyon yapılmaktadır.  

Sonrasında ise, bu regresyondan elde edilen denklemde Türkiye’nin her bir yıl için her bir ülkeyle ilgili 

açıklayıcı değişkenleri yerine konulmakta ve böylece potansiyel ticaret hesaplanmış olmaktadır. Diğer kriterlere 

göre potansiyel ihracat seviyesi benzer şekilde hesaplanmaktadır. Örneğin, OECD kriterine göre potansiyel 

hesaplanırken, öncelikle sadece OECD üyesi ülkelerden diğer OECD üyesi ülkelere ihracat modellenmekte ve 

regresyon yapılarak denklemin katsayıları tahmin edilmektedir. Sonrasında bu denklemde Türkiye ile ihracat 

yaptığı ülkenin açıklayıcı değişken bilgileri yerine konularak bağımlı değişken olan potansiyel ihracat seviyesi 

tahmin edilmektedir. 

 3.6  Farklı Gruplandırmalara Göre Ticaret 

Bu bölümde ülke gruplarına göre genel bir değerlendirme yapılmaktadır. Tablo 3’te komşular, Avrupa ve Orta 

Doğu ile Kuzey Afrika olmak üzere üç gruba ayrılan ülkeler incelendiğinde, ihracat potansiyeli açısından 

bölgelerarası farklılıklar olduğu göze çarpmaktadır. 

Tablolar incelenirken, bütün ülkelerin değil de sadece çalışmaya dahil edilen ülkelerin kapsandığı akıldan 

çıkarılmamalıdır. Bu sebepten dolayı bölgelere göre potansiyel ile gerçekleşen ihracat seviyeleri yerine 

potansiyel/gerçekleşme oranları daha faydalı bilgiler verecektir.   

Komşu ülkelere yapılan toplam ihracat 2008 yılı itibarıyla 20,8 milyar dolar seviyesinde iken, çalışma 

sonuçlarına göre potansiyel ihracat 41,5 milyar dolar seviyesindedir. Bu da bu bölgeye ihracatta yaklaşık yüzde 

100 artış potansiyeli olduğu anlamına gelmektedir.  

Avrupa ülkelerine ihracat 63,4 milyar dolar seviyesinde iken potansiyel ihracat 90,1 milyar dolar 

seviyesindedir. Bu, Avrupa ülkelerine ihracatta yaklaşık yüzde 48’lik artış potansiyeli olduğunu göstermektedir. 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri geneline bakıldığında, çalışma sonuçlarına göre özellikle Körfez Arap 

ülkeleri ile potansiyelin kullanıldığı görülmektedir. Bununla beraber, 21,3 milyar dolar olarak gerçekleşen 
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ihracatın yaklaşık 7,2 milyar dolar potansiyel barındırdığı görülmektedir. Bu da, Orta Doğu ve Kuzey Afrika 

ülkelerine ihracatta yaklaşık yüzde 34’lük artış potansiyeline işaret etmektedir.  

İhracatta en yüksek artış potansiyelinin yukarda da bahsedildiği gibi komşu ülkelere olduğu görülmektedir. 

Komşu ülkelerin ardından en yüksek artış potansiyeli yüzde 85,5 ile düşük gelirli ülkelere yöneliktir. Bunların 

dışında kalan bütün gruplara yapılan ihracatta da yüzde 50’nin üzerinde artış potansiyelleri mevcuttur. 

  A P P-A 

 

  A P P-A 

Komşu Ülkeler       

 
Avrupa Ülkeleri       

Azerbaycan 1667 2089 421 

 

Almanya 12952 13810 858 

Bulgaristan 2152 3620 1469 

 

İngiltere 8159 7156 0 

Ermenistan 0 504 504 

 

Fransa 6621 9734 3114 

Gürcistan 998 758 0 

 

İtalya 7820 13535 5715 

Irak 3917 3461 0 

 

İspanya 4047 5110 1063 

İran 2030 3511 1482 

 

Avusturya 991 2421 1430 

Kıbrıs R.Y. 11 3242 3231 

 

Hollanda 3144 3980 836 

Rusya 6483 8091 1608 

 

Belçika 2122 2650 527 

Suriye 1115 4292 3177 

 

İrlanda 664 1167 503 

Yunanistan 2430 11891 9461 

 

Portekiz 541 1001 460 

Toplam 20802 41460 21353 

 

İsveç 919 2498 1579 

Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri  

İsviçre 2859 1964 0 

 

Norveç 391 2023 1632 

Suudi Arabistan 2202 3011 809 

 

Sırbistan 458 1631 1173 

Mısır 1426 2987 1561 

 

Danimarka 953 2094 1140 

Kuveyt 493 1587 1094 

 

Hırvatistan 329 1268 939 

Ürdün 461 831 371 

 

Macaristan 684 1565 881 

Lübnan 665 1465 800 

 

Slovakya 307 1042 735 

İsrail 1935 4521 2586 

 

Çek Cumhuriyeti 701 1429 728 

Katar 1074 824 0 

 

Finlandiya 367 1651 1284 

Yemen 354 232 0 

 

Slovenya 649 927 278 

Bahreyn 308 265 0 

 

Arnavutluk 306 575 269 

BAE 7975 1437 0 

 

Makedonya 296 339 43 

Tunus 778 540 0 

 

Bosna-Hersek 572 560 0 

Cezayir 1614 1124 0 

 

Malta 956 221 0 

Fas 958 462 0 

 

Romanya 3987 6085 2097 

Libya 1074 1051 0 

 

Polonya 1587 4505 2918 

Toplam 21317 20336 7220 

 

Toplam 63382 90939 30203 
Not: A: gerçekleşen ihracat, P: potansiyel ihracat, P-A: kullanılmayan potansiyel ihracatı göstermektedir. Potansiyelin gerçekleşmeden 

küçük olduğu durumlarda kullanılmayan potansiyel 0 olarak alınmıştır. 

Tablo 3: Bölgelere Göre Gerçekleşen & Potansiyel İhracat (2008, Cari, Milyon $) 

 4  SONUÇ 

Bu çalışmadan elde edilen en temel sonuç, Türkiye’nin bir çok ülke ile gerçekleştirdiği ihracatın potansiyelin 

altında olduğu ve geliştirilmeye müsait olduğudur. Çalışmanın bir diğer temel sonucu da özellikle gelişmiş 

Avrupa ülkeleri ile ticaretimizin potansiyel civarında hatta üzerinde olduğu fakat komşu ülkelerin çoğunluğu ve 

diğer bazı gelişmekte olan ülkelerle ticaretimizin potansiyelin oldukça altında kaldığıdır.  

Modelin tahmin sonuçlarına göre Türkiye’nin dış ticareti, ticaret ortağı ülkenin ekonomik büyüklüğünden 

olumlu, nüfus büyüklüğü ve aradaki uzaklıktan olumsuz yönde etkilenmektedir. Ortak ülkenin geçmişte Türkiye 

ile birlikte aynı devletin parçası olması da ticareti olumlu yönde etkileyen faktörlerdir. Dünya genelinde 

komşuluk ticareti artırıcı bir faktörken Türkiye için bunun tam tersi bir sonuç ortaya çıktığı görülmektedir. Bu da 

Türkiye’nin komşu ve çevre ülkelerle ticaretinde büyük bir potansiyel olduğunu göstermektedir.  

Çekim modeli tahminlerinden hareketle, kullanılan değişkenler dikkate alındığında, Türkiye’nin ticaret yaptığı, 

örneklem içindeki 67 ülkeden 48’i ile potansiyelinin altında ticaret yaptığı, 19’u ile ise potansiyelin üzerinde 

ticaret yaptığı görülmektedir. Potansiyelin altında ticaret hacmine sahip ve ihracat akımında genişleme vadeden 

ülkeler arasında ilk beş sırayı Yunanistan, İtalya, ABD, Çin ve Japonya almaktadır.  Çalışmanın sonuçlarına göre, 

tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki Romanya, Sırbistan, 

Hırvatistan, Lübnan, İsrail, Mısır gibi ülkelerle ticaretimiz önemli potansiyeller barındırmaktadır.  

Küresel rekabet sıralamasında  2011 yılında 142 ülke arasında  59. sırada yer alan Türkiye’nin  ihracattaki bu  

potansiyeli kullanabilmesi öncelikle küresel rekabet gücümüzün artırılmasına bağlıdır. Özellikle potansiyel vaad 

eden ülkelere yönelik tanıtım projelerine (fuar vb.) diğer ülkelere oranla daha fazla ağırlık verilmesi de 

iharatımızı artırmada etkili olacaktır. Ancak yasalar ve hukuki süreçlerden kaynaklanan bazı durumlarda rekabet 
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gücünün artırılması ve tanıtımın iyi yapılaması yeterli olmamaktadır.  Özellikle Türkiye’nin henüz AB üyesi 

olmaması sebebiyle AB’nin imzaladığı STA’ların karar mekanizmalarında yer almaması çeşitli problemlere yol 

açmaktadır. AB’nin imzaladığı STA’lar sonucunda, üçüncü ülkelere uygulanan gümrüklerin kaldırılmasıyla, bu 

ülkelerin malları AB’ye girdiği gibi Türkiye’ye de gümrüksüz girerek ticaret sapmasına neden olurken, AB üyesi 

olmaması nedeniyle, bu ülkeler Türkiye’den yaptıkları ithalata yüksek tarifeler uygulamaya devam 

edebilmektedirler. Bu problemlerin çözülebilmesi için, anlaşmaların AB ile eşzamanlı ve mütekabiliyet esasına 

dayalı biçmde yapılması önem arzetmektedir.  

Sonuç olarak, ülkemiz İhracat Stratejisinin temelini oluşturan, Türkiye’nin ihracatını 2015’te toplam dünya 

mal ticaretinden yüzde 1 pay alarak 170 milyar dolara, 2023 yılında da yüzde 1,6 pay alarak 500 milyar dolara 

çıkarması hedefleri ancak dış ticaretteki potansiyelin kullanılmasıyla mümkün olacaktır. 
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Kırım Yarım Adasının Yatırım Potansiyelleri 

Asst. Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey) 

Investment Potentials of the Crimean Peninsula 

Abstract 

The current population of the Crimea, education, economy, basic demographics, such as the Crimean peninsula 

after study highlights the sectors at the regions examined. Available in these sectors FDI (foreign direct capital 

investments) will be examined, Crimean UNDP and the EU funds will put forward their existing investments. 

How do all these investments could be effective in favor of the Crimean Tatars will be examined. At the end of 

the study on the possible investments will be aimed a general SWOT analysis in Crimean penisula. 

JEL codes: A13, F21 

 1  Giriş 

Büyüme için olağan üstü fırsatlar: Son yıllarda Ukrayna yatırımcılar için bir fırsat penceresi olmuştur. Kırım 

Özerk Cumhuriyeti ülkedeki yatırımlar için en cazip bölgeler arasında yer almaktadır. Son yıllarda artan brüt 

katma değer, sürekliliği bölge ekonomisi için sürdürülebilir bir büyüme göstergesi halini almıştır. Kırım  da bazı 

sektörlerde büyüme ve ihracat endeksleri yüzde 10-50 arasında dır. Hacimleri 2009 ile karşılaştırıldığında 2010 

yılında yüzde 32 oranında yükselmiştir. İki milyon vatandaşı ve artan doğum oranları ile Kırım olumlu 

demografik eğilimler ve büyük bir iç pazar geliştirme potansiyeline sahiptir. Kırım tüketicilerin satın alma gücü 

2010 yılında % 20.7 nominal ücret artışı ile bir şaşırtıcı bir büyüme göstermiştir. 

Kırım hizmet ve kaynakların yanı sıra vergi teşvikleri için rekabetçi fiyatlarla yatırımcılara büyük ölçüde 

işletme maliyetlerini düşürmek ve karlılığı artırmak için olanak sağlamaktadır. 1 Nisan 2011 tarihinden bu yana, 

karlar üzerindeki vergi oranı %23 ila %25 düşürülmüştür ve kademeli olarak 2014 yılına kadar % 16 ya 

indirilmesi planlanmaktadır. Bunun dışında,  yeni kabul edilen Vergi Usul Kanunu hafif sanayi ve otelcilik için 

on yıllık kardan vergi muafiyetleri tanımaktadır. Ayrıca, modernleşme ve yenilik yatırımları yapan herhangi bir 

şirketin varlıkları da gelir vergisinden muaf tutulmaktadır. 

Ukrayna ve Karadeniz Piyasalarına Erişim: Kırım'ın eşsiz konumu ve ihracat potansiyeli olan karayolu 

sisteminin gelişimi teşvik edilmektedir. Bu da uluslararası ulaşım ağlarına entegrasyonunu kolaylaştırmaktadır. 

Kırım Karadeniz Bölgesi üzerinde Ukrayna ve Rusya pazarları gibi diğer pazarlara doğru genişleme için 

mükemmel bir sıçrama tahtasıdır. Sivastopol, Yalta, Feodosia, Kerç ve Eupatoria ve deniz limanları, Rusya 

Federasyonu, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Romanya ile yarımadanın ticaretinde büyük rol oynamaktadır. 

İstanbul Boğazı, Çanakkale Boğazı ve Cebelitarık Boğazı gibi Krasnodar Bölgesi ile açılan kalanalla bir yapay 

boğaz oluşturulmuştur. Bütün bu coğrafi imkânlarla yarımada hemen hemen dünyadaki deniz kıyısı ülkelerle 

bağlamaktadır 

Mayıs 2011'de BDT ile imzalanan serbest ticaret anlaşmasının yanı sıra Avrupa Birliği ile serbest ticaret 

anlaşması bünyesinde Ukrayna'nın AB üyeliği ile bölge ihracat için güçlü bir ivme kazanacaktır.  

Uygun Fiyatlarla Mükemmel İnsan Sermayesi : Kırım yarımadası iş gücünün üçte biri tarım, gıda ve işleme 

sanayi, işletme ve yönetim, mühendislik, inşaat, enerji, tıp gibi son derece ihtiyaç duyulan alanlarda   

yükseköğretim imkanına sahiptir. Ortalama ücret gelişmiş Avrupa ülkelerinin yanı sıra diğer Karadeniz 

ülkelerindeki işçilik maliyetlerinin çok daha altında olduğundan nitelikli insan kaynakları konusunda fiyat 

açısından da rekabetçi özelliğe sahiptir.  

 Kırım 178 

 

 Kırım 0,796  

 Ukrayna 204 

 

 Bulgaristan 0,743  

 Bulgaristan 410 

 

 Romanya 0,767  

 Romanya 365 

 

 Türkiye 0,679  

 Türkiye 446 

 

 Gürcistan 0,698  

 Gürcistan 372 

 

 Rusya 0,719  

 Rusya 452 

 

 

 

 

Tablo 1: Ortalama Ücretler (Avro) State Statistics 

Committee of Ukraine (2009) 

Tablo 2: BM İnsani Gelişmişlik İndeksi UNDP 

Report – Human Development Index 2010 

 2  Nüfus : 

Yaklaşık iki milyon olan Kırım Nüfusunun %62,36 sı kentlerde %37,64 ü kırsal kesimde yaşamaktadır.  
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  (bin) % 

Kent 1218,9 62,36 

Kır 735,5 37,64 

Kırım Toplamı 1954,5   

Tablo 3: Yerleşik Nüfus. Statistical Office of Autonomous Republic of Crimea (2010) 

Kırım nüfusunun yaş dağılımı incelendiğinde toplam nüfusun %14 ü çocuk %43’ü genç %28 i orta yaşlı ve 

%15 i yaşlıdır. Kırım’ın nüfusu genç ve dinamik bir yapı sergilemektedir. 

Kişi başına hane halkı geliri incelendiğinde %2,5düşük gelir gurubunda %30,4 düşük üstü %51,2 orta gelir 

gurubunda ve %15,9 yüksek gelir gurubunda insan görmek mümkündür. 

 

0-14 14 

 

 Düşük 2,5  

 

15-24 14 

 

 Düşük Üstü 30,4  

 

25-44 29 

 

 Orta 51,2  

 

45-64 28 

 

 Yüksek 15,9  

 

65< 15 

 

 

  

 

Tablo 4: Kırım Nüfusunun Yaş Dağılımı (%) Tablo 5: Kişi Başına HaneHalkı Geliri % 

Ülke nüfusunun büyük çoğunluğu Rus olmakla birlikte, ülkede Ukraynalılar ve Kırım Tatarları oldukça büyük 

nüfusa sahiptir. Ruslar: %58,32; Ukraynalılar: %24,32; Kırım Tatarları: %12,1; Beyaz Ruslar: %1,44; 

Tatarlar: %0,54; Ermeniler: %0,43; ve Yahudiler: %0,22.  

Diğer azınlık grupları: Polonyalılar, Moldovalılar, Azeriler, Özbekler, Koreliler, Yunanlar ve Karadeniz 

Almanları, Çuvaşlar, Romanlar, Bulgarlar ve Gürcüler'dir. 

 3  Eğitim: 

Bölge ekonomisinin hemen hemen her sektörü için Kırım eğitim kurumları uzmanlaşmış bir eğitim 

vermektedir. Kırım istatistik bürosu eğitim sisteminin 724 okul öncesi okul dışı eğitim tesisi, 615 kapsamlı 

ortaöğretim okulu, 30 meslek yüksek okulu ve yüksek öğretim kurumları dahil olmak üzere 32 kurumdan oluşan 

geniş bir ağı olarak tanımlamaktadır.  

2500 ün üzerinde insan, 100'den fazla bilimsel araştırma ve tasarım enstitüleri, planlama ve tasarım ofisleri ve 

deneysel araştırma istasyonunda bilimsel araştırma yapılmaktadır. 

Eğitim düzeyi% 

Yükseköğretim (tam, temel, eksik) 36,5 

Orta Öğretim (tam, temel) 50,8 

Meslek lisesi mezunları 12,5 

İlk Öğretim 8,4 

İlköğretim Almamış 4,3 

Tablo 6: Eğitim düzeyine göre Kırım nüfusunun Dağılımı (2010). Statistical Office of Autonomous Republic of Crimea 

(2010) 

 4  Ekonomi: 

Kırım Özerk Cumhuriyeti yarımadanın ekonomik ve coğrafi konumu, doğal kaynak kullanılabilirliği, sağlık 

tesisleri, turizm imkânları ve doğası, sanayi ve bilimsel araştırma potansiyeli, gelişmiş ulaşım altyapısı ve 

bankacılık sektörü ve Ukrayna, BDT ülkeleri, Avrupa ve Asya pazarlarına kolay erişimi sebebiyle bütün bölgesel 

zorluklarına rağmen yabancı yatırımcıları çeken bir bölge olagelmiştir. Bölgede yatırımlar için başlıca sorunu 

siyasi riskler taşımaktadır. Kırım siyasi olarak Ukrayna, AB destekçileri ve Rusya sempatizanları olmak üzere iki 

kampa bölünmüş bulunmaktadır. Yoğun Rus nüfus sebebiyle özellikle Rusya sempatizanları bölgede ön plana 

çıkmaktadır. Zaten yaklaşık yirmi yıldır bağımsız olan Ukrayna ve Kırım Özerk Cumhuriyetinde demokrasi, 

insan hakları ve piyasa ekonomisi bilinci çok gençtir ve hala oturmamıştır. 

Ne yazık ki yarım adanın siyasi durumu ekonomik durumunu da yakından etkilemektedir. Siyasi kurumlara 

güvensizlik, ülkedeki ekonomik gelişmeyi etkileyecek reform ve iyileştirmeleri geciktirmektedir. Kırım Özerk 

Cumhuriyetinde açık bir pazar yapısı ve alt piyasaların gelişimi sınırlı bir ölçüde vardır. Yatırımlar için yasal 

çerçeve (hatta bir yabancı yatırımlara dair yönetmelik), mülkiyet yapıları, yatırımcıyı koruma garantileri 

Ukrayna kanunlarıyla garanti altına alınmıştır. 

Bununla birlikte Kırım’ın özerk bir cumhuriyet olması yatırımcılarda tedirginlik yaratmaktadır. Son yıllarda 

meydana gelen vergi sistemi değişiklikleri, Avrupa birliği müktesebatı ile ilgili değişiklikler siyasi belirsizliklere 

ve istikrarsızlıklara rağmen mükellefler üzerindeki vergi baskısını azaltarak ekonomiyi canlandırmıştır.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCrc%C3%BCler
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Kırım ekonomisi artan ülke GSMH’sının bir sonucu olarak, giderek büyümektedir. Kırım ekonomisinin en 

önemli bölümü bölgenin toplam GSMH’sının  yaklaşık yüzde 25'ini oluşturan  ve 100 bin civarında kişiye 

istihdam sağlayan 2 bin işletmenin bulunduğu sanayii dir.  

GSMH toplam sanayi üretiminin % 80'in üzerindeki kısmı üretimden, %6 madencilik sektöründen yüzde geri 

kalan yüzde 14ü ise enerji, gaz ve su üretim ve dağıtım işletmeleri gelmektedir. 

  Milyon Grivna % 

Toplam 13311,5 100,0 

Maden Ve Imalat Sanayi 10045,5 75,5 

Maden Sanayi 672,2 5,0 

Üretim 9373,3 70,5 

Gıda Ve Tütün Ürünler Üretimi 3978 29,9 

Hafif Sanayi 21,4 0,2 

Selüloz Ve Kağıt Sanayi, Yayıncılık 108,5 0,8 

Kimya Ve Petrokimya Endüstrisi 3000 22,6 

Diğer Metal Olmayan Mineral Ürünlerin Imalatı 310,1 2,3 

Metal Mamul Ürünler Metalürji Ve Üretim 316 2,4 

Makine Mühendisliği 1600 12,0 

Enerji, Gaz Ve Su Üretimi ve Dağıtımı 3266 24,5 

   
Tablo 7: Ürün Satış Kompozisyonu (Endüstriler Tarafından) (Ocak - Kasım 2010) (Investment,2011) 

 

 

 

Harita 1: Bölgelere göre ekonomik sektörlerin dağılımı (Investment,2011) 

2010 yılına ait ürün satış kompozisyonları incelendiğinde ise toplam sanayi üretiminin % 75'in üzerindeki 

kısmı üretimden, %5 madencilik sektöründen yüzde geri kalan yüzde 24,5 ise enerji, gaz ve su üretim ve dağıtım 

işletmeleri gelmektedir. 

Kırım Özek Cumhuriyetindeki sektörlerin bölgelere göre dağılımları aşağıdaki haritada (Harita 1) verilmiştir. 

Bu manada Kırım Yarım adasını coğrafi olduğu gibi ekonomik yedi bölgede değerlendirmek mümkündür. Harita 

Kimya Endüstrisi  

Hafif Sanayi 

Gıda İşleme  

Üretim ve İnşaat 

Malzemeleri  

Ayıklama Sanayi  

Tahıl Yetiştiriciliği  

Bağcılık  

Bahçecilik Kümes 

Hayvanları  

Yetiştirilmesi  

Et ve Süt  

Hayvancılık  

Rekreasyon 

Kimya endüstrisi  

Gıda işleme  

Tahıl yetiştiriciliği  

Bağcılık bahçecilik  

Et ve süt  

Hayvancılık 

Makine Sanayii 

Hafif sanayi  

Gıda işleme  

Üretim ve inşaat 

malzemeleri  

Tahıl yetiştiriciliği  

Bahçecilik  

Et ve süt  

Hayvancılık 

Metalürji  

Makine Sanayi  

Gıda işleme  

Ayıklama sanayi  

Tahıl yetiştiriciliği  

Et ve süt  

Hayvancılık 

Hafif Sanayi  

Gıda İşleme  

Bağcılık  

Bahçecilik  

Rekreasyon  

Tütün Ekimi 

Hafif Sanayi  

Gıda İşleme  

Bağcılık  

Rekreasyon 

Makine Sanayi  

Hafif Sanayi  

Gıda İşleme  

İmalat Ve İnşaat Malzemeleri  

Bağcılık  

Bahçecilik  

Kümes Hayvanları  

Yetiştirilmesi  

Hayvancılık 
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2’de iş gücü kapasitesi, endüstrilerin dağılımları, şirket sayıları ve sanayide istihdam edilenlerin sayıları coğrafi 

koordinat sistemiyle grafiksel hale getirilmiştir.   

İş gücü kapasiteleri incelendiğinde yoğunluğun kimya sektöründe olduğu Akşeh (Razdonoye) Bölgesi, Yalta, 

Aluşta, Sudak gibi sahil kesimidir. Bahçesaray ve Simferopol kısımlarında yine iş gücü kapasitesinin yoğun 

olduğu bölgelerdir. 

Kerç, Simferopol ve Feodosia bölgeleri makine imalatının, kuzey bölgeleri ise Kimya endüstürisinin öne 

çıktığı bölgelerdir. Güney bölgeler Sivastopol, Yalta, Aluşta, Sudak, Feodosia yiyecek endüstürisinde başı çeker. 

Bu bölgelerdeki bağlar dillere destandır. 

Şirket sayılarına bakıldığında Simferopol (Akmescit) , Sivastopol açık ara öndedir. Buraları özellikle Kerç 

takip etmektedir. Sanayide istihdamda Simferopol, Sivastopol, Kerç, Feodosia, Krasnopereskop bölgeleri 

ağırlıklıdır.  

 

Harita 2: İş gücü kapasitesi, endüstrilerin dağılımları, şirket sayıları ve sanayide istihdam edilenlerin sayıları 

(Blyakha, 2009) 

 5  İnsan Kaynakları: 

Kırım büyük emek potansiyeli olan bir bölgedir. Yaklaşık 1,2 milyon kişilik çalışma çağındaki nüfusun 

883.000 kişisi ekonomiye aktif olarak katkıda bulunmaktadır.  

  

Tam zamanlı çalışanlar 

Çalışanların ortalama sayısı 

Toplama Oranı 

% 

Tarım ve İlgili Hizmetler 26965 6,57 

Sanayi 67361 16,41 

İnşaat 17014 4,14 

Ticaret 27979 6,81 

Otel, Restoran İşletmeciliği 12468 3,04 

Ulaştırma ve Haberleşme 40373 9,83 

Finans 8451 2,06 

Gayrimenkul, Kiralama, Mühendislik 26766 6,52 

Kamu Yönetimi 28576 6,96 

Eğitim 59158 14,41 

Sağlık İşleri ve Sosyal Hizmetler 75013 18,27 

Utilities, Kültür ve Spor 18923 4,61 

Diğer Sektörler 1513 0,37 

Toplam 410560 100,00 

Tablo 8: Ekonomik Faaliyetlere Göre 2010 Yılında Sektörlerde Çalışan Sayısı (Ekonomik Faaliyet Sektörlere 

Göre) Statistical Office of Autonomous Republic of Crimea (2010) 
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Kırımda nitelikli işgücü oldukça rekabetçi fiyatlarla mevcuttur. Örneğin, 2010 yılında ortalama aylık ücretlerin 

değeri (1991 (178 EUR), UAH) Romanya ve Gürcistan’ın yarısı Rusya veya Türkiye’nin çeyreğinden azdır.  

Temel işgücü piyasası eğilimleri: 

 İnsan kaynakları şehir ve kasabalarda kırsal kesimden oldukça farklılık göstermektedir, 

 Şehir, kasabalarda ekonomik faaliyetin ana sektörü sanayi değildir, 

 Kentsel yerleşimlerde aşırı emek söz konusudur, 

 Nüfusun gençleşmektedir, 

 İnsan gücü kaynakları sürgün edilen Kırım Tatarlarının vatan a dönüşüyle artmaktadır. 

 6  Dış Ticaret: 

Kırım Özek Cumhuriyeti dış ticaretinin büyük bölümünü Avrupa ve BDT ile yapmaktadır. İhracatının %37.8 

ini BDT ye %30.7 sini Avrupa’ya yapmaktadır. İthalatının %42.2 si avrupadan %23.13 ü BDT den yapmaktadır. 

İthalatta %30 civarında asya ülkeleri yer almaktadır. Asya ülkelerinin ihracattaki payı %19.5 civarındadır. 

Dış ticaretin mal birleşimine bakıldığında ihracatın %47.5 i kimya sektörüne aittir. Bunu %19.6 ile taşıma 

araçları ve yol donanımları, %12.6 ile makine teçhizat ve elektrikli cihazlar alır.  

İthalatın %25.1 i makine teçhizat ve elektrikli cihazlar, %13.3 ü mineral ürünler, %10.8 i metal türevleri, %9.5 

kimya sanayi ve %8.7 ile bitkisel ürünler şeklindedir. 

Bölge İhracat İthalat İhracat % İthalat  % 

BDT 213009.2 75712.8 37.82 23.13 

Avrupa 173360.4 138139.3 30.78 42.21 

Asya 109868.9 99892.2 19.51 30.52 

Afrika 17778.6 404 3.16 0.12 

Amerika 47103 13117 8.36 4.01 

Avustralya ve Okyanusya 2142.1   0.38   

Toplam 563262.2 327270.3 100 100 

Tablo 9: 2010, bin ABD doları cinsinden emtia ticareti Coğrafi yapısı  (Blyakha, 2009) 

 

Harita 3: Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları (Blyakha, 2009) 

 7  Yabancı Sermaye Yatırımları: 

Ukrayna yabancı yatırımları çekmek için Kırım Özek Cumhuriyetini öncelikli 10 bölge arasında görmektedir. 

Ukrayna’nın toplam yatırımları içerisinde Kırım Özek Cumhuriyetinin payı %2.7 dir. Kırım Özek 

Cumhuriyetinin toprakları üzerinde 2008 yılında toplam maliyeti 296 milyon $ olan 26 yatırım projesi için 

çalışma yapılmaktadır.  
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Bu projelerden 140 milyon USD lik kısmı tamamlanmıştır. Bu projelerin üç yıllık geri dönüş oranları %91 

civarındadır. Bu projelerin %27 si Ukrayna kaynaklarından %73 ü yabancı yatırımlar şeklinde olmuştur.  

Hükümet yatırım süreçlerini kolaylaştırmak için çeşitli teşvik ve destekleme politikaları uygulamaktadır. 

Yabancı yatırımlar bu politikaların ışığında yüksek sermaye girişleriyle yüksek cirolar elde etmiştir. Yatırımların 

yoğunlaştığı başlıca bölgeler Yalta, Simferopol Armyansk bölgeleri olmuştur. 

Yabancı sermaye yoğunlaşmasının başlıca sektörleri sanayi (2008 yılında yatırım miktarları 175.5 milyon 

USD) İnşaat (149.1 milyon USD), sağlık ve rekreasyon (135.6 milyon USD) dir. 

Rekreasyon yatırımları için en cazip alan güney Kırımdır. 1 Ocak 2011 tarihi itibariyle Kırım Özerk 

Cumhuriyetindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının (DYSY) %27.9 u inşaat, %25.5 i Ağır sanayi, 

%16.4ü imalat sanayi, %12.5 i petrokimya endüstrisi, %11.5 u ulaştırma ve haberleşme sektöründedir. (Tablo 18) 

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkelere göre dağılımına bakıldığında %40.5 ile 298.8 milyon USD 

lik kısım Rusya Federasyonuna, %14.3 lük kısımla 105.4 milyon USD lik kısım Almanya’ya %12.8 lik kısım 

94.7 milyon Kıbrıs Rum kesimine aittir.   

% 6.8 lik 63.1 lik kısım Virgin Adaları merkezli paravan fonlara aittir. İlginç bir şekilde doğrudan yabancı 

yatırımları konusunda ilk üç’e giren ülkeler Kırım üzerin de siyasi emel besleyen ülkelerdir. Türkiye’nin hiç 

yatırımı yoktur.  

Yabancı sermayeli şirketlerin Ukrayna’da ve Kırım Özerk Cumhuriyetinde yaygınlık kazanmasına rağmen 

belli başlı problemler de ortaya çıkmaktadır. Önde gelen problem kaynakları bürokrasi ve çok uzun süren 

bekleme süreleri olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Ukrayna’daki makroekonomik çerçevenin gelen ve gelecek olan yatırımlar açısından içerdiği riskler şunlardır: 

 Kararsız mevzuat, Hukukun uygulanması ile ilgili zorluklar 

 Yatırım ve ekonomik çıkarlarının az koruması 

 Altyapı eksikliği riskleri 

 Özellikle transit yük için güvenilir ulaşım ağı yokluğu 

 Borç ödemeleri ile ilgili güvensizlik 

 Banka transferlerinde gecikme 

 Kararsız tarife düzenleme ve sınır ve gümrük hizmetleri ile ortaya çıkan zorluklar 

 Hesaplanamaz yolsuzluk ödemeleri 

 Nitelikli yerinde idari personel bulmakta zorluk  

 Ukrayna firmalarının şeffaf olmayan işletme yapıları 

 Yaşanan sorunlarla ilgili muhatap bulunamaması  

 Tarafların fiyatlar ve karlar konusunda gerçekçi olmayan beklentileri 

 Birlikte yatırım yapan şirketlerin uyumsuzlukları 

 Uyumsuzlukların çözümünde devletin zayıf kalması (Bazen hiç karışmaması) 

İhtiyaç Duyulan Yatırım Faaliyetleri: 

Kırım Özerk Cumhuriyeti ulusal ekonomide köklü değişiklikleri hedeflemektedir. 2010 yılına kadar uzun 

vadeli hedefleri kapsayan bir program yeni tamamlanmış ve yarım adada önemli bir sermaye girişine imkân 

yaratmıştır. Bu gelişmeler yabancı sermaye bahsinde incelenmiştir.  

Tablo 10 de Kırım Özerk Cumhuriyetinde ekonominin ihtiyaç duyduğu sektör ve yatırımlar özetlenmeye 

çalışılmaktadır. 

Gerek 2010 yılına ait planlamada gerekse bundan sonraki planlarla ilgili olarak cumhuriyetin sosyoekonomik 

kalkınma, iklim ve kaynak potansiyeli, bölgede emeğin uzmanlaşması da dikkate alınarak bölgenin uzun vadeli 

öncelikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir. 

 Tatil ve eğlence komplekslerinin geliştirilmesi, bunun genel ekonomi içinde temel sektör olarak 

şekillendirmektedir; 

 Nüfus ve tüm ekonominin ihtiyaçlarını karşılamak için izin verecek seviyelere yakıt, enerji, su ve ekonomi 

sektörlerinin geliştirilmesi gerekmektedir; 

 Reformları ve geleneksel Kırım ihracatını artırmak amacıyla, gıda maddelerindeki sakinlerin ve 

misafirlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak ve hammadde ve bu hammaddeyi işleme amacıyla tarım ve tarım 

ürünleri işleme sektörünün geliştirilmesi; 

 Deniz limanların ve ulaşım ve dağıtım fonksiyonlarının genişletilmesi de dahil olmak üzere tüm ulaşım 

araçlarının daha da geliştirilmesi;  

 Bir yüksek teknolojili rekabetçi endüstriyel kompleks oluşturularak, piyasa koşulları ve bölgenin 

ihtiyaçlarını karşılayan ve Ukrayna ve diğer ülkelerin ekonomik ilişkilerine katılma yeteneğinin adapte 

edilmesi;  

 Sürgün edilen halkların özellikle Kırım Tatarlarının yeniden Kırım'a döndürülüp yerleştirilmesi için daimi 

ikamet, iş, eğitim imkânlarının yaratılması. İhtiyaç duyulan ek iş gücü için bunların planlanması. 
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İhtiyaç Duyan Sektör İhtiyaç Duyulan Aktivitesinin Tipi 

Boş Zaman ve Turizm Modern bir otel kompleksinin inşaası; otel geliştirme yenileme, rehabilitasyon 

kaplıca ve rehabilitasyon (wellness) içeren bir ağ geliştirilmesi, diğer turistik yapılar 

yönelik sistemlerin bakım ve geliştirilmesi 

Agro-Endüstriyel Kompleks Yüksek verimli damızlık teknolojilerin tanıtılması, yeni işleme teknolojisi ve tarım 

ürünleri mevcut mekanizasyonu; ambalaj ve tarımsal ambalaj malzemeleri 

geliştirme; üretiminde yeni kapasiteler oluşturulmasını sağlama ve koruma;  gıda 

üretimi şirketleri bazında yenileme ve modernizasyon; makine mühendisliği; 

konserve endüstrisi için tesislerin yapılması 

Hafif Sanayi İplik, tekstil, giysi, ayakkabı ve deri ürünleri imalatı 

Güç Mühendisliği Madencilik, gaz ve ana elektrik dağıtım şebekelerinin inşası, jeotermal enerji 

nesneleri İnşaatı, modernizasyonu ve yeniden yapılanması, geleneksel olmayan 

tekniklerin geliştirilmesi, üretim ve yenilikçi enerji tasarrufu,  petrol geliştirme, 

rüzgar tarlaları geliştirilmesi 

İnşaat Çimento, tuğla ve blok üretimi, yeni inşaat malzemeleri ve ürünleri, tadilat ve 

endüstriyel nesneler, Bina ve endüstriyel nesnelerin yeniden modern tekniklerle 

üretimi, döşeme kaplama geliştirilmesi 

Taşıma Sistemi Deniz ticareti için liman inşası, çevre dostu bir petrol terminali inşası,  boru 

hatlarının geliştirilmesi,  yüksek kaliteli yolların inşaatı ve modernizasyonu 

Sanayi Elektrik üretimi 

Tablo 10: Ekonomi Tarafından İhtiyaç Duyulan Geliştirme Faaliyeti  (Blyakha, 2009) 

 8  Swot Analizi: 

Güçlü Yönler: 

 Ulaştırma ve turizm kullanımına uygun 

avantajlı jeopolitik konumu, pazarlara erişim; 

 Benzersiz rekreasyonel potansiyeli, hemen 

hemen her türlü gelişmenin sağlanması turizm 

ve rekreasyon 

 Önemli tarım ve iklim kaynakları, doğal 

kaynakların, çeşitli de sırasında giderleri en 

aza indirmek için yüksek gelişim alanları ile 

birlikte yatırım projelerinin gerçekleştirilmesi; 

 Yüksek nüfus yoğunluğu, kalifiye işgücü 

durumu, mezunların yüksek payı 

 Ekonomik ve yatırım kalkınma  

 Dinamik yasal çerçeve 

 Kırım Özerk Cumhuriyeti, mali ve kredi 

sistemi aktif gelişimi 

Zayıf Yönler: 

 İş faaliyetleri aşırı düzenleme 

 Çok sayıda sanayi şirketleri üretimini durdurmuştur 

 Uzun ömürlü ekonomik reform süreci 

 Sosyo-ekonomik kalkınmada büyük bölge içi 

farklılıklar 

 Oblastaki birkaç ilin ekonomik potansiyelinin Crucial 

konsantrasyonu 

 Nüfusun kayda değer payının Çok düşük gelir düzeyi 

 Düşük iç enerji güvenliği 

 Yüksek faiz oranları 

 İş gücündeki Büyük bölge içi farklılıklar 

 Bölgede kısıtlı istihdam olanakları 

 Bölgede otoyol ağı  

 Yetersiz gelişme 

 Yetersiz su temini ve atık 

 Sosyal altyapının Düşük seviyeli geliştirilmesi  

Fırsatlar: 

 Doğu-Batı ve Kuzey-Güney ticaret yollarının 

kavşak noktasında stratejik konumu, 

 Rusya ve AB için hem de üretim ve ihracat 

için ideal bir platform 

 Uluslararası Çalışanları 

 Bölgesel iş dünyası temsilcilerinin eğitim 

sektöründe danışmanlıklar 

 Oblast topraklarının trasformasyonu 

 Tarım iklim (Agro-climatic) potansiyeli, 

verimli tarım arazilerinin kültürler ve ayrı 

sıcaklık bölgeleri subtropikal kültürünün tüm 

spektrumu büyümeye uygunluğu  

 Özel iş bölgelerinin varlığı 

 Aktif modernizasyon ve limancılık 

sektörünün gelişimi 

Tehditler: 

 Transit ulaşım ağının yolculuklar için istenen düzeyde 

geliştirilmesi  

 Sınır, gümrük ve transit yük tarife hizmetleri 

güçlükleri 

 Bölgenin Ukrayna'nın başkenti göre bölgesel 

pozisyonu ve uzaklığı 

 Maden ve enerji kaynaklarının dağıtıma bağımlılığı  

 Dış enerji tedarikçilerine bağımlılığı 

 Dış yatırımların yetersiz yapısı 

 Potansiyel ortakların bölgenin olanakları hakkında 

kötü bilgilendirilmesi 

 Yatırımları ve iş bağlantılarının korunması hususunda 

iş ortaklarına verilen garanti sözlerinin tutulmaması  

Tablo 11: Swot Analizi 
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 9  Sonuç 

Kırım tarafından sunulan ekonomik ve pazar avantajlarına bakıldığında bölgenin Ukrayna'nın diğer 

bölgelerine göre yatırımcıların ilgisini daha fazla çekebileceği açıktır. Ne yazık ki, bütün bu avantajlarının yanı 

sıra Ukrayna birçok diğer bölgeleri gibi Kırımda da yatırımlar ve bölgenin çekiciliği çeşitli nedenlerle az 

gelişmiştir. Bir dizi faktör Kırımın yabancı yatırımcılar için çok zor bir bölge olduğunu göstermektedir. Bölge 

yönetim zafiyetleri,  verimsizlik, çözülmemiş ekonomik ve sosyal sorunlar ve Slav çoğunluk ve Tatar azınlık 

arasındaki ilişkilerde gerginliğin giderek arttığı riskli bir hal almaktadır. Harici olarak, Ukrayna’ya bağlı olan 

özek cumhuriyette Rusya'nın etkisi giderek genişlemektedir.  

Ayrıca, ekonomik potansiyeli ile birlikte, sosyal ve ekolojik faktörleri çok büyük yatırımlar ve düzenlemeler 

gerektirmektedir. Yatırım projelerinin başlangıçta gerekli üretim seviyesi ve etkin çalışmasına imkân sağlayacak 

şekilde mevcut şirketlerin kapasitelerini yükseltmek için bile önemli miktarda sermaye gerekmektedir. Buna ek 

olarak, yeni iş alanlarında yatırım yüksek düzeyde risk taşımaktadır çünkü nüfusun çoğunluğu düşük satın alma 

gücüne sahiptir. Kırımın turizm gelirleri bölgeyi Ukrayna'nın en zengin bölgelerinden biri yapmış olsa da  bölge 

tüm avantajlarına rağmen az gelişmiş bir bölgedir. 
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Menşei Ülke İmajının Bulanık Küme Kuramı ile 

Değerlendirilmesi 

Assoc. Prof. Dr. Selçuk Burak Hasiloğlu (Pamukkale University, Turkey) 

Determination of Country of Origin Image with Fuzzy Set Theory 

Abstract 

As foreign trade has become more spread, the country of production and even the origin of the raw material 

used in the production has become an important factor. Mentioning the country of origin on the label of the 

product dates back to World War-I when “Good product sells itself” understanding is dominant. In this study, the 

image of country of origin was evaluated with fuzzy set theory. Fuzzy sets theory lays foundation for the 

methods used in the solution of relative and uncertain problems. As image evaluation is a relative issue, these 

methods were used in our study. The first phase in the study model is data collection. Data collected was used to 

determine image factors, calculate factor loads (weights) and order alternatives. In the determination of image 

factors Fuzzy Cognitive Mapping (FCM) method was employed. To calculate factor and alternative weights 

Fuzzy Analytic Hierarchy Process (AHP) method was used. In the phase of ordering of alternatives which are 

called product group elements both Fuzzy AHP and TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution) method were employed. TOPSIS is based on the main principle of similarity to ideal solution and 

is employed to solve problem and make decision. In our study FCM, Fuzzy AHP and TOPSIS methods were 

used in stages, analyses were performed and solutions were developed. In the final part, there are evaluations 

with regard to which product group will be more effective when which image is minimized.  

JEL codes: F14, M31 

 1  Giriş 

Mamuller üzerindeki menşei ülke etiketinin kökeni, Birinci Dünya Savaşı’na kadar uzanmaktadır. Bu etiketin 

kullanımı, milliyetçilik özelliği ile tanınan Almanya’nın savaşı kaybetmesinden sonra, galip ülkelerin yöneticileri 

tarafından, bu ülke ihracatçılarını cezalandırmak amacı ile zorunlu hale getirilmiştir. Böylelikle galip ülkelerin 

müşterilerinin, bir mamulü satın alırken Almanya menşeli olup olmadığını öğrenme imkânları doğmuştur. Ancak, 

kısa bir süre içerisinde Alman sanayisinin gelişmesi ve Alman ürünlerinin kaliteli olması sonucunda bu 

uygulama, beklenilenin aksine Alman üreticilerin lehine dönmüştür. Bir başka ifadeyle, etiketlerin üzerindeki 

“Made in Germany” ibaresi, müşterinin satın almayı arzu ettiği mamullerin bir simgesi haline gelmiştir (Morello, 

1984). 

Bugüne kadar “menşe ülke etkisi” üzerine yapılan çalışmaların çoğunda özellikle, etnik ve kültürel farklılıklar 

(Chryssochoidis ve diğerleri, 2007; Fong ve Burton, 2008; Amine, 2008), tüketici davranışları (Andersen ve 

Chao, 2003; Chinen ve diğerleri, 2000; Ahmed ve diğerleri, 2002; Chao ve Rajendran, 1993), kalite (Insch ve 

McBride, 2004; Hui ve Zhou, 2002; Chinen ve diğerleri, 2000), ürün özellikleri (Hadjimarcou ve Hu, 1999; 

Zhang, 1997; Chao, 1993), marka (Pecotich ve Ward, 2007; Liu ve Johnson, 2005; Thakor ve Pacheco, 1997) ve 

imaj (Hsieh, 2004; Morello, 1984; Yağcı, 2001; Roth ve Romeo, 1992) konuları üzerinde durulmuştur. 

Araştırmanın amacı, menşei ülke imajının değerlendirilmesine yönelik bir model ortaya koymaktır. Bulanık 

küme kuramı temeline dayalı olan araştırma modelinde Bulanık Bilişsel Haritalama (BBH) yönteminden 

yararlınılması önerilmektedir. Faktörlerin ve alternatiflerin ağırlıklarının hesaplanmasında ise Bulanık Analitik 

Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi önerilmektedir. Alternatiflerin sıralama aşaması, hem Bulanık AHS’den hem de 

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) yönteminden yararlanılan bir aşamadır. 

Hwang ve Yoon (1981) tarafından geliştirilen TOPSIS yöntemi, karar noktalarının ideal çözüme yakınlığı ana 

prensibine dayalı, problem çözme ve karar vermede kullanılan bir çözüm sürecidir (Zanakis ve diğerleri, 1998). 

Özet olarak modelimizde BBH, Bulanık AHS ve TOPSIS yöntemleri aşamalı olarak kullanılması, analiz 

edilmesi ve çözümler geliştirilmesi önerilmektedir. Son aşamada hangi imajın minimize edilmesi halinde, hangi 

mamul grubunun daha etkili olabileceğine yönelik değerlendirmeler de yer almaktadır. Şekil 1’de modelin genel 

gösterimine yer verilmiştir. 

 2  Bulanık Küme Kuramı Metodolojisi 

Zadeh (1965) tarafından geliştirilen Bulanık Mantık Yaklaşımı, özellikle belirsizlik ortamlarındaki 

problemlerin çözümlerinde ve karar verme uygulamalarında kullanılmaktadır. Klasik küme kuramında bir 

eleman “kümeye ait” (xA, x=1) ya da “kümeye ait değil” (xA, x=0) şeklinde kullanılırken, Bulanık Küme 

kuramında bir eleman belirli bir dereceye kadar üye olarak görülür. Bir başka ifade ile, bulanık mantık 

yaklaşımında “evet” ve “hayır” ifadelerine ek olarak, “yüksek”, “orta”, “düşük” ve “çok düşük” gibi dilsel ya da 

görsel ifadeler kullanılmaktadır.  
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Şekil 1. Modelin Genel Gösterimi 

Doğal olarak, bulanık mantıkta her bir ifadenin bulanık sayısal değeri bulunmaktadır. Şekil 2’de verilen 

üçgensel bulanık sayılar için üyelik fonksiyonu (1)’de gösterilmektedir. Burada ),,(a~ uml  şeklinde ifade 

edilmektedir. 
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Şekil 2. Üçgensel Bulanık Sayılar 

 

Araştırmalar Fonksiyon 

Chang (1981) 

6

22 ulumllu 

 
Kaufmann ve Gupta (1988) 

4

2 uml 

 
Liou ve Wang (1992) 

2

)1( uml       1,0  

Tablo 2. Durulaştırma Fonksiyonları 

Bulanık sayıların durulaştırılmasında birçok çözüm fonksiyonu kullanılmaktadır. Bunlar arasında en sık tercih 

edilenler Tablo 2’de gösterilmektedir (Sorenson ve Lavelle, 2008). Araştırmanın metodolojisinde, göreceli ve 

kesin olmayan problemlerin çözümünde kullanılan BBH ve AHS yöntemlerinden yararlanılmış olup, bu 

yöntemler Bulanık Küme Kuramı ile desteklenmiştir.  

 3  Bulanık Bilişsel Haritalama (BBH) Yöntemi 

Bilişsel haritalar, kişi ya da grubun davranışlarına rehberlik ederek ölçülebilir ya da ölçülemeyen düşünce ve 

olaylar arasındaki ilişkilerin sistematik bir çerçeve içerisindeki görüntüsüdür (Chandra ve Newburry, 1997). 

Kökeni, 1736 yılında matematikçi Euler’in formüle ettiği “Grafik Teorisi”ne dayanan Bilişsel haritalama 

Yöntemi Axelrod (1976) tarafından geliştirilmiştir. Bu yöntem, karmaşık sistemlerin modellenmesi ve bileşenleri 

arasındaki neden-sonuç ilişkilerinin tanımlanmasında kullanılan bir yöntemdir. Bu nedenle, bugüne kadar birçok 

sosyal ve teknik bilimlerde kullanılmıştır (Özesmi, 1999).  

Bilişsel haritalar değişkenler ve nedensel ilişkilerden meydana gelmektedir (Axelrod, 1976). Haritada her 

değişken birbirine pozitif veya negatif işaretli oklarla bağlanmaktadır. Bilişsel haritalama işleminin bir diğer 
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adımı ise harita üzerindeki değişkenlerin nedensellik ilişkilerinin ikili karşılaştırma matrisine dönüştürülmesidir 

(Eden, 1988). Bulanık Kümeler Kuramı yaklaşımına uygun olarak, bulanık bilişsel haritaların oluşumunda 

sayısal ifade yerine dilsel veya görsel ifadeler kullanılmaktadır. Bu nedenle harita üzerindeki oklar, nedensellik 

ilişkisinin gücüne göre ince ya da kalın çizilmekte, karar verici, kalınlıklarına göre her bir okun sayısal değerini 

belirlemektedir. Tablo 3’te çalışmamızda kullanılan okların dilsel ifade ve bulanık sayısal değerleri yer 

almaktadır. 

İşaret Dilsel ifade Bulanık değer 

 Kesinlikle önemli (7, 9, 9) 

 Yüksek önemli (5, 7, 9) 

 Önemli (3, 5, 7) 

 Düşük önemli (1, 3, 5) 

yok Eşit  (1, 1, 1) 

(-) Düşük önemsiz (1/5, 1/3, 1/1) 

(-) Önemsiz (1/7, 1/5, 1/3) 

(-) Yüksek önemsiz (1/9, 1/7, 1/5) 

(-) Kesinlikle önemsiz (1/9, 1/9, 1/7) 

Tablo 3. BBH Yöntemi Dilsel İfade ve Değerleri 

Haritalar karar verici(ler) tarafından birleştirilerek karar bilişsel haritası meydana getirilmektedir. Sosyal 

bilimlerde özellikle strateji geliştirmede kullanılan bu yöntemde, grafik teorisindeki matematiksel 

modellemelerden yararlanılmaktadır. Bu modelleme sürecinde bağlantı endeksi (D), hiyerarşik endeksi (h) ve 

bulanık merkeziyet derecesi  idC
~

 değerlerinin aşağıdaki parametreler kullanılarak hesaplanması gerekmektedir 

(Çoban ve Seçme, 2005; Kandasamy ve Smarandache, 2003; Özesmi, 1999).  

Bağlantı endeksi formül (2)’de verilmiştir. Burada C bağlantı sayısını, n ise değişken sayısını göstermektedir. 

2n

C
D   (2) 

Bilişsel haritanın hiyerarşi özelliğini incelemek için kullanılan hiyerarşi endeksi (h) değeri [0,1] aralığındadır. 

Formül (7) kullanılarak elde edilen bu değer 0’a çok yakın ise bilişsel harita “tamamen demokratik”; eğer 1’e  

çok yakın ise bilişsel harita “tamamen hiyerarşik” olarak tanımlanmaktadır (Özesmi ve Özesmi, 2004; 

MacDonald, 1983). Bulanık bilişsel haritanın değişkenleri arasındaki bulanık etki değerlerinin meydana getirdiği 

E
~

 bulanık kare matrisi,  formül (3)’te gösterilmiştir. Hiyerarşi endeksinin (h) hesaplanması için gerekli olan 

formül (4)’deki ije  değerleri, E
~

matrisi elemanlarının durulaştırılmış halidir.  

Değişkenlerin merkeziyet derecesinin hesaplanmasında, E
~

 bulanık kare matrisinin satır elemanlarının 

toplamından elde edilen bulanık vektör ile sütun elemanlarının toplamından elde edilen bulanık vektörden 

yararlanılmaktadır. Bu iki vektörün toplamından, değişkenlerin merkeziyet derecelerini gösteren  idC
~  bulanık 

vektörü meydana gelmektedir. Merkeziyet dereceleri formül (8)’de sunulmuş olup, bu değer değişkenler 

arasındaki gücün dağılımını belirlemektedir (Özesmi ve Özesmi, 2004). 
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 4  Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemi 

İlk olarak 1970’li yılların başında ABD Savunma Bakanlığı bünyesindeki karmaşık, çok ölçütlü problemlerin 

çözümü için Saaty (1977) tarafından geliştirilen “Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS)” yöntemi, bugün, özellikle 

sosyal bilimler alanında yoğun olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemin en önemli özelliği, uygulayıcıların karar 

verme sürecindeki subjektif görüşlerinin de bilimsel bir çerçevede kullanılabilir olmasıdır. Böylelikle uygulayıcı; 

bilgi, deneyim, düşünce ve hatta önsezilerini mantıksal bir çerçevede kullanabilmektedir (Kuruüzüm ve Atsan, 

2001).  

Bulanık AHS konusunda ilk çalışmalar VanLaarhoven ve Pedrytcz (1983)’in üçgensel bulanık sayıları ile 

Buckley (1985)’in yamuksal bulanık sayıları kullanılarak gerçekleşmiştir. Chang (1996) ise bulanık AHS’nin 

ikili karşılaştırmalarında üçgensel bulanık sayılardan yararlanılan “derece (mertebe) analizi” adlı bir yöntem 

geliştirmiştir (Üzgün, 2006). AHS’nin uygulaması, aşamalardan meydana gelmektedir. Bu sürecin ilk aşaması 

karar probleminin hiyerarşik yapısının oluşturulmasıdır. Hiyerarşik yapı, genel olarak; amaç, ölçütler (alt 

ölçütler) ve karar alternatifleri olmak üzere üç düzeydedir. İkinci aşamada ölçütleri meydana getiren faktörlerin 

kendileri arasında ikili karşılaştırma matrisleri oluşturulur. Karşılaştırmalarda kullanılan dilsel ifadelerin bulanık 

ve karşılık değerleri Tablo 4’te verilmiştir. Bu tabloya göre formül (9)’daki  
nxnija~A

~
  şeklinde n faktörlü ikili 

karşılaştırma matrisleri oluşturulmaktadır. 

 

Dilsel ifade Bulanık değer  (ãij) Karşılık değer  (ãji) 

Kesinlikle önemli (7, 9, 9) (1/9, 1/9, 1/7) 

Yüksek önemli (5, 7, 9) (1/9, 1/7, 1/5) 

Önemli (3, 5, 7) (1/7, 1/5, 1/3) 

Düşük önemli (1, 3, 5) (1/5, 1/3, 1/1) 

Eşit  (1, 1, 1) (1/1, 1/1, 1/1) 

Düşük önemsiz (1/5, 1/3, 1/1) (1, 3, 5) 

Önemsiz (1/7, 1/5, 1/3) (3, 5, 7) 

Yüksek önemsiz (1/9, 1/7, 1/5) (5, 7, 9) 

Kesinlikle önemsiz (1/9, 1/9, 1/7) (7, 9, 9) 

Ara ifadeler Bulanık ara değerler 

Tablo 4. Bulanık AHS Yöntemi Dilsel İfade ve Bulanık Değerleri 

 
nxnija~

(1,1,1)

(1,1,1)

A
~

nxn



















   ve ãij = (alij, amij, auij)  (9) 

Bulanık AHS’nin üçüncü aşamasında ölçütlerin bulanık ağırlıkları bulunmaktadır. Bu aşamanın 

hesaplanmasında çeşitli yöntemler geliştirilmiş olup (Chang, 1996; Chen ve Chen, 2005), çalışmamızda bulanık 

geometrik ortalama yönteminden yararlanılmıştır. Bu yönteme göre öncelikle, Ã matrisinin her bir satırının 

bulanık geometrik ortalaması alınarak formül (10)’daki bulanık )~( ig  vektörü ve bu vektör elemanlarının 

toplamının tersi formül (11) ile bulunmaktadır. Yapılan işlemin sonucunda, her bir bulanık geometrik ortalama 

vektörü elemanının 
1~ G  ile çarpımından, formül (12)’deki  TnwwwwW ~,...,~,~,~~

321  bulanık ağırlık vektörü 

elde edilmektedir. 

Bulanık 

ölçek 

değerleri 
Karşılık 

ölçek değerleri 
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Ölçütlerin bulanık ağırlıklarının hesaplanmasındaki sürecin aynısı, alternatifler için de gerçekleştirilmektedir. 

Alternatiflere göre, her bir ölçütün bulanık ağırlık vektörlerinden elde edilen matrisin satır elemanları ile ölçütler 

arası bulanık ağırlık vektörü elemanlarının çarpımı sonucunda karar matrisi (  ijrR ~~
  ve 

),,(~
ijijijij rurmrlr  olmak üzere) elde edilmektedir. 

AHS’de bir ağırlık vektörünün tutarlı olabilmesi için tutarlılık oranının (CR) değeri 0.10’dan küçük olmalıdır. 

CR değerine ulaşmak için öncelikle Ã matrisinin durulaştırılmış en büyük özdeğerini (  ) bulmak 

gerekmektedir (formül 13).  

 uml

WA

n
 ,,

~ w~

~~







 (13) 

Tutarlılık oranının hesaplanmasında ihtiyaç duyulan bir başka değer ise RI olarak ifade edilen rastsallık 

endeksidir (Tablo 5). Bu bilgiler doğrultusunda CR değerinin hesaplanması formül (14)’te verilmiştir. 

 

n 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

RI 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 

Tablo 5. Rastsallık Endeksi Verileri 

RI1)-(n

nλ
CR




  (14) 

Elde edilen CR değerinin 0,10’dan büyük olması durumda Ã matrisi elemanlarının değerinde tutarsızlık 

olduğu kabul edilerek, ikili karşılaştırma işlemi yinelenmektedir (Saaty, 2001). 

Araştırma modelimizin son aşamasında alternatiflerin üstünlük sıralaması bulunmuştur. Sıralamanın 

hesaplanmasında durulaştırma fonksiyonu ile TOPSIS metodunun pozitif ve negatif ideal çözüm fonksiyonları 

formül (17) ve (18) kullanılarak formül (19)’daki ideal çözümden ideal çözüme göreli yakınlık katsayısından 

yararlanılmıştır (Hwang ve Yoon, 1981; Agrawal ve diğerleri, 1991).  
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 5  Sonuç 

Menşei ülke imajı değerlendirilmesi çalışmaları için geliştirilen model, bulanık mantık yaklaşımları temeline 

dayalıdır. Modelin ilk aşaması verilerin toplanmasıdır. Toplanan veriler, imaj faktörlerinin belirlenmesi, 

faktörlerin ağırlıklarının hesaplanması ve alternatiflerin sıralanması aşamalarında kullanılır. İmaj faktörlerinin 

belirlenmesinde Bulanık Bilişsel Haritalama (BBH) yönteminden yararlanılır. Faktörlerin ve alternatiflerin 

ağırlıklarının hesaplanmasında ise Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) yöntemi kullanılır. Alternatiflerin 

sıralama aşaması, hem Bulanık AHS’den hem de TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution) yönteminden yararlanılan bir aşamadır. Son aşamada hangi imajın minimize edilmesi halinde, hangi 

mamul grubunun daha etkili olabileceğine yönelik değerlendirmeler de yer almaktadır.  

Geliştirilen bu modelin algılama haritaları çalışmaları ile mamul ve menşei ülke imaj değerlendirilmelerinde 

literatüre katkısının olması beklenmektedir. 
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Abstract 

Capitalism has faced the most severe and the longest crisis since 1929. Resource of the emerging financial 

crisis in the second half of 2007 was mortgage crisis that experienced in the United States. The collapse of 

housing market has caused great instability in the financial markets and then turned into the strong liquidity 

crisis and spread all over the world. The impact of global economic crisis on the world economies in the last 

quarter of 2008 was very fast and it occured in a devastating way. In this process, the asset prices declined, 

capital of financial institutions seriously damaged and this caused bankruptcy of many large financial 

organizations such as Lehman Brothers. In this context, the growth rates in the world fell down quickly, external 

demand contraction and global export decreased. At this point, developed countries applied large scale financial 

incentive packages. Especially, the Central Banks of developed countries have provided exceptional levels of 

liquidity that is used as a monetary policy tool by taking the risk of deterioration of their balance sheets. During 

this period, as a result of these policies followed by money and finance authorities have changed only the shape 

of global crisis and as a result the financial crisis has turned into a debt crisis. The effects of Global Economic 

Crisis on the Turkish economy emerged prominently in the last quarter of 2008. However, in comparison with 

many European countries, it is clear that all dynamics have became more favourable for Turkey after 2010. 

JEL codes: G21, G33, E44 

 1  Giriş  

Dünya ekonomisinin özellikle son 30 yıllık süreçte gittikçe artan oranda bir küreselleşme eğilimine sahip 

olduğu söylenebilir(Salvatore,2004:543–551). Küreselleşme, yabancı sermaye ve finansal kurumların yanında 

yurtiçi piyasaların yabancı ülke mallarına ve doğrudan yatırımlara açılmasıdır(Mishkin,2007:259–287). Yani, bir 

ülkenin dünyadaki diğer ülkelere bağlılığının artması anlamına gelmektedir(Tanzi,2004:525–542). Özellikle 

bilgisayar ve bilgi teknolojisindeki yeniliklerin finansal araçlar ve finansal hizmetler üzerindeki etkisi ve yeni 

finansal araçlarda meydana gelen olağan üstü artış işgücü ve sermaye akımlarının hızlanmasını 

kolaylaştırmıştır(Nissanke and Thorbecke,2006:1338–1360). Fakat bu, aynı zamanda krizleri yaygınlaştırmada 

ve algılamada da hızlandırıcı bir rol üstlenmiştir.  

2007 yılının ikinci yarısında ABD’de ortaya çıkan finansal krize insanlık tarihinin gördüğü en büyük 

borçlanmayla şişirilmiş varlık ve kredi balonu yol açmıştır. Konut piyasasında başlayan çöküntü finansal 

piyasalarda büyük bir istikrarsızlığa neden olmuş ve daha sonrada likidite krizine dönüşerek tüm dünyaya 

yayılan küresel krizin zeminini oluşturmuştur. Bu krizin temelinde tarihin en büyük gayrimenkul ve kredi balonu 

yatmakla birlikte, bu krizi kredinin değil ona dayanılarak yapılan işlemlerin yarattığı bir kriz olarak tanımlamak 

daha doğru olur.  

 2  Kapitalizm, Küreselleşme ve Küresel Finansal Kriz 

Kapitalizm; üretim araçları mülkiyetinin özel kişilerin ellerinde olduğu, pazara dayalı kaynak dağılımı ve 

hiyerarşik iş bölümü üzerine kurulu bir ekonomik sistemdir. Mülkü, gücü ve sınırlı bir ölçüde de ürüne yapılan 

katkıyı ödüllendirir(Albert,2004:12–20). Dünyada bugüne kadar bilinen ve uygulanan en verimli sistem olarak 

kabul edilmektedir. Bu düşüncenin temelinde piyasaların sermayeyi en verimli alana yönlendirme kabiliyeti 

yatmaktadır(Perelman,2008:36). Günümüz koşullarında kapitalizmin en yüksek aşaması ise küreselleşmesidir. 

Kapitalizmin küreselleşmesinin piyasa sisteminin özünde yer alan kriz yaratıcı mekanizmayı da bütün dünyaya 

yaydığı söylenebilir(Tabb,2008:30–34). Dünyada kapitalizmin küreselleşmesinin önünü açan iki temel olgu 

olduğu söylenebilir. Bunlardan ilki, bilgi teknolojisindeki ve finansal araçlardaki hızlı gelişim ve sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesidir. İkinci ise II. Dünya savaşından sonra kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF) ve 

Dünya Bankasının (WB) tarihsel süreçteki değişen rolüdür. IMF dünyayı olumsuz şekilde etkileyen finansal 

aksaklıklarla mücadele etmek, Dünya Bankası ise, az gelişmiş ülkelerin ekonomilerini büyütmenin ve 

güçlendirmenin bir aracı olarak, bu ülkelere uzun vadeli yatırımı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuştur. Buna 

karşın her iki kurumunda zaman sürecinde, özellikle 1980’lerden sonra keskin bir şekilde değiştiği söylenebilir. 
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IMF, asli görevini ikinci plana iterek önceliği sermaye akışı ve aşırı kar arayışının önündeki engelleri kaldırmaya 

vermiştir. Dünya bankası da, IMF’nin bir aracına dönüşmüştür(Stiglitz,2002). 

Finansal kriz, finansal piyasalarda ters seçim ve ahlaki riziko problemlerinin olduğu bir bozulmadır. Finansal 

krizlerin tarihinde görülen şey, eğer bir kaza olması bekleniyorsa o kazanın eninde sonunda gerçekleşmesidir. 

Ancak, zamanının tahmin edilmesi çok zor olabilir(Reinhart and Rogoff,2010:45). Tipik olarak finansal krizler 

benzer özellikler gösterirler ve kullanılan çeşitli istatistikî kriterlere dayanırlar(Pasquariello,2008:193–194). Bu 

bağlamda, şiddetli finansal krizlerin ortak üç temel özelliği ve sonucu bünyesinde barındırdıkları söylenebilir. 

Bunlar: i) Varlık piyasalarında meydana gelen çöküşün derin ve uzun süreli olması, ii) İstihdam ve hâsıla 

düzeylerinde ciddi düşüşler ve dalgalanmaların ortaya çıkması ve iii)Hükümet borçlarının reel değerinde patlama 

eğilimidir(Reinhart and Rogoff,2009). 

1990’ların ortalarında başlayan özellikle gelişmekte olan piyasalarda hızla yayılan uluslar arası finansal krizler 

finansal piyasaların reform taleplerini teşvik etmiştir(Mauro and Yafeh, 2007). Bu reform sürecinde finans 

sektöründeki dönüşümün daha homojen finansal kurumlar yarattığı görülmektedir(Wagner,2008:330–331). Bu 

krizin geçmişte yaşanmış krizlerden en önemli farkı, klasik bir finans krizi olmaması, karmaşık ve yüksek 

hacimli türev ürünlerini kapsamasıdır. Türev ürünlerinin yüksek hacmi, mali destek paketlerinin daha önce 

görülmemiş boyutlara çıkarılmasını zorunlu kılmıştır. Bu ürünlerin karmaşık yapısı ise paketlerin içeriğine 

ilişkin teknik zorluklar yaratmaktadır(Yılmaz,2009a). 

 3  ABD Mortgage Piyasası ve Küresel Finansal Krizin Ortaya Çıkışı 

Küresel finansal piyasalar, 2008 yılında, tarihi süreçte bu güne kadar yaşanan en geniş ve en derin kredi 

krizinin içerisine girmiştir(Compello vd.,2009). Sanal piyasalarda yaşanan gelişmeler ve bunların, beklentileri 

karşılayamaması krizin başlangıcı olmuştur(Apak,2008:1–11). 2007 yılında kriz ortaya çıkana kadar, dünyada 

yaşanan güçlü ekonomik performans döneminin üç nedenden dolayı sürdürülemeyeceği görülmüştür. Birincisi 

gayrimenkul değerleri ABD’nin de dâhil olduğu dünyanın büyük ülkelerini de kapsayacak şekilde pek çok 

ülkede yüksek oranlarda artmıştır. İkincisi, cari hesap açıkları, ABD ve dünyanın büyük ülkelerini kapsayacak 

şekilde yüksek oranlarda artmış ve endişe verici düzeye ulaşmıştır. Üçüncüsü, küresel boyutta birçok sektördeki, 

ve çoğu ülkedeki finansal varlıklar ve borcun özsermaye ye oranı olağanüstü boyutlarda artmıştır(Obstfeld and 

Rogoff, 2009). 

Dünyada 2007–2008 döneminde ortaya çıkan küresel finansal dalgalanmanın kaynağı ABD’de 2007 yılı 

Ağustos ayında başlayan mortgage krizidir. Piyasa yapısı, denetim eksiklikleri ve bu süreçte izlenen politikalar 

sonuçta öngörülemeyen olumsuzluklara yol açmıştır(Hui and Wei,2008).Subprime piyasalar, 1990’ların 

sonlarından itibaren önemli bir büyüme deneyimi yaşamış ve subprime krediler 1994’te %5’den daha az iken 

2005’de %20’ye ulaşmıştır(Bajari vd., 2008). 2007 yılında ABD subprime mortgage piyasalarında erimeyle 

başlayan küresel finansal kriz, dünyadaki finansal entegrasyonun artışı, düşük reel faiz oranları ve ABD’deki dış 

açıkların büyümesi çerçevesinde 20 yıllık borçlardaki artış süreci devamında ortaya çıkmıştır(Mendoza and 

Quadrini, 2010:24–26). Subprime mortgageler, ABD’de daha riskli borçlular için ev sahibi olma fırsatı 

sağlamaya yönelik olarak tasarlanmış finansal bir yeniliktir. Subprime mortgage kredileri menkul kıymetleştirme 

yoluyla finanse edilmiştir. Bu süreçte ikincil araçlarla subprime risk yaratılmıştır. Bilanço dışı araçların bu 

ilişkisi menkul kıymetleştirme sürecinin hızlanmasına ve repo piyasasının büyümesine yol açmış bu da “gölge 

bankacılık” olarak isimlendirilen sistemi ortaya çıkarmıştır(Gorton, 2008).  

Mortgage piyasasının yapısı, mortgage kredisinin düzenlediği birincil piyasalar ile bu kredilere dayalı olarak 

oluşturulan menkul kıymetlerin alınıp satıldığı ikincil piyasalardan oluşmaktadır. Mortgage kredileri üç temel 

kategoriye ayrılabilir: (i)Prime ya da A kalite (üst gelir grubu), (ii)Alt A (orta gelir grubu) ve (iii)Subprime ya da 

riskli grup (alt gelir grubu). Bu ayrımın amacı kredi talep eden kişinin dâhil olduğu gruba göre risklerinin 

belirlenerek, risk yapısına uygun faiz oranları üzerinden kredi kullandırmasıdır(Karen, 2008). Birincil piyasa 

ürünü olan mortgage kredilerinin ikincil piyasada işlem görmesine aracılık eden menkul kıymetleştirme süreci, 

gayrimenkul bedeli karşılığında menkul kıymet ihraç edilmesi üzerine kuruludur(Krugman, 2010). 

Küresel kriz, 2008 yılının son çeyreğinde ABD’nin önde gelen yatırım bankalarından Lehman Brothers’in iflas 

başvurusunda bulunmasıyla zirve noktasına ulaşmıştır(Mendoza and Quadrini, 2010: 24–29). 2008 yılı ekim 

ayında ABD hükümeti acil ekonomik istikrar anlaşmasını kanunlaştırmış ve bu yasa ile hazine 700 milyar $’lık 

bir paketle bankaların mali yapısına müdahale etmiştir. Bu açık bir şekilde hükümetin finansal endüstriye ve 

mortgage piyasasına yıllar sonra gelen müdahalesini göstermektedir(Mian vd., 2008). Yaşanan bu süreç, dünyada 

liberalizmin kalesi sayılan ülkelerin, kendi menfaatleri söz konusu olduğunda ne kadar samimiyetsiz olduklarının 

da bir göstergesidir.  

Küresel krizin bu kadar yıkıcı olmasının altında üç temel faktörün yattığı söylenebilir. Bunlardan ilki, finansal 

yeniliklerin yanlış yönetilmesi ikincisi, varlık fiyatları balonu ve üçüncüsü, finansal kurumların bilançolarında 

ortaya çıkan bozulma şeklinde ifade edilebilir(Mishkin, 2009).Bu krizin ilk ayırt edici niteliği ise oluşum 

şeklinin bilinen işleyişin dışında olmasıdır. Buradaki sorun likidite sıkışıklığı değildir. İkinci niteliği ise gelirin 

değil borcun talebi tetiklemiş olmasıdır(Parelman,2008: 30–31). Hane halkı borçlanması, 1980’de GSYH’nın 
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%50’si iken bu rakam 2000’de %71’e, 2007’de %100’e yükselmiştir. ABD’nin toplam borcu ( hane halkı iş 

dünyası ve hükümet) 1980’den bu yana GSYH’nın oranına göre iki kat artmıştır(Tabb,2008: 20–21). Yaşanan 

durum sadece finansal sektörle sınırlı da değildir. Toplam talebin üçte ikisinden fazlasını oluşturan ABD tüketimi 

ve dünya talebinin önemli bir kısmı çökmüştür(Faster,2008:51).  

 4  Küresel Finansal Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri: Kriz Sonrası Türkiye’de  

Uygulanan Para Politikaları 

Küresel ekonomik krizin dünyada yarattığı yoğun belirsizlik ve hane halkı, şirketler ve finansal aracı kurum 

bilançolarındaki bozulma, küresel ölçekte büyüme, ticaret hacmi ve sermaye hareketleri üzerinde daraltıcı bir 

sonuç ortaya çıkarmıştır (BDDK,2008). Buna bağlı olarak büyüme oranları, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, 

küresel bazda sert bir şekilde gerilemiştir(IMF,2010). Uygulanan politikalar sonucu bütçe açıkları ve kamu borç 

stokları hızla büyümüştür(Yılmaz,2010). Yaşanan küresel kriz, dünyadaki finansal sistemin yapısında var olan 

zayıflıkları net bir şekilde açığa çıkarmıştır(Nanto,2009).  

Küresel krizin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin 2008 yılının son çeyreğinde hem iç hem de dış talep 

üzerinde belirgin bir şekilde ortaya çıktığı görülmektedir. Küresel ekonomik faaliyette görülen yavaşlama, 

Türkiye’nin ihracat pazarlarını da olumsuz etkilemiş ve 2008 yılının son çeyreğinde ihracat artışı hem fiyat hem 

miktar bazında ciddi bir yavaşlama göstermiştir. Türkiye açısından mevcut konjonktürde finansal istikrara 

yönelik riskler, artan kısa vadeli sermaye girişleri sonucu hızla yükselen cari açık sebebiyle daha da 

belirginleşmiştir. Kredilerdeki hızlı genişlemenin yanı sıra iç ve dış talep büyümesindeki ayrışma cari açığı 

genişletmiş ve bu durum finansal istikrara ilişkin endişelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur(Yılmaz, 2009a). 

2010yılında, Türkiye açısından tüm dinamiklerin daha olumlu hale geldiği görülmektedir. Ancak bu dönemde, 

gelişmiş ülkelerdeki genişletici para politikalarının sonucu olarak sermaye girişlerinde meydana gelen artış hızlı 

kredi büyümesini beslemiş ve kur üzerinde de aşırı değerleme baskısı oluşturmuştur. Cari dengeyi ve finansal 

istikrarı olumsuz yönde etkileyebilecek bu gelişmelere TCMB, kısa vadeli sermaye hareketlerini engellemek 

amacıyla faiz koridorunu genişleterek cevap verdiği görülmektedir(Başçı,2012a). 2011 yılının ilk yarısında, iç 

talepteki güçlü eğilime bağlı olarak ithalatta yüksek oranlı artışlar yaşanmıştır. İç ve dış talep arasındaki 

dengelemeyi sağlamak amacıyla alınan politika tedbirleri yılın ikinci yarısından itibaren ithalatta öngörülen bir 

yavaşlamaya yol açmıştır. 

Türkiye’nin geleneksel dış pazarlarında hüküm süren zayıf dış talep koşullarına rağmen, döviz kurlarının 

sağladığı rekabet avantajı ve pazar çeşitlendirilmesinin de katkısıyla, ihracat yıl genelinde ılımlı bir artış 

sergilemeye devam etmiştir(Grafik 1). İthalat artış hızında yılın ikinci yarısında gözlemlenen yavaşlamaya 

karşın, 2011 yılında dış ticaret açığı artmaya devam etmiş ve aynı dönemde, cari işlemler açığının milli gelire 

oranı, 2010 yılındaki yüzde 6,4 seviyesinden, yaklaşık yüzde 10 seviyesine yükselmiştir(Grafik 2)(Başçı,2012b). 

 

Grafik 1: Türkiye’nin İhracat ve İthalat Oranları, Kaynak: IMF, TUİK ve TCMB verilerinden yararlanılarak  

 hazırlanmıştır  

Son dönemde açıklanan veriler, ithalat artış hızının alınan tedbirler doğrultusunda yavaşladığını, ihracatta ise 

dış talepteki göreli zayıf seyre rağmen kademeli toparlanmanın devam ettiğini göstermektedir. Alınan makro 

tedbirlerin de katkısıyla, cari açığın finansman yapısının sağlıklı bir yönde değişmeye başladığı söylenebilir. 

2011 yılında bir önceki yılla karşılaştırıldığında Türkiye’ye yönelen kısa vadeli sermaye akımlarının cari açığın 

finansmanındaki payında önemli bir azalış ve uzun vadeli sermaye akımlarının cari açığın finansmanındaki 

payında ise belirgin bir artış olduğu görülmektedir. Bu durumun, cari açığın sürdürülebilirliği açısından son 

derece olumlu bir gelişme olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, kredi büyüme hızını sürdürülebilir düzeye 

çekebilmek amacıyla 2010 yılı sonundan itibaren zorunlu karşılık oranları önemli ölçüde arttırılmıştır(Başçı, 

2012b). 
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Grafik 2: Türkiye’nin Cari İşlemler Dengesi 2000–2012, Kaynak: IMF, TUİK ve TCMB verilerinden  

 yararlanılarak hazırlanmıştır  

Güçlü iç talebi ve yükselen cari açığı frenlemek için hızlı kredi artışını kontrol altına almak amacıyla zorunlu 

karşılık oranlarının etkin bir politika aracı olarak kullanılması gerekli görülmüş ve buna ek olarak zorunlu 

karşılık oranlarının makroekonomik ve finansal risklerin etkinliğinin arttırılması amacıyla Türk lirası zorunlu 

karşılıklara faiz ödenmesi uygulamasına son verilmiştir. Bir diğer husus da sermaye girişlerinin vadesinin 

uzatılmasıdır. Bu husus, sermaye hesabının kalitesinin arttırılması ve döviz kurunun ekonomik temellerden 

bağımsız hareket etmesinin engellenmesi açısından önem arz etmektedir. Bu amaca yönelik olarak ihtiyaç 

duyulduğunda kısa vadeli faiz oranlarında dalgalanmaya imkân sağlamak amacıyla politika faizini indirip 

gecelik borçlanma ve borç verme faiz oranları arasındaki koridor genişletilmiştir. (Yılmaz,2011). Bu doğrultuda, 

politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, 2010 yılının Aralık ve 2011 yılının Ocak ayında alınan 

kararla, yüzde 7’den yüzde 6,25’e düşürülmüştür. Buna ek olarak, aynı dönemde, gecelik borçlanma faizi de 

azaltılarak faiz koridorunu genişletilmiş ve gecelik piyasada oluşan faiz oranlarının politika faiz oranından daha 

düşük seviyede oluşmasına izin verilmiştir (Başçı,2012b).  

 

Grafik 3: Türkiye’nin Enflasyon Oranları 2000–2012, Kaynak: IMF, TUİK ve TCMB verilerinden  

 yararlanılarak hazırlanmıştır  

Emtia fiyatlarında krizin en yoğun dönemlerinin ardından 2009 yılında başlayan artış eğiliminin 2010 ve 2011 

yıllarında da devam ettiği görülmektedir Özellikle petrol fiyatlarının dikkat çekici düzeylere ulaşmasında etkili 

olan bu eğilimde, küresel ölçekte uygulanan parasal genişlemenin etkili olduğu söylenebilir. (Başçı,2012a). 2011 

yılı sonunda, tüketici fiyatları (TÜFE) enflasyonu, önceki yıla kıyasla 4 puanlık bir artışla yüzde10,45 olarak 

gerçekleşmiştir. Yıl içinde Türk lirasında gözlenen belirgin değer kaybı, özellikle temel mal fiyatlarına 

yansıyarak, enflasyondaki yükselişin ana belirleyicisi olmuştur. Gıda fiyatlarının yıllık artış oranının son üç yılla 

karşılaştırıldığında daha yüksek bir seviyede gerçekleşmiş olması, bu dönemde enflasyondaki artışın bir diğer 

nedenini oluşturmaktadır. Yılın son çeyreğinde, yıllık enflasyon oranını 1,6 puan yukarı çeken enerji fiyat 

ayarlamalarının ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarındaki yükselişin de olumsuz katkısıyla, yıllık TÜFE 

enflasyonu, yüzde 5,5 olan enflasyon hedefinin belirgin olarak üzerinde gerçekleşmesine neden olmuştur (Grafik 

3 ). Enflasyonun yüksek düzeylerde bulunması ve son dönemde kısa vadeli enflasyon beklentilerinin 

bozulmasının, fiyatlama davranışları üzerinde risk oluşturduğu söylenebilir. 2012 yılının ilk çeyreğinde yıllık 

tüketici enflasyon düzeyinin bir önceki çeyrekle karşılaştırıldığında önemli bir değişim göstermeyerek yüzde 

10,43 oranında gerçekleştiği görülmektedir(TCMB,2012). 

2011 yılında, enflasyon hedeflemesi rejimi ile birlikte dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasına devam 

edilmiştir. Uygulamakta olan kur rejiminde, döviz kuru bir politika aracı değildir ve TCMB’ nin yüzde 5 olan 

enflasyon hedefinin dışında nominal ya da reel herhangi bir döviz kuru hedefi bulunmamaktadır(Başçı,2012b).  
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 Grafik 4: Türkiye’nin Büyüme Oranları 2000–2012, Kaynak: IMF, TUİK ve TCMB verilerinden  

 yararlanılarak hazırlanmıştır  

2010 yılındaki büyümede görülen hızlı yükselişin ardından Türkiye ekonomisi 2011 yılında da büyümeye 

devam etmiştir. Ancak, 2012 yılı büyüme tahminini 2010 ve 2011 yıllarının oldukça altındadır (Grafik 4). 2011 

yılında, iş gücü piyasalarının da toparlanmaya başladığı görülmektedir. Bu doğrultuda, gerek iş gücü gerekse 

istihdamda, önceki yıla oranla önemli artışlar sağladığı söylenebilir. Buna ek olarak, bu dönemde istihdam 

artışlarının iş gücüne katılan kişi sayısında meydana gelen artışlardan daha yüksek olmasından dolayı işsizlik 

oranlarının bir önceki yıla gerilediği görülmektedir(Grafik 5).  

   

Grafik 5: Türkiye’nin İşsizlik Oranları 2000–2012, Kaynak: IMF, TUİK ve TCMB verilerinden  

 yararlanılarak hazırlanmıştır  

Türkiye’de 2002 yılından bu tarafa uygulanan kamu maliyesi politikaları, borç stokunun milli gelire oranını 

azaltmayı dolayısıyla maliye baskınlığı ortadan kaldırarak para politikasının etkinliğini arttırmayı amaçlamıştır. 

2001 krizi sonrası dönemde istikrar programının kararlılıkla uygulanması ve mali disiplinin sürdürülmesiyle 

birlikte bütçe açıkları belirgin bir şekilde azalmıştır. 2007 yılından itibaren ise küresel boyutta yaşanan 

dengesizliğin de etkisiyle bütçe açıklarında tekrar artış yönünde bir eğilim ortaya çıkmıştır. (Yılmaz,2009b). 

2011 yılında, vergi gelirlerinde iktisadi faaliyetin öngörülenden daha hızlı toparlanmasıyla ortaya çıkan artış ve 

faiz ödemelerinde yaşanan gerileme kamu maliyesini olumlu yönde etkilemiştir. Buna ek olarak, vergi ve sosyal 

güvenlik prim affı kapsamında tahsil edilen ek gelir de bütçe performansına büyük ölçüde olumlu etki 

yaratmıştır(Başçı,2012b). Türkiye’de son yıllarda sürdürülen mali disiplin ve etkin kamu borç yönetimi 

sayesinde, AB tanımlı brüt kamu borç yükünün AB27ortalamalarının çok altına çekildiği ve kamu net borç 

stokunun GSYH’ya oranının önemli ölçüde azaltıldığı görülmektedir. Borcun vade ve döviz kompozisyonunda 

da önemli iyileştirmeler sağlanmıştır. Net dış borç stokunun GSYH’ya oranında da istikrarlı çizginin devam 

ettiği görülmektedir(Hazine Müsteşarlığı,2012).  

Dünya, içinde bulunduğu çalkantılı dönüşüm sürecinin ne başında ne de sonundadır. Yaşanan küresel krizin ve 

daha önce yaşanan krizlerin arkasındaki itici güçler hala etkindir. Bütün bu krizlerin temelindeki küresel 

dönüşümler sonraki dönemler boyunca yatırım ve politika ortamını belirleyecek ve etkileyecektir. Bu inişli 

çıkışlı süreç aslında piyasaların çarpışmasıdır, dünün piyasaları yarının piyasalarıyla çarpışmaktadır(El-

Erian,2009: 28–29). 
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 5  Sonuç 

Kapitalizm, 1929’daki Büyük Buhrandan bu güne kadarki süreçte en uzun ve şiddetli krizini yaşamaktadır. 

2007 yılının ortalarında ABD’de mortgage piyasasında başlayan ve 2008 yılının son çeyreğinden itibaren çok 

hızlı ve bir şekilde ilerleyerek derinleşen finansal kriz resesyona dönüşerek dalga dalga tüm dünyaya yayılmıştır. 

Bu süreçte gelişmiş ülkeler yıllarca karşı çıktığı şirket kurtarma, bütçe açıkları, kamulaştırma vb. gibi 

uygulamalara başvurmakta hiçbir sakınca görmemişler, özellikle gelişmiş ülkelerin merkez bankaları 

bilançoların bozulmasını göze alarak piyasalara olağan üstü düzeylerde likidite sağlamışlardır. ABD 

ekonomisinin özellikle son otuz yıllık süreçte üretim gücünü kaybettiği, siyasi gücüne ve finansal sektörünün 

üstünlüğüne dayanarak geliştirdiği modelin yetersiz kaldığı söylenebilir. 

Kriz sürecinde, bugüne kadar Türkiye’de bankacılık sistemine yönelik bir nakit önlem paketine ihtiyaç 

duyulmamıştır. Bunun en önemli nedenlerinden biri bugün birçok ülkenin finans piyasalarına yönelik hayata 

geçirdiği kurtarma paketlerinin ve düzenlemelerinin birçoğunu Türkiye’nin, 2001 yılında yaşanan krizin 

ardından ve kamu bütçesine ağır bir yük getirme pahasına zaten uygulamış olmasıdır. Takip eden dönemde 

bankacılık sistemine ilişkin düzenleme ve denetlemenin tavizsiz bir şekilde uygulanması bankaların sermaye 

yeterliliği ve özellikle yabancı para cinsi likidite rasyolarına getirilen düzenlemeler, diğer birçok gelişmekte olan 

ülkelerin bankacılık sistemine kıyasla Türk bankacılık sektörünün şoklara karşı dayanıklılığını arttırmıştı. 2008 

yılından bu güne kadar alınan önlemlerin, Türkiye ekonomisinin hızlı bir toparlanma sürecine girmesine katkıda 

bulunduğu söylenebilir. Hane halkı bilançolarının ve bankacılık sisteminin sağlam yapısı, iç talepteki hızlı artışa 

destek olmuştur. Takip eden dönemde, artan sermaye girişleri iç taleple dış talep arasındaki ayrışmayı daha da 

belirginleştirerek yeni politika güçlerini gündeme getirmiştir. Kısa vadeli sermaye akımları ve döviz kurlarında 

yaşanan değerlenme ile birlikte hızla artan cari açık yeni bir para politikası yaklaşımını gerekli kılmıştır. Bu yeni 

durum karşısında, hedef fonksiyonunda finansal istikrarın artan rolü de dikkate alınarak mevcut enflasyon 

hedeflemesi çerçevesinde sınırlı bir değişikliğe gidilmiştir.  
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Abstract 

Several financial crises that have different causes and effects occured in financial markets in which 

globalization takes its effect increasingly. Central Asian Countries which have gained their independence after 

the disintegration of the Soviet Union in 1991 both faced important socio-cultural and political changes and were 

affected many global crises during 1991-2012. The global financial crisis which occured in the USA in 2008 as a 

mortgage crisis spreaded as a result of globalization and affected the developing economies. 2008 global 

financial crisis caused trouble especially in macroeconomic issues such as employment, production, supply, 

demand, level of welfare, openness, price stability, economic growth, inflation and unemployment. This study 

aims to imply how the selected Central Asian Countries have been affected by the 2008 global financial crisis 

and their future expectations by analysing leading macroeconomic indicators. In this context, the effects of the 

global financial crisis on macroeconomic variables of Kazakhistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, Turkmenistan and 

Uzbekistan will be interpreted. In the light of these indicators, it will be analysed if there are leading indicators 

for a coming economic crisis in Central Asian Countries and also how their economic structure will be in the 

near future.     

JEL codes: G01, O11, H12 

 1  Giriş 

   2007 yılı ortalarında Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) konut piyasasında başlayan sorunlar, 2008 

yılının son çeyreğinde gelişmiş ve gelişmekte olan nerdeyse tüm ülke ekonomilerini etkileyerek küresel bir 

finansal kriz halini almıştır. Küresel finansal kriz, ülke ekonomilerinin özellikle büyüme, üretim, talep, istihdam, 

enflasyon  gibi makro ekonomik değişkenleri üzerinde olumsuz etkilere yol açmıştır. 2008 yılından itibaren 

küresel olarak hissedilen bu kriz, dünya ekonomilerini II. Dünya Savaşından sonra en derin şekilde resesyona 

iten olay olmuştur. Yaşanan süreç dünya da reel ekonomide arz düzeyini düşürmüştür. Talep cephesine 

bakıldığında da yine bir azalma olduğu söylenebilmektedir. Yüksek miktarlardaki menkul kıymetleştirme, 

sıradan yatırımcıların karşısına çıkan saydamlık eksikliği ve asimetrik bilgi, 2000 yılından sonra piyasada oluşan 

likitide bolluğu ve buna bağlı olarak verilen özensiz krediler, derecelendirme kuruluşlarının çıkar çatışması 

sebebiyle etkinliğindeki yetersizlik ve düzenleyici-denetleyici kuruluşların müdahalede gecikmesi Küresel 

Finansal Krizin nedenleri arasında sayılabilmektedir.(Alantar, 2008)  

   Küresel krizin oluşumu ve güçlenmesinde etkili olmuş faktörlerden birisi de, ABD ve diğer ülkelerde ulusal 

hükümetlerin uyguladıkları “kötü” iktisat politikalarıdır. (Kibritçioğlu, 2010) Finansal piyasalardaki çöküşün en 

önemli nedenlerinden bir diğerinin bankaların karmaşık ve yanlış fiyatlandırılmış varlığa dayalı menkul kıymet 

çıkarması olduğu iddia edilebilmektedir. Yatırım bankacılığı, ticari bankacılık ve menkul kıymet piyasalarına 

getirilen kısıtlamaların kaldırılması sonucunda sofistike (karmaşık) derecesi yüksek türev enstrümanlarla büyük 

meblağda işlemlerin yapılması krizin nedenleri arasında en dikkat çekenlerdendir.  

   Mortgage balonu patlayınca söz konusu menkul kıymetlerin ikincil piyasası tükenmiş ve değerleri hızla 

düşmüştür. Bu şekilde, A.B.D’de varlıklarını piyasa fiyatına (marking-to-market) göre değerleyen finansal 

kurumların kayıpları hızla artmıştır. 2008’in 3’üncü çeyreğinde söz konusu kayıplar 191 milyar Dolar 

seviyesinde olmuştur. Söz konusu süreçle birlikte menkul kıymet piyasaları yönetilemez boyuta gelmiş ve 

piyasalar çökmüştür. Yaşanan gelişmeler doğrultusunda finansal güven sarsılmış ve bankalar kendi aralarında 

gerçekleştirdikleri borç verme işlemlerini durdurmuşlardır. Tüm bu gelişmelerden sonra ekonomilerin yeniden 

canlanabilmesi için finansal piyasalarda istikrarın tekrar sağlanması ve kaybedilen güvenin tekrar inşa edilmesi 

gerekmektedir. Ancak kaybedilen güvenin tekrar inşası pek kolay olamamaktadır. Zira piyasada kaybolan 

güvenin tekrar sağlanabilmesi için öncelikle güven unsurunun piyasada ki rolüne yani piyasalar üzerinde ne 

derecede etki ettiğine bakmak gerekmektedir. (Earle, 2009)  

   1992 yılında SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bağımsızlıklarını kazanmış olan Orta Asya ülkeleri, zengin 

doğal kaynaklara sahip olmaları sebebiyle birçok ülkenin odak konumunda olmuşlardır. Özellikle Rusya’nın bu 

ülkeler üzerinde egemen olma düşüncesinin hala devam ettiği söylenebilir. Bu düşünce sebebi ile Rusya’nın Orta 

Asya ülkelerinin diğer ülkelerle stratejik görüşmeler ve ticari anlaşmalar yapmalarına pek istekli bir tavır ortaya 
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koymadığı da iddia edilebilmektedir. Buna rağmen bölge ülkeleri planlı ekonomik sistemden piyasa ekonomisine 

geçme ve dış dünya ekonomisi ile karşılıklı bağlar kurma arayışına girmişlerdir. (Alagöz ve diğerleri,2004)  

Fakat bir ülke ekonomisinin dış dünyaya entegre olma derecesinin artmasının aynı zamanda onun dış ekonomik 

ve finansal şoklara duyarlılığını da arttırdığı söylenebilir. (Doğan, 2009) 

   Orta Asya ülkelerinin SSCB’nin dağılmasından sonra merkeziyetçi yapıdan serbest piyasa ekonomisine 

geçme eğiliminde olmaları ve ekonomilerini güçlendirme çabalarına rağmen günümüzde hala hem iç hem de dış 

şoklara açık oldukları görülmektedir. Bu bağlamda 2008 küresel finansal krizinin dünya ekonomilerinde olduğu 

gibi bölge ülkeleri üzerinde de önemli etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu çalışmanın amacı, seçili Orta Asya 

ülkelerinde 2008 Finansal Krizi öncesi ve sonrasında seçili makroekonomik değişkenleri inceleyerek kriz öncü 

göstergeleri literatürü ışığında mevcut ve yakın gelecekteki muhtemel durumu değerlendirebilmektir. 

   Çalışmamızda öncelikle kriz öncü göstergeleri ile ilgili literatüre kısaca göz atılmıştır. Üçüncü kısımda 2008 

Küresel Finansal Krizi’nin ortaya çıkışına değinilmiştir. Sonrasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, 

Türkmenistan ve Özbekistan ekonomilerinde yer alan makro ekonomik değişkenlerden gayri safi yurt içi hasıla 

büyümesi, işsizlik, enflasyon, kamu kesimi gelir ve giderleri, cari işlemler dengesi kalemleri üzerindeki etkileri 

ele alınmıştır. Söz konusu makroekonomik değişkenlere ilişkin önümüzdeki beş yıllık tahminler esas alınarak bu 

ülkelerin önümüzdeki dönemde üretim, büyüme ve refah artışlarını nasıl gerçekleştirebilecekleri ve ekonomik 

şoklara karşı nasıl daha güçlü bir hale gelebilecekleri üzerinde durularak çalışma sonlandırılmıştır. 

 2  Kriz Öncü Göstergeleri  

   Kriz öncü göstergelerinin belirlenmesi amacı ile yapılan çalışmalar incelendiğinde 1990’lı yıllardan sonra 

artış yaşandığı görülmektedir. Bunun nedenlerinin, finansal liberalizasyonun hız kazanması ve soğuk savaş 

döneminin bitmesi ile birlikte dünya ekonomisinde ortaya çıkan yeni ekonomik düzenin olduğu söylenebilir. 

Yeni ekonomik düzen dünyada yaşanmakta olan ekonomik krizlerin sayılarını ve sıklıklarını arttırmıştır. Ayrıca 

ekonomik krizler ülkeler arasındaki ticari ve finansal ilişkilerin artmasına bağlı olarak günden güne daha bulaşıcı 

hale gelmeye başlamıştır. Ortaya çıkan tablo finansal krizlerin sosyo-ekonomik ve politik sonuçları göz önüne 

alındığında, krizler ortaya çıkmadan önce önlemlerin alınmasını zaruri kılmıştır. Bu bağlamda logit/probit ve 

sinyal yaklaşımı olarak iki yaklaşımın krizleri önceden tahmin etmeye yönelik çalışmaların yoğunlaştığı alanlar 

olduğu söylenebilmektedir(Doğan, 2009).  

   Logit/probit modelleri, gelecekteki kriz ihtimalini göstermek ve ekonomide ki hangi değişkenin tahmin edici 

gücü olduğunu belirleyebilmek için kriz olur ya da olmaz şeklindeki iki uçlu bağımlı değişken ile bir çok 

açıklayıcı değişken arasındaki ihtimal ilişkisini tahmin eder. Bu modele göre, üç aylık dönemde döviz kurundaki 

yüzde 25 değer kaybı, ulusal makro ekonomik değişkenler(özellikle ulusal kredilerdeki büyüme oranı), düşük 

döviz rezervi, yüksek dış borcun kriz ihtimalini arttırdığı kabul edilebilir. (Erkekoğlu ve Bilgili, 2005) Sinyal 

yaklaşımın da ise, muhtemel bir para krizinin oluşacağı yönünde ki erken uyarı sinyali olarak bir değişkenin 

normal seviyesinden belirli bir eşik düzeyinin ötesine kötü yönde geçmesi kabul edilir. Sinyal yaklaşımında 

parasal krizlerin önemli göstergeleri olarak, uluslararası rezerv seviyesi, reel döviz kuru, ihracat büyüme oranı, 

ulusal kredi büyüme oranı ve ulusal enflasyon oranı kabul edilmektedir. (Erkekoğlu ve Bilgili, 2005).    

Çalışmayı Yapan(lar) – Yılı Ampirik Sonuçlar 

Sinyal Yaklaşımı İle İlgili Çalışmalar 

Kaminsky ve Reinhart - 1996 

Bankacılık sektöründeki olumsuzluklar krize yol açmaktadır. Bu 

krizlerin önceden bilinmesi diğer krizlerin bilinmesine yardımcı 

olacaktır. 

Kaminsky, Lizondo ve Reinhart - 1999 

Goldstein, Kaminsky ve Reinhart - 2000 

Para krizlerinde, reel döviz kuru, hisse senedi fiyatları, ihracat, 

M2/rezervler öncü göstergelerdir 

Glick ve Hutchison - 1999  Para krizlerinin ortaya çıkışında banka krizlerinin rolü bulunmaktadır. 

Zhuang ve Dowling – 2002 Hisse senedi fiyatları öncü göstergedir. 

Probit/Logit Modeller Kullanılarak Yapılan Çalışmalar 

Frankel ve Rose – 1996 

Döviz kurunun üç aylık bir dönemde, yüzde 25 değer kaybetmesi yada 

bir önceki dönemin değer kaybından yüzde 10 fazla olması, parasal 

krizdir. 

Eichengreen, Rose ve Wyplosz - 1996 

Döviz kuru baskı endeksi değerinin (dövize olan talep artışından 

kaynaklı döviz kuru üzerindeki baskıyı gösteren) eşik değerini aştığı 

durumlar krizdir.  

Kaminsky ve Reinhart - 1999 

Sachs, Tornell ve Velasco - 1996 

Banka borçlarındaki artışlarla kriz arasında anlamlı bir ilişki 

bulunmuştur. 

Woo – 2000 Makroekonomik göstergeler para krizini tahminde yetersizdir.  

Tablo 1: Kriz öncü göstergeleri ile ilgili temel çalışmalar. Kaynak: Erkekoğlu ve Bilgili, 2005; Doğan, 2009 

yararlanılarak oluşturulmuştur.   
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 3  Küresel Finansal Kriz 

   Dünyada yaşanan küreselleşme olgusu mevcut durum ve koşulları değişime zorlayarak ekonomik, sosyal, 

siyasal ve kültürel konularda yenilikler ortaya çıkarmıştır. Özellikle bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve 

giderek artan sofistike yapı nedeniyle ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel alanlarda ortaya çıkan yenilikler, 

mevcut durum ve koşulları değişime zorlayacak gelişmeler göstermiştir. Küreselleşmenin söz konusu 

değişimlere ayak uyduramayan ülkelerin makro ekonomik göstergeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığı 

görülmektedir. 

   Bu küreselleşme süreci içerisinde dünya ekonomileri “Büyük Bunalım”dan sonraki en büyük finansal krizini 

yaşamaktadır (Arıkan, 2008) 2007 yılının ortasında Amerika Birleşik Devletleri’nde konut kredisi piyasasında 

başlayarak küresel finans piyasalarını etkisi altına alan çalkantı, 2008 yılının son çeyreğinde A.B.D.’nin önde 

gelen yatırım bankalarından Lehman Brothers’ın iflas başvurusunda bulunmasıyla zirve noktasına ulaşmıştır 

(Yörükoğlu,2009).  

   Dünyada yaşanan global dengesizliklerin bir kriz yaşanmadan sürdürülebileceğini düşünenlerin özellikle 

A.B.D.’de gayrimenkul piyasasında alınan riskleri fazla küçümsedikleri söylenebilmektedir. Mortgage balonun 

artık sürdürülmeyeceğine ve patlamak üzere olduğuna dair ilk işaretler 2007 yılı ortasında çıkmaya başlamıştır. 

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (FED) daha önce %7 den % 1 e indirdiği faizleri yükseltmiştir. 

FED’in yanısıra diğer ülke merkez bankaları da faizlerin enflasyonu dizginleyemeyecek kadar düşük olduğunu 

düşünerek faizleri tekrar yükseltmişlerdir. (Özel, 2008) 

   Finansal piyasalarda çöküşe neden olan en önemli nedenin karmaşık ve yanlış fiyatlandırılmış varlığa dayalı 

menkul kıymet çıkarılması olduğu ileri sürülebilir. Mortgage kredi balonunun patlaması kısmen, bankaların söz 

konusu konutlara dayalı likit olmayan aktiflerini paketleyerek menkul kıymetlere dönüştürmesi (menkul 

kıymetleştirme) ile ortaya çıkan varlığa dayalı menkul kıymetlerin artmasından kaynaklanmıştır. Menkul 

kıymetleştirme kavramı, nakit akımına dayalı finansman sağlamaya yönelik bir finansman tekniği olarak 

tanımlanmaktadır. (Schwarz, 2002) Menkul kıymetleştirmede, çok sayıdaki tüketici kredisinden doğan bir havuz 

oluşturulmakta, bu havuzdaki alacaklar menkul kıymete dönüştürülerek yatırımcılara satılmaktadır. Bu sayede 

likiditesi olmayan çok sayıda küçük tutardaki alacak, likit ve ikincil piyasada dolaşımı mümkün olan menkul 

kıymetlere dönüşmektedir. (Doğru, 2007) 

   Bu şekilde başta A.B.D. olmak üzere tüm dünya finansal sistemindeki güven ortamı derinden sarsılmıştır. 

Finans piyasalarında başlayan kriz zaman içinde reel piyasalara da sıçramış, ekonomik koşulların zayıflamasıyla 

bireysel ve kurumsal kredi geri ödemelerinde sorunlar yaşanmaya başlamıştır. Finansal piyasalarda yaşanan 

olumsuz gelişmelerin, uluslararası ticarette daralma, ülke ekonomilerinde küçülme ve işsizlikte artış gibi reel 

yansımaları bulunmaktadır.  

3.1. Küresel Finansal Krizin Makro Ekonomik Dünyadaki Değişkenler Üzerine Etkisi 

   2007 yılının ortasında Amerika Birleşik Devletleri’nde konut kredisi piyasasında başlayarak küresel finans 

piyasalarını etkisi altına alan çalkantı, 2008 yılının son çeyreğinde A.B.D.’nin önde gelen yatırım bankalarından 

Lehman Brothers’ın iflas başvurusunda bulunmasıyla en üst düzeyine ulaşmıştır. (F.T.S, 2010) Bu kriz hemen 

hemen tüm ülkelerin üretim ve buna bağlı türev talep olan işgücü talebi dolayısıyla istihdam olmak üzere çeşitli 

makro değişkenleri üzerinde olumsuz etkileri olmuştur. (International Monetary Fund, 2012) Tablo 2’de Dünya 

ve Çeşitli Ülke Gruplarının 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) GSYİH Büyümeleri (%) görülmektedir.      

 Dünya Gelişmiş Ekonomiler Euro Bölgesi 

Gelişen ve 

Gelişmekte 

Olan Ülkeler 

Bağımsız 

Devletler 

Topluluğu 

2005 4.544 2.592 1.697 7.314 6.713 

2006 5.248 3.027 3.250 8.240 8.818 

2007 5.400 2.779 2.981 8.742 8.957 

2008 2.761 0.037 0.365 6.039 5.351 

2009 -0.611 -3.637 -4.253 2.813 -6.434 

2010 5.265 3.209 1.868 7.501 4.808 

2011 3.851 1.577 1.441 6.227 4.863 

2012 3.533 1.412 -0.317 5.662 4.177 

2013 4.073 2.030 0.895 6.046 4.131 

2014 4.364 2.435 1.404 6.162 4.212 

2015 4.547 2.637 1.604 6.268 4.192 

2016 4.623 2.713 1.659 6.286 4.195 

2017 4.663 2.660 1.666 6.347 4.172 

Tablo 2: Dünya ve Çeşitli Ülke Gruplarının 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) GSYİH Büyümeleri (%)  

Kaynak: International Monetary Fund, 2012a.    
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Tablo 2’de görüleceği üzere 2005–2007 yılları arasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin 

GSYH’leri büyüme göstermiştir. Fakat 2008 yılına gelindiğinde yaşanan küresel finansal kriz sebebi ile tüm 

dünya da olduğu gibi bu ülkelerde de GSYİH büyüme hızları düşmüştür. Fakat 2009 yılı krizin etkilerinin asıl 

hissedildiği yıl olarak gözükmektedir. 2008 yılı göz önüne alındığında dünya da 2,761, gelişmiş ekonomiler de 

0,037, Euro bölgesin de 0,365, gelişmekte olan ülkelerde 6,039 ve BDT ülkelerinde 5,351 olarak görülen GSYİH 

büyümeleri 2009 yılında sırasıyla; -0,611, -3,637, -4,253, 2,813, -6,434 olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2005–

2007 yıllarında ortalama yüzde 8 büyüme gösteren BDT ülkeleri GSYH’leri 2009 yılında yaklaşık yüzde 6,5 

küçülmüştür. Bu durum BDT ülkeleri ile birlikte Orta Asya Ülkeleri’nin küresel ekonomik sisteme entegre 

olduğunu ve ortaya çıkan bunalımlardan benzer şekilde etkilendiklerini göstermek adına önemli olarak 

değerlendirilebilir. 2009 yılından sonra tüm dünya da bir toparlanma süreci yaşandığı görülmektedir. Uluslararası 

Para Fonu’nun 2012–2017 yıllarına ilişkin olarak yapmış olduğu tahminler göz önüne alındığında ise hem dünya 

genelin de hem de BDT ülkelerin de yıllık ortalama yüzde 4 civarında gerçekleşecek istikrarlı bir GSYİH 

büyümesi olacağı ön görülmektedir. Önümüzdeki beş yıllık dönem için öngörülen büyüme trendi gelişmiş 

ekonomilerde yüzde 2,5, Euro bölgesinde yüzde 1,5 olarak ortalamalarında altında tahmin edilmektedir. Fakat 

Gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin bu süre içerisinde ortalama yüzde 6 civarında bir büyüme gerçekleştirmeleri 

beklenmektedir. 

 4  2008 Küresel Finansal Krizi’nin Seçili Orta Asya Ülkelerinin Makro Ekonomik 

Değişkenleri Üzerinde Etkileri 

   Sahip oldukları doğal kaynakların ülkelerin ekonomik büyümeleri üzeride etkili olduğu söylenebilir. Orta 

Asya Ülkeleri temelde doğal kaynaklara dayalı olarak dışa açık ekonomilere sahiptirler. Küresel ekonomik 

krizde Orta Asya ve Kafkas bölgesinde yer alan petrol ihracatçısı ülkelerin, enerji kaynaklarına sahip 

olmayanlara göre daha az etkilendiğini görülmüştür. Ülke ekonomilerinin dışa açık olmalarına karşın, dünyada ki 

değişimlerden görece olarak daha az etkilendikleri görülmektedir. Bunda enerji ihracatçısı olan ülkelerden 

Azerbaycan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın uzun vadeli enerji ihracat sözleşmelerinin mevcut olması, 

destekleyici politikaların uygulanması ve uluslararası piyasalara bağlarının çok kuvvetli olmaması ve küresel 

ekonomiye entegre olmaması büyük rol oynamıştır. (CNN Türk, 2009)  

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azerbaycan 34.500 25.000 10.800 9.300 4.959 0.094 3.103 1.902 2.830 2.903 2.981 3.056 

Kazakistan 10.700 8.900 3.200 1.181 7.251 7.500 5.865 6.000 6.200 6.300 6.300 6.400 

Kırgızistan 3.100 8.543 7.566 2.900 -0.472 5.683 4.988 5.455 5.523 4.958 4.960 4.962 

Türkmenistan 10.967 11.057 14.747 6.088 9.219 14.700 6.970 6.747 6.179 6.300 6.077 6.096 

Özbekistan 7.500 9.500 9.000 8.100 8.500 8.300 7.000 6.500 6.500 6.000 6.000 5.500 

Tablo 3: Seçili Orta Asya Ülkelerinin 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) GSYİH Büyümeleri (Sabit Fiyatlarla-

Reel%) Kaynak: International Monetary Fund, 2012b.   

   Tablo 3’de yer alan veriler göz önüne alındığında özellikle 2008 yılı öncesinde seçili ülkelerin GSYİH 

büyümelerinin yüksek oranlarda olduğu görülmektedir. Bu dönemde Azerbaycan 2006 yılında yüzde 34,5, 2007 

yılında yüzde 25 gibi muazzam oranlarda büyüme göstermiştir. Türkmenistan’da 2006–2008 döneminde sürekli 

iki haneli büyüme oranlarını yakalamıştır. Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan ise göreceli olarak düşük 

büyüme oranlarına sahip olmalarına rağmen bu ülkelerin de söz konusu dönemde dünya ortalamalarının üzerinde 

büyüme oranlarına ulaştıkları görülmektedir. 2008 yılı sonrası döneme ilişkin verilerde ise tüm ülkeler de 

GSYİH büyüme oranlarının düştüğü ve 2012 yılına kadar dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. 2012-2017 

dönemine ilişkin tahminler ise beş ülkenin de istikrarlı büyüme oranları yakalayacağı yönündedir. Azerbaycan 

dışında kalan ülkelerin ortalama yüzde 5-6 yıllık büyüme oranlarına ulaşacağı beklenmektedir. Bu tahminler 

önümüzde ki beş yıllık dönem de bölgede bir istikrar ortamı olacağı ve ekonomik bir kriz ortamından söz konusu 

ülkelerin çok etkilenmesinin beklenmediği şeklinde değerlendirilebilir.  

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azerbaycan 6.829 6.545 6.072 6.048 6.048 6048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 6.048 

Kazakistan 7.800 7.258 6.625 6.575 5.775 5.400 5.400 5.300 5.300 5.300 5.300 5.300 

Kırgızistan 8.300 8.200 8.200 8.400 8600 7.921 7.738 7.647 7.555 7.464 7.372 7.281 

Özbekistan 0.200 0.200 0.100 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 

Türkmenistan  n.a n.a    n.a   n.a   n.a   n.a   n.a   n.a   n.a   n.a   n.a   n.a 

Tablo 4: Seçili Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) İşsizlik Oranları (%) 

Kaynak: International Monetary Fund, 2012c. 

  Tablo 4’de çalışmamız içerisinde yer alan ülkelerin işsizlik oranları ve gelecek ile ilgili tahminleri yer 

almaktadır. Türkmenistan ile ilgili veri bulunmamaktadır. Geri kalan dört ülke incelendiğinde mevcut verilere 

göre, 2006-2012 yılları arasında Özbekistan’da kayda değer bir işsizlik probleminin olmadığı, önümüzdeki beş 
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yıllık dönemde de bu konuda bir değişiklik beklenmediği görülmektedir. Yüzde 0,2 oranında görülen işsizliği 

friksiyonel işsizlik içerisinde değerlendirmek mümkündür. Azerbaycan ve Kırgızistan’a ait işsizlik rakamları kriz 

öncesi ve sonrası dönemde yıllar itibari ile çokça değişmemiştir. Her iki ülkede de 2006-2012 yılları arasında 

işsizlik oranlarında düşme gözlemlense de bu oran yüzde 1’i geçmemektedir. Önümüzde ki beş yıllık periyotta 

da bu ülkelerin işsizlik oranlarında önemli değişiklikler olmayacağı tahmin edilmektedir. İşsizlik rakamları 

açısından değerlendirmeye görece olarak değer görülen ülke Kazakistan’dır. Kazakistan’da 2006 yılında yüzde 

7,8 olan işsizlik oranı küresel krize rağmen yıllar içerisinde sürekli olarak azalmıştır. 2012 yılında Kazakistan’da 

ki  işsizlik oranı yüzde 5,4 civarına inmiştir. 2017 yılına kadar Kazakistan da işsizlik oranları ile ilgili bir 

değişiklik beklenmemektedir. Küresel kriz ortamına rağmen ülkelerde işsizlik oranlarında önemli değişiklikler 

yaşanmaması hatta düşüşler görülmemesi bu ülkelerin kriz ortamına rağmen gerçekleştirdikleri GSYİH 

oranlarına bağlı olarak değerlendirilebilir. Beş ülke genel olarak gelişmiş ülkelerden yabancı sermaye yatırımları 

çekmiştirler. Azerbaycan, Kazakistan ve Türkmenistan ‘da ağırlıklı olarak petrol ve doğal gaz sektörlerine 

yapılan toplam yabancı sermaye yatırımları 2009 yılı itibari ile Azerbaycan’a 9.044 milyon, Kazakistan’a 72.333 

milyon, Türkmenistan’a 6.130 milyon, Kırgızistan’a 1.075 milyon ve Özbekistan’a 3.638 milyon Dolar’dır. 

(Narin ve Marşap, 2010) 

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azerbaycan 8.374 16.595 20.820 1.560 5.666 7869 5.595 6.070 6.500 6.500 6.250 6.000 

Kazakistan 8.575 10.783 17.149 7.296 7.126 8.329 5.519 6.979 6.607 6.273 5.974 6.027 

Kırgızistan 5.550 10.204 24.530 6.849 7759 16.587 4.098 8.078 7.459 6.618 5.972 5.941 

Türkmenistan 8.157 6.259 14.539 -2.672 4.450 5.793 6.212 6.987 7.000 7.000 7.000 7.000 

Özbekistan 14.221 12.284 12.747 14.080 9.380 12.818 12.701 10.932 11.000 11.000 11.000 11.000 

Tablo 5: Seçili Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) Enflasyon Oranları (%) 

Kaynak: International Monetary Fund, 2012d.  

   Tablo 5’de yer alan enflasyon oranları incelendiğinde 2006–2008 döneminde Özbekistan hariç olmak üzere 

tüm ülkelerde enflasyon oranlarının yükseldiği görülmektedir. 2006 ve 2008 yılları karşılaştırıldığında enflasyon 

oranlarındaki artış yaklaşık olarak Azerbaycan’da 2,5 kat, Kazakistan’da 2 kat, Kırgızistan’da 5 kat, 

Türkmenistanistan’da 2,5 kattır ve tüm ülkelerde enflasyon iki haneli rakamlara ulaşmıştır. Bu artışların ağırlıklı 

olarak ülkelerin ihracat ve yabancı yatırımlara bağlı ortaya çıkan gelir artışlarının sonucu olduğu söylenebilir. 

2008–2012 yılları arasında ise Özbekistan hariç olmak üzere enflasyon oranlarının sert şekilde düşüşe geçtiği ve 

dalgalı bir seyir izlediği görülmektedir. 2012 yılında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’daki 

enflasyon rakamlarının 2006 yılının altında ve tek haneli olduğu görülmektedir. 2013–2017 yılları arasında da 

bölge ülkelerinde enflasyon oranları ile ilgili önemli değişiklikler beklenmemektedir. 

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azerbeycan 28.019 28.232 51.113 41.551 46.684 46070 43.548 39.189 35.649 33.789 33.273 34.035 

Kazakistan 27.452 29.316 27.921 22.142 23.943 28.517 28.451 28.886 28.161 27.905 27.211 26.957 

Kırgızistan 26.417 30.346 29.867 32.143 30537 33.341 32.875 31.852 31.278 31.975 32.222 32.203 

Türkmenistan 20.202 17.349 20.867 22.140 17.841 20.199 19.404 18.679 17.988 17.376 16.538 15.609 

Özbekistan 34.394 35.586 40.685 36.723 37.003 40.223 39.025 38.203 37.889 37.630 37.408 37.259 

Tablo 6: Seçili Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) Kamu Kesimi Gelirleri 

(GSYH %’si olarak) Kaynak: International Monetary Fund, 2012e. 

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azerbeycan 26.870 25.938 31.125 34.783 32.391 32782 32.622 32.171 30.120 28.922 28.153 27.482 

Kazakistan 19.773 24.097 26.711 23.434 22.477 22.764 24.062 24.462 24.630 24.616 24.243 23.890 

Kırgızistan 29.129 31.007 28.877 33.413 36382 38.126 38.983 37.652 35.278 34.575 34.522 33.303 

Türkmenistan 14.950 13.442 10.865 14.530 15.574 16.654 15.308 14.786 14.663 14.412 14.022 13.533 

Özbekistan 29.024 30.409 30.513 33.944 33.654 32.765 35.195 35.125 34.986 35.350 35.330 35.319 

 Tablo 7: Seçili Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2005-2012 ve 2012-2017 (tahmini) Kamu Kesimi 

Harcamaları (GSYİH %’si olarak) Kaynak: International Monetary Fund, 2012f.  

 Tablo 6 ve 7’de yer alan Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine ait 2005–2012 ve 2012-2017 (tahmini) kamu 

kesimi gelirleri ve harcamalarının GSYİH’a oranları dikkate alındığında, 2006 yılından küresel krizin yaşandığı 

2008 yılına kadar özellikle Azerbaycan’da hem kamu gelirlerinin hem de kamu harcamalarının önemli oranda 

arttığı görülmektedir. 2009 yılında ise Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da kamu kesimi gelirlerinin 

GSYİH’a oranla kayda değer miktarda azaldığı görülmektedir. Kırgızistan ve Türkmenistan’da ise küçük oranlı 

artışlar söz konusudur. Kamu kesimi harcamaları göz önüne alındığında ise Kazakistan’da yüzde 10’luk bir 

azalma, diğer tüm ülkelerde ise aynı oranda bir artış olduğu görülmektedir. 2008 ve 2012 yılları kamu gelir ve 

harcama dengesi açısından karşılaştırıldığında Kırgızistan ve Kazakistan’da artış, diğer ülkeler de ise azalmalar 
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yaşandığı görülmektedir. Kırgızistan hariç tüm ülkelerde kamu gelirleri, kamu harcamalarından yüksektir. Bu 

dengenin önümüzdeki beş yıllık dönemde de aynı şekilde devam edeceği öngörülmektedir.  

Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Azerbeycan 17.632 27.256 35.477 23.628 29.091 26311 21.789 16.423 10.880 7.251 5.043 5.042 

Kazakistan -2.467 -8.068 4.678 -3.528 2.035 7.632 6.585 5.562 3.996 3.277 2.808 2.903 

Kırgızistan -3.074 -0.153 -8.052 0.651 -6.929 -3.084 -4.839 -4.230 -3.558 -3.060 -3.029 -2.923 

Türkmenistan 15.664 15.548 16.547 -15.986 -11.743 1.809 2.118 1.256 1.837 2.961 1.447 0.245 

Özbekistan 9.115 7.315 8.689 2.196 6.152 5.780 2.849 3.046 2.713 2.312 1.777 1.217 

Tablo 8: Seçili Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin 2005–2012 ve 2012–2017 (tahmini) Cari İşlemler Dengesi 

(GSYİH %’si) Kaynak: Intearnational Monetary Fund, 2012g. 

   Tablo 8’de yer alan ilgili ülkelerin cari işlemler dengesine ait veriler göz önüne alındığında belki de küresel 

krizin bölge ülkelerinde en çok etkilediği makro ekonomik göstergenin cari işlemler olduğu söylenebilir. 

Azerbaycan 2008 yılında GSYİH yüzde 35,5’i kadar fazla verirken 2012 yılına gelindiğinde bu rakam yüzde 21 

seviyesine inmiştir. Önümüzde ki beş yıllık sürede de bu düşüşün devam edeceği ve 2017 yılından sadece yüzde 

5’lik bir fazla verileceği beklenmektedir. Kazakistan ise 2007 yılında yüzde 8 oranında açık verdikten sonra, 

2008 yılında yüzde 5 civarı bir cari fazla vermiştir. Küresel krizin yaşandığı 2008 yılı sonrasında cari işlemler 

hesabı yine açık vermiştir. 2012 yılı itibari ile Kazakistan’ın yüzde 6,5 civarında bir cari işlem fazlası 

bulunmakta olup önümüzdeki beş yıllık dönemde bu ülkenin de cari işlemler fazlasının giderek azalacağı 

beklenmektedir. Özbekistan’da da 2008 yılında yüzde 8,5 civarı fazla veren cari işlemler hesabı, küresel kriz 

sonrası eksi bakiye yönünde artış sağlamıştır. 2012 yılında bu ülkede yüzde 3’e yakın bir fazla söz konusu olup 

önümüzdeki beş yıl içerisinde bu fazlalığın yüzde 1 civarına inmesi beklenmektedir. Kırgızistan cari işlemler 

hesabı göz önüne alındığında diğer ülkelerde farklı bir görünüm sergilemektedir. 2008 yılında yüzde 8 açık veren 

cari işlemler hesabı, 2009 yılında yüzde 0,6 oranında fazla vermiştir. Fakat izleyen yıllarda yine ülke sürekli 

olarak cari işlemler açığı vermeye devam etmiştir. 2012 yılında yüzde 5 civarında açık veren Kırgızistan’da bu 

sürecin önümüzdeki beş yıllık dönemde de benzer şekilde devam edeceği öngörülmektedir. Türkmenistan 

çalışmamızda yer alan ülkeler içerisinde cari işlem hesabı göz önüne alındığında küresel krizden en çok 

etkilenen ülkedir. 2006–2008 yıllarında ortalama GSYİH’nın yüzde 16’sı civarında cari işlemler fazlası veren 

ülke 2009 yılında yüzde 16, 2010 yılında yüzde 12 civarı açık vermiştir. 2012 yılında cari işlemler hesabı 

yaklaşık yüzde 2 fazla veren ülkenin önümüzdeki beş yıllık dönem içinde düşük miktarlarda cari işlemler fazlası 

vereceği öngörülmektedir.   

    2008 küresel finansal krizi sonucunda dünyada çoğu ülkenin makro ekonomik göstergeleri olumsuz 

etkilenmiştir Orta Asya Ülkeleri için doğal kaynaklara dayalı ekonomik yapı, emtia fiyatlarındaki olumlu ya da 

olumsuz volatilite hareketlerinin ülkelerin makro ekonomik değişkenleri üzerinde etkili olmalarında önemli rol 

oynamaktadır. Krizle birlikte emtia fiyatlarında yaşanan olumsuzluklar bölge ülkelerinin ihracatlarını olumsuz 

etkilemiştir. Önümüzdeki yıllarda emtia fiyatlarındaki yükselme ve ihracat rakamlarında ortaya çıkacak 

iyileşmelerin Orta Asya ülkelerinin büyümelerini hızlandıracağı düşünülebilir. Bu tip bir gelişme, özellikle 

petrol, doğalgaz ve hidrokarbon ihracatında önemli rol oynayan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve 

Özbekistan ekonomileri üzerinde daha da etkili olacaktır (Asia Development Bank, 2012).  

 5  Genel Değerlendirme ve Sonuç 

   Finansal piyasalar da yaşanan 2008 küresel finansal kriz nedeniyle, tüm dünya Büyük Buhran’dan beri 

karşılaştığı en büyük ekonomik bunalım ile karşı karşıya kalmıştır. Bu durum özellikle 1990’lı yıllardan sonra 

üzerinde ağırlıklı çalışılmakta olan, ekonomik krizlerin önceden belirlenmesi konusu tekrar gündeme getirmiştir. 

Kriz nedeniyle ülke ekonomilerinde yaşanan resesyonun Orta Asya Bölgesinde ki ülkelerin makro ekonomik 

değişkenleri üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Özellikle hammadde fiyatlarında meydana gelen düşüşlerin, 

ağırlıklı olarak doğal kaynaklara bağlı ekonomilere sahip bölge ülkelerine etkisinin olumsuz olduğu 

görülmektedir. Yine de bölge ülkelerinin uzun vadeli enerji ihracat sözleşmeleri, destekleyici politikalar, yabancı 

sermaye yatırımları ve küresel ekonomiye nispeten düşük entegrasyonları sebebi ile krizden görece olarak az 

etkilendikleri söylenebilir. 

   2008 yılındaki krizden etkilenme dereceleri düşük olsa da önümüzdeki dönemde Azerbaycan, Kazakistan, 

Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’ın bir ekonomik krizle karşı karşıya kalma ihtimallerinin ne kadar 

yüksek olduğun belirlenebilmesi özellikle uygulanacak para ve maliye politikalarına karar vermek açısından 

önemlidir. Çalışmamız içerisinde seçili ülkelerin sabit fiyatlarla reel GSYİH büyüme rakamları, işsizlik oranları, 

enflasyon oranları, kamu kesimi gelir ve giderleri, cari işlemler dengeleri kısa vadede bir ekonomik kriz ile karşı 

karşıya kalıp kalmayacaklarını değerlendirebilmek amacıyla göz önüne alınmıştır. Bu makroekonomik 

değişkenlere ait cari rakamlar ve kısa vadeli tahminler ışığında ilgili ülkelerde istikrar ortamı söz konusu olduğu 

görülmektedir. Ülkelerin özellikle kamu kesimi gelir-gider dengesi ve cari işlemler dengesi açısından ciddi 

sıkıntılarının görülmemesi, yüksek oranlı sayılabilecek GSYİH büyümeleri önemli göstergeler olarak 
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değerlendirilmiştir. Bu bağlamda GSYİH büyümeleri, işsizlik oranları, enflasyon oranları, kamu kesimi gelir ve 

giderleri, cari işlemler dengesi kalemlerinin küresel kriz öncesi (2006-2008), krizden günümüze (2008-2012) ve 

önümüzdeki dönem tahminlerine (2013-2017) dayanarak yapmış olduğumuz çalışmamıza göre bölge ülkelerinde 

kısa vade de herhangi bir ekonomik kriz yaşanma ihtimalinin düşük olduğu söylenebilir.     
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Abstract 

One of the most important goals of developing countries is to materialize sustainable economic growth and 

development. Foreign external debts play a key role in accelerating economic growth, investment and exports. 

Insufficient level of domestic capital accumulation generally forces developing countries to source finances by 

means of debts from foreign countries, banks and international organizations. External debt is also important 

resource for Turkey. In Turkish economy, external debt is taken generally in order to counter the saving deficit 

and foreign Exchange deficit and reach the high growth rate. External debts, which are initially taken as 

additional resources, can accelerate the investments, economic growth and development when they are used 

efficiently. But if the external debts aren’t used efficiently and the principal and interest payments of the external 

debts become higher than national income increase, it is required to get debts again to pay debts and thereby it 

causes to increase external debt burden and decrease the country welfare. In this study, development of external 

debts has been analyzed, starting from Ottoman Period until today. it is concluded that, external debts have 

created a negative impact on total investments between 1980 and 2010 in Turkey, and this negative impact on 

total investments has prevented economic growth. This conclusion suggests that the amount of foreign debt 

should be reduced so as to increase the level of economic growth in Turkey. 

JEL codes: F34, F39 

 1  Giriş  

Gelişmekte olan ülkeler kalkınmaları için gerekli olan kaynakları toplamada sorunlar yaşamaktadır.  Bu 

kaynakları toplamada eğer ülke içi kuruluşlara başvurulacaksa bankalar, varlıklı kişiler veya finansal 

kuruluşlardan borçlanılmaktadır. Ancak, devletin gereksinim duyduğu gelir ve tasarruf ihtiyacının iç 

kaynaklardan karşılanamaması veya iç kaynaklardan borçlanılması halinde bazı ekonomik dengesizliklerin 

ortaya çıkabilecek olması nedeniyle, dış borçlanma yoluna gidilmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu 

ülkelerde üretim ve milli gelirin düşük olması ve milli gelire bağlı olarak tasarrufların ve yatırımların arzu edilen 

düzeyde gerçekleşmemesi, bu ülkelerin dışarıdan kaynak transfer etmelerine neden olmuştur. Türkiye de 

gelişmekte olan bir ülkedir ve dışarıdan kaynak transfer ederek dış borç yükü altına girmiştir.  

Kuruluş yıllarında izlenilen korumacı politikalar ve dış dünya ile günümüze göre nispeten daha az ilişki 

içerisinde bulunan Türkiye ilerleyen yıllarda bu politikalarını değiştirmiştir. Özellikle 24 Ocak 1980 ekonomik 

kararları ile dış dünyaya daha fazla entegre olmaya çalışan ve ekonomi politikalarını bu yönde değiştiren 

Türkiye, bu değişimin doğal bir sonucu olarak da dış finansman kaynaklarından faydalanma isteğini artırmıştır. 

Bu çalışmada Türkiye’de dış borçlanmanın tarihsel süreci incelenmiş ve Türkiye’nin dış borç göstergeleri 

üzerinden ülkenin gelişmişlik durumu analiz edilmiştir. Bu bağlamda dış borçlanmanın sınırını belirleyen 

faktörlerden özellikle dış borç servisi kapasitesi rasyoları kullanılarak Türkiye’nin dış borç analizi yapılmıştır. 

Sonuç olarak da Türkiye’nin dış borçlarının sürdürülebilirliği açısından istikrarlı olduğu gözlenmiştir. 

 2  Türkiye’de Dış Borçlanmanın Kronolojisi 

Türkiye’nin borçlanmaya olan gereksiniminin giderek artması ve önceki borçların anapara ve faizlerinin 

ödenebilmesi için tekrardan borç alınması borç stokumuzun sürekli olarak artmasına sebep olmaktadır. Bu 

nedenle, hem dış borçların bugünkü durumunu sağlıklı şekilde analiz edebilmek hem de borçlanma politikalarını 

belirlemek için dış borçlarımızın tarihsel gelişimini de incelememiz gerekmektedir. Aşağıda 1980 öncesi ve 

sonrasından günümüze kadar olmak üzere iki dönem itibariyle dış borçlanmanın tarihsel gelişimi ortaya 

konmaya çalışılmıştır. 

 2.1  1980 Öncesi Dış Borçlanma 

Osmanlı Devleti on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında Kapitalist Batı ülkeleri ile arka arkaya serbest ticaret 

anlaşmaları imzalayarak açık pazar haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak, dış ticaret bilançosu giderek büyüyen 

açıklar vermeye başlamıştır. Bu ticaret açıklarına devlet bütçesi açıkları da eklenince, gelir-gider dengesizliği 

büyümüştür. Açıklarını başka türlü finanse edemeyen Osmanlı Devleti istemeyerek borçlanmaya başlamıştır 

(Şahin, 2002). Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nden alınan dış borçların yükümlülüğü altına girmekle ilk 

dış borçlanmasını gerçekleştirmiştir. Bu borçların kesin miktarı, 22.04.1933 tarihinde, Paris’te, alacaklı devletler 
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ile yapılan anlaşmayla 65 milyon lira civarında olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Osmanlı Devleti'nden 

kalan borçların finansmanı ve ulaştırma ağırlıklı yatırımların finansmanı için dış borçlanmaya gidilmiştir.  

Dış borçlanma açısından asıl yoğun dönem 1950’den sonra başlamıştır. Özellikle Türkiye’nin II. Dünya 

Savaşı’ndan sonra batıya yönelmesi, OECD ve NATO’ya üye olması, bu yıllarda OECD’nin Avrupa’nın yeniden 

imarı için yardıma ihtiyacı olduğuna dair hazırladığı rapor üzerine başlatılan Marshall yardımlarından 

Türkiye’ye 225 milyon dolar düşmüştür. 1950’li yıllardan sonra ödemeler dengesinde meydana gelen açıkların 

büyümesi dış borçlanmayı olumsuz bir duruma düşürmüştür. 1957 yılında Türkiye, vadesi gelen borçlarını 

ertelemek ve 350 milyon dolarlık yeni kredi teminine gitmek zorunda kalmıştır. Türkiye’nin dış borçları 1930 ile 

1960 arasında yüzde 410 oranında ciddi bir artış göstermiştir (Adıyaman, 2006). 

Planlı dönemin başlaması ile birlikte yurtiçi tasarruf eksikliğini gidermek amacıyla da borçlanmaya gidilmiştir. 

Bu dönemde alınan kredilerin büyük bir çoğunluğu konsorsiyum kredilerinden sağlanmıştır. Alınan bu 

konsorsiyum kredileri "Program Kredileri", "Proje Kredileri", "Borç Ertelemesi" ve "Re-finansman Kredileri" 

şeklinde gerçekleşmiştir. İlk üç planda dışarıya bağımlılığın azaltılması yönünde adımlar atılmaya çalışılmış, 

fakat başarıya ulaşılamamıştır. 1973–1974 yıllarında yaşanan petrol krizi, önemli bir petrol ithalatçısı olan 

Türkiye’yi de olumsuz etkilemiştir. Sadece 1974 yılı için dış borçlarımız 359 milyon dolar olmuştur. Bu 

dönemde ilk defa Avrupa para piyasalarından da borçlanılmış, fakat kısa vadeli ve yüksek faizli olmaları 

nedeniyle, bu piyasalardan borçlanmaya son verilmiştir. 1970’li yılların sonlarına gelindiğinde üç ayrı dış borç 

erteleme anlaşması yapılmış ve 5,5 milyar dolarlık borç ertelemesine gidilmiştir. Bu dönemde hızla kötüye giden 

dış dengenin düzeltilmesi amacıyla, 1979 yılında 16 OECD ülkesi tarafından Türkiye’ye 962 milyon dolarlık 

yardım taahhüdünde bulunulmuş, 1 milyar dolarlık dış borç ertelemesi de karara bağlanmıştır (Adıyaman, 2006). 

 2.2  1980 ve Sonrası Dış Borçlanma 

1980 yılına girerken dünya ülkeleri ekonomilerinde liberalleşme hızlanmış ve petro-dolarlarla daha da 

güçlenen uluslararası para ve sermaye hareketleri bu dönemde sınır tanımaz şekilde hızlı bir yayılma göstermeye 

başlamıştır. Bu dönemde Türkiye önemli ve ciddi sıkıntılar yasamaya başlamıştır. Yaşanan siyasi istikrarsızlıklar 

ekonomideki sorunların artmasına yol açmış ve 12 Eylül 1980 askeri darbesi ve akabinde yaşanan terör olayları 

ülkenin savunma giderlerini ve dış borç gereksinimlerini arttırmıştır (İnce, 2001). 

1977-1982 döneminde dış borç ödemeleri büyük ölçüde ertelenmiştir. Bu dönemde yapılan erteleme 

anlaşmalarıyla özel borçlar devlet borcu haline getirilmiştir. Ayrıca faizler de kapitalize edilerek anaparaya 

dönüştürülmüştür ve dış borç stokuna eklenmiştir. Türkiye’nin 1970’li yılların sonlarından itibaren 

gerçekleştirdiği dış borç ertelemeleri toplam 9.810 milyon dolardır. Ertelenen borçların vadeleri, 1980’li yılların 

tamamını kapsayacak şekildedir. Ertelenen dış borçların, Türkiye’nin orta ve uzun vadeli dış borçları içindeki 

yerinin 1980 yılında %27,4, 1982’de %18, 1985’te %9,7, ve 1988 yılında %1,7 ye karşılık gelmesi kayda değer 

durumdur. Bu yıllarda orta ve uzun vadeli dış borçların artışlarında bunun da önemli bir payı vardır (Kocaoğlu, 

2005). 

24 Ocak 1980 ekonomik önlemler paketi ile ekonomi politikasında bir dönüşüm yaşanmıştır. İthal ikameci 

politikalar yerine dışa dönük ve ihracatı teşvik eden sanayileşme politikası kabul edilmiştir. Bu politika; ithalatın 

liberalizasyonunu, ihracatın teşvikini ve kambiyo kurundaki serbestleşmeyi içermekteydi. İhracatın teşvik 

edilerek Türkiye ekonomisinin dışa açılması, döviz darboğazları ve dış borçlarla ilgili önemli bir gelişmeydi. 

İhracatın yanı sıra turizm ve isçi dövizi girişini teşvik edici politikalar da uygulamaya konulmuş, dış borç 

ödemelerinin aksatılmadan yapılması ve uygulanan politikalar dış borçlanma kabiliyetini arttırmıştır (Ulusoy, 

2004). Bu dönemde alınan bu önlemlere rağmen dış ticaretteki dengesizlikler ortadan kaldırılamamış ve bu 

dönemde özellikle 1983’den sonra dış borç yükü yeniden artmaya başlayarak 1979’daki seviyesinin üzerine 

çıkmıştır. Dış borçlarda değişken faiz uygulanmaya başlamış, bu durum dış borç miktarının daha da artmasına 

yol açmıştır. Dış borç miktarındaki artışın en büyük nedenlerinden biri de ABD dolarının diğer paralar karsısında 

giderek değer kaybetmesidir. Ülkemizde de borçların bileşiminde ABD dolarının ağırlıklı olmaması nedeniyle, 

ABD doları cinsinden dış borçlarımız artmıştır (Tandırcıoğlu, 2000). 

1980’lerin baslarındaki geçiş evresinin olumlu göstergelerle dolu olması, 1984-1989 döneminin dış 

finansmanlarla olan ilişkilerinin hızla düzelme göstermesi açısından önemli derecede etkili olmuştur. Gerek dış 

borç servisi ödemelerindeki düzenlilik, gerekse başta ihracat olmak üzere döviz getirici kaynakların hızla 

genişlemesi, ülkemizin kredibilitesini hızla artırmış, yeni dış finansmanlara ulaşabilmesini kolaylaştırmıştır. 

Böylece, ülkemiz 1983 yılı ile birlikte uluslararası ticari bankalardan tekrar sendikasyon kredileri alabilmeye 

başlamıştır (Bal,1998). Böylece Türkiye’nin toplam dış borçları 1979 yılında 13,9 milyar dolar iken, 1984 yılı 

itibariyle 21 milyar dolara ulaşmıştır. 1984 yılından itibaren Türkiye ekonomisi, öncülüğünü kamu sektörünün 

yaptığı bir süreçte yeniden yüksek oranlı büyüme rotasına oturacak şekilde yatırım hamlesine sahne olmuştur. 

Kamu sektörünün dış borçlanmaya olan ilgisi neticesinde dış borç stoklarında önemli artışlar başlamıştır. Ayrıca 

1986 yılından itibaren önceki dönemlerde ertelenmiş olan dış borç geri ödemelerinin başlaması ve bunları 

karşılamak üzere özellikle ticari dış borçlanmalara gidilmesi de aynı türden etkilere yol açmıştır (Kocaoğlu, 

2005). 
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Tüm bu gelişmeler neticesinde Türkiye’nin toplam dış borç stoku 1984 yılında %10,6 1985 yılında %23, 1986 

yılında %26, 1987 yılında %25, 1988 yılında %1 oranında artma göstererek 20,8 milyar dolardan 1989 yılı 

itibariyle 41,8 milyar dolara kadar ulaşmıştır (Bal, 2001). 

Temelde yurtiçi tasarrufların yetersiz olması nedeniyle Türkiye’nin dış borçları 1990’lı yıllarda da artmaya 

devam etmiştir. 1990 yılı sonrası dönemde finansal piyasalarda ucuz fon bulma imkânının olması dış borç 

ödemelerini kolaylaştırmıştır. Böylece dış borçlarımız artmaya devam etmiş ve borcun borçla ödendiği bir süreç 

yaşanmaya başlamıştır. Borç stokunun sürekli olarak artması TL’nin aşırı değerlenmesine neden olmuştur 

(Kocaoğlu, 2005). 

1994 yılında uygulanan istikrar programı ile kamu açıklarının ortadan kaldırılması ve enflasyonun düşürülmesi 

hedeflenmiştir. Bu amaçla, daraltıcı maliye politikası ile kamu gelirlerinde artış sağlamaya yönelik politika 

uygulamalarına geçilmiştir. Bu uygulamalardan en önemlileri, ekonomik denge vergisi, ek motorlu taşıtlar 

vergisi ve ek gayrimenkul vergisi gibi ek ödemelerdir. Böylece kamu kesimi açıkları az da olsa azaltılmış ve dış 

borç stoku gerilemeye başlamıştır. 1994 ve 1996 yılları arasında dış borç stokundaki azalmada etkili olan bir 

diğer faktör ise, bu yıllarda dış borç servis ödemelerinin ağırlaşmasının hazineyi güç duruma düşürmesi 

nedeniyle dış borçlanmaya çok az miktarda başvurulmasıdır. Bu durum da ülkenin dış borç krizine doğru 

sürüklendiğinin ve uluslararası finans kuruluşlarından kredi temininde güçlük çektiğinin bir göstergesi olarak 

belirtilebilir. 1996-1997 yılları arasında dış borç oranında görülen azalmanın nedeni konsolide bütçede denkliğin 

sağlanabilmesi için harcamaların reel olarak daraltılması ve bütçe gelirlerinin geliştirilmesinin hedeflenmesidir. 

Ancak 1998-2000 yılları arasında, dünyada yaşanan ekonomik krizlerin ihracat olanaklarını azaltması; ekonomik 

büyümenin sağlanması ve ödemeler bilançosu açıklarının kapatılması ile tüm bunlara ilaveten 1999 yılında IMF 

ile yapılan stand-by anlaşması gibi iç ve dış ekonomik nedenler bu dönemde dış borçlanmada artışa neden 

olmuştur. (Koyuncu ve Tekeli, 2010). 

Yıllar Dış Borç (Milyon Dolar) Kısa Vadeli Uzun Vadeli Dış Borç/ GSYH 

1991 53,623 9,117 44,506 26,7 

1992 58,595 12,160 45,935 27,8 

1993 70,512 18,473 52,039 29,6 

1994 68,705 11,187 57,518 38,8 

1995 75,948 15,500 60,448 33,6 

1996 79,299 17,072 62,227 32,6 

1997 84,356 17,691 66,665 33,2 

1998 96,351 20,774 75,577 35,6 

1999 103,123 22,921 80,202 41,7 

2000 118,602 28,301 90,301 44,7 

Tablo 1. Temel Ekonomik Göstergeler 1991-2000 Kaynak: www.hazine.gov.tr 

Tablo 1’den de açıkça görüldüğü gibi özellikle 1999 ve 2000 yıllarında dış borç miktarı aşırı şekilde artmış ve 

ayrıca dış borç stokunun GSYH’ ya oranı % 40 seviyelerine ulaşmıştır. Hem GSYH ya oranı hem de kısa vadeli 

borç yükünün arttığı bu dönemler ülkenin dış borç riski altında bulunduğunun göstergesidir. Ancak önemle 

üzerinde durulmalıdır ki söz konusu dönemde politika uygulayıcılar tarafından öngörülemeyen ekonomik krizler 

ve Ağustos 1999 Depremi yaşanmıştır. 

2000’li yıllara Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, zayıf bankacılık sektörü ve aşırı derecede artmış borç 

stoku ile girmiştir. Bu olumsuz koşullar 2000 ve 2001 krizleri ile birleşince acil önlem paketleri yürürlüğü 

konulmuştur. 

2000 ve 2001 yılında yaşanan iki krizle Türkiye, uygulamış olduğu kur çapasına dayalı enflasyonu düşürme 

programının çökmesinden sonra IMF’nin öncülüğü ve denetiminde 14 Nisan ve 15 Mayıs tarihlerinde iki 

aşamada açıklanan yeni bir istikrar programı uygulamaya koymuştur. Önceleri “Ulusal Program” daha sonra 

“Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” (GEGP) olarak tanımlanan programın amacı güven bunalımını ve 

istikrarsızlığı hızla ortadan kaldırmak ve bir daha geri dönülmeyecek şekilde kamu yönetiminin ve ekonominin 

yeniden yapılandırılmasına yönelik altyapı oluşturmak olmuştur. Programın temel hedefi, sürdürülemez 

düzeylere varmış olan kamu borçlarına yol açan borç dinamiğinin ortadan kaldırılarak Türkiye ekonomisinin 

bugünkü gibi olağanüstü bir dış yardıma muhtaç kalmayacak bir yapıya kavuşturmaktı. (Ay ve Karaçor, 2006).  

Bu olumsuz gelişmeler sonucunda dış borçların artışı kaçınılmaz olmuştur. Nitekim bu artış aşağıdaki Tablo 

2’den anlaşılabileceği gibi büyük boyutlara ulaşmıştır. 2006 yılından itibaren 200 milyar dolar ve üzeri borç 

seviyesi oluşmuştur. 

Tablo 2’den de anlaşılabileceği gibi 2001 yılı başında 113,592 Milyon Dolar seviyesindeki dış borç stoku 2010 

yılı sonu itibari ile 290,4 milyon Dolara ulaşmıştır. Ancak dış borç stokunun GSYH’ ya oranı 2001 yılında %57 

iken 2010 sonunda %39,5 e gerilemiştir. Son yıllarda dış borçların gelişiminde GSYH’ya oranı bakımından 

olumlu bir gelişmenin olduğu söylenebilir. Dış borçların sürekli artış gösterdiği ülkemizde bu oran dış borçların 
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artışı ile ekonomik performansının karşılaştırılmasını sağlamaktadır. Ayrıca bu oran sayesinde mevcut dış borç 

düzeyinde risk değerlendirmesi de yapmak mümkündür. 

Yıllar Dış Borç (Milyon Dolar) Kısa Vadeli Uzun Vadeli Dış Borç/ GSYH 

2001 113,592 16,403 97,189 57,7 

2002 129,532 16,424 113,108 56,2 

2003 144,097 23,013 121,084 47,3 

2004 160,977 32,205 128,772 41,2 

2005 169,901 38,283 131,618 35,3 

2006 207,819 42,616 165,203 39,5 

2007 249,553 43,135 206,418 38,4 

2008 277,005 50,448 226,557 37,8 

2009 268,194 49,577 218,617 43,6 

2010 290,4 78,6 211,7 39,5 

Tablo 2. Temel Ekonomik Göstergeler 2001-2010 Kaynak: www.hazine.gov.tr 

 3  Dış Borçlanmanın Sınırını Belirleyen Faktörler 

Ülkelerin dış borçlanma şeklindeki finansal kaynaktan optimal ölçüde yararlanabilmeleri, dış borçlanmanın 

ekonomilerine yük teşkil etmemesi ve dış borçlarının sürdürülebilmesi için, ekonominin massetme kapasitesi, 

ödemeler bilançosu dengesi, dış borcun vadesi ve kısa ve uzun dönem dış borç servisi kapasitesi şeklindeki dış 

borçlanmanın sınırını belirleyen kriterlere göre bir sınır belirlemeleri gerekmektedir (Opuş, 2002). Bu kriterler 

aşağıda incelenmiştir. 

Ekonominin Massetme Kapasitesi: Ülkelerin ne kadar dış borç kullanabileceklerini, dış borçları verimli 

kullanabilme kısıtları altında hesaplayan bir kriterdir. Ekonominin massetme kapasitesi, dış borçlara ödenecek 

giderler (anapara ödemeleri + faiz ödemeleri = dış borç servisi) ile sınırlandırılmaktadır. Dış tasarrufların 

marjinal katkısı dış borçlara ödenecek gider haddine eşit olduğu zaman massetme kapasitesinin tamamı 

kullanılmış olacaktır. Dolayısıyla dış borçtan yararlanan bir ekonomide bu tasarruflarda reel büyümenin 

sağlanması (gelir artışının gider artışından yüksek olması), bu borcun ödenip ekonomik büyümenin 

sürdürülebilir olması açısından zorunludur. Gelir artışı gider artışına eşit olursa dış borç milli ekonomiye hiçbir 

yarar sağlamayacak, meydana gelen gelir artışı ancak dış borç faizini ödemeye yarayacaktır (Opuş, 2002). Bu 

tezi savunanlara göre massetme kapasitesi sınırının ötesinde borçlanmayı sürdürmek ekonomik açıdan net bir 

kayıptır. Çünkü bu sınırdan sonra borç alınması ülke içi kaynakların dış ülkelere aktarılmasına neden olmaktadır 

(Evgin, 2000, Opuş, 2002). 

Ödemeler Bilançosu Dengesi: Ödemeler dengesine mali yaklaşım açısından dış borca sınır koyan bu kritere 

göre dış alem gelirleri ve giderleri arasındaki fark kadar dış finansmana başvurulmalıdır. Bu farktan daha fazla 

dış kaynağa başvurmak, alınan borcun verimli alanlarda kullanılmadığının ve ülkenin ödeme gücünün 

zayıfladığının göstergesi olacaktır (Tekin, 1988, Opuş 2002). 

Dış Borcun Vadesi: Dış borcun vadesi, borç alan ülkenin dış kaynağa bağımlı olup olmadığının açık bir 

göstergesidir. Bu kritere göre, toplam dış borç stoku içinde kısa vadeli dış borcun artış hızı uzun vadeli borcun 

artış hızına eşitse ülke dış borçlanmanın sınırına gelmiş demektir (Ambrose, 2000, Opuş, 2002). Bu nedenle, kısa 

vadeli borçların toplam borç stoku içindeki payının artması, ülkeyi borç geri ödeme sorunuyla karşı karşıya 

bırakabileceği için tehlikeli bir süreçtir (Ulusoy, 2001, Opuş, 2002). 

Çalışmamızda Dış borç servisi kapasitesi daha detaylı bir şekilde incelenmiştir, aşağıda dış borç rasyoları 

kullanılarak Türkiye’nin dış borç analizi yapılmıştır. 

 4  Dış Borç Servisi Kapasitesi 

 4.1  Kısa Dönem Dış Borç Servisi Kapasitesi. 

Bir ülkenin borç durumunun hangi düzeyde olduğunu belirlemek için bazı özel analitik ve finansal kriterler 

gereklidir. Dünya Bankası ve IMF tarafından kabul edilen kriterler, dört borç göstergesinden üçünün belli bir 

seviyeyi aşması durumunda o ülkenin çok borçlu ülke olduğunun kabul edilmesidir. Kabul edilen dört borç 

göstergesi; 

1- Toplam Borç/GSMH 

2- Toplam Borç/İhracat 

3- Borç Servisi/İhracat 

4- Faiz Servisi/İhracat 

Oranlarıdır. Bu oranların; 

-Toplam Dış Borç/GSMH > %50 

-Toplam Dış Borç/İhracat > %275 
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-Dış Borç Servisi/İhracat > %30 

-Dış Borç Faiz Servisi/İhracat > %20 

olması halinde ülke çok borçlu sayılır. Orta derecede borçlu olmak için yukarıdaki gösterge değerleri sırası ile, 

%30-50, %160-275, %18-30, ve %12-20 arasında olmalıdır (Evgin, 2000). 

Toplam Dış Borç/GSMH: Ülkelerin dış borçluluk durumunun incelenmesinde kullanılan en yaygın 

kriterlerden birisidir. Genellikle bir ülkenin kredibilitesinin ölçülmesinde kullanıldığı gibi, risk ve borç yükü 

analizlerinde de genel bir ölçüt olarak değerlendirilmektedir (Evgin, 2000). Oran % 30–50 arasında ise, ülke orta 

derecede borçlu, %50’nin üzerinde ise, o ülke çok borçlu olarak kabul edilmektedir. Türkiye 1999 yılına kadar 

orta dereceli borçlu durumunda iken 1999 yılında %50’yi geçmiştir. Bu artış, 1999 stand-by anlaşmasının 

finansman politikası olarak dış borçlanmaya ağırlık verilmesinden kaynaklanmaktadır (Ünsal, 2004). Bu oran, 

2000 yılında %44,70 ve kriz yılı olan 2001’de %57,7’e kadar çıkmıştır. İstikrar programı sonrasında 2002 

yılında %56,2’ye, 2003 yılında %47,3’e indirilmiş, 2004 sonunda ise %41.2 olarak gerçekleşmiştir (Kocaoğlu, 

2005).  Bu oran 2005 yılında düşüş göstererek %35.3 olmuş, 2006’da %39.4, 2007’de %38.4, 2008’de %37.4 ve 

2010 yılında %39,5 olmuş, 2011 yılında ise hemen hemen aynı oranda devam ederek %39,7 olmuştur. 

(www.hazine.gov.tr, 2012). Bu rasyonun %50 ve üstü değerlere sahip olması, Dünya Bankası tarafından aşırı dış 

borçluluk göstergesi olarak değerlendirildiğinden, gelinen noktada Türkiye’nin borçlarının sürdürülebilirliği 

açısından dış borç artışına karşı önlemlerin yoğunlaşma zorunluluğu doğmaktadır. Buna karşın bu oranın son 

yıllarda azalma eğilimine girmiş olması olumlu bir gelişmedir  

Toplam Dış Borç/İhracat: Bu rasyo, bir ülkenin borçluluk durumunu ve ayrıca dış borç ödeme kapasitesini 

gösteren, ihracat gelirlerinin toplam borç stoku üzerindeki uzun dönemli etkileri konusunda bilgi edinmek için 

kullanılan bir ölçüttür (Evgin, 2000). Türkiye’de 1997 yılından itibaren artış gösteren bu oran 2000 yılında en 

yüksek seviyesine çıkarak, %427,8 olarak gerçekleşmiştir. Artışın birinci nedeni, dış borç stokunun artması 

ikinci nedeni ise, yaşanan dış ekonomik krizler ve ardından patlak veren iç ekonomik kriz nedeni ile ihracatın 

azalmasıdır (Ünsal, 2004). 2001 yılından itibaren söz konusu oranda iyileşme olduğu görülmektedir. Bu 

iyileşmenin altında ihracat gelirlerindeki hızlı artış önemli rol oynamaktadır. Söyle ki, 1999 yılında 26,5 milyar 

dolar seviyesinde gerçeklesen ihracat, 2003 yılında 47, 2004 yılında 63 ve 2005 yılında 69 milyar dolar olarak 

gerçekleşmiştir. Bu oran 2000 yılında %427,8 iken 2004 yıl sonunda %254,8 seviyelerine gerilemiştir. 2004 

yılında 1996 yılından sonraki en düşük düzeye inmiştir. Bu da Türkiye açısından olumlu bir gelişmedir. Nisan 

2004 itibarıyla Türkiye yılık 55.6 milyar dolarlık ihracat hacmi ile dünyada 24. en büyük ihracatçı ülke 

durumuna gelmiştir (Kocaoğlu, 2005). Toplam Dış Borç/İhracat oranı 2010 yılı sonunda %254.7 ve 2011yılında 

%235,2 olmuştur, bu oran %275’in altında olduğu için bu gösterge ile Türkiye’yi orta derecede borçlu ülke 

olarak nitelendirmek mümkün olmaktadır. Bu oranın değişkenlerinden birisi olan ihracatın da son yıllarda artış 

göstermesi bu dış borç rasyosunda iyileşmenin temel nedeni olmuştur. 

Dış Borç Servisi/İhracat: Bir ülkenin dış borç yükünün değerlendirilmesinde ve çok borçlu olup olmadığının 

ölçülmesinde kullanılan bir rasyodur. Bu oran, %18-30 arasında ise, o ülke orta derecede borçlu, %30’u aşması 

halinde ise, çok borçlu kabul edilmektedir. Dışa açılma ve borç bulma olanaklarının artması sonucu bu oran 21 

yıllık dönemde ortalama % 49.8 artış göstermiştir. 1988 ve 2002 yıllarında bu oran en yüksek seviyelerine 

çıkmıştır. Bu durum, ihracat artış hızındaki yavaşlama ile birlikte cari işlemler dengesindeki fazlaların, kısa 

vadeli borçların ödenmesinde kullanılması sonucu dış borç servisinde görülen yükselişten kaynaklanmıştır. Son 

yıllarda görülen azalışa rağmen halen bu gösterge açısından Türkiye dış borç sınırını aşmış bulunmaktadır. 

Tasarruf yetersizliğinden kaynaklanan dış borç son 21 yıllık dönemde sürekli artış göstermiş ve 1990'lı yıllarda 

finansal piyasalarda ucuz fon bulmak kolay olduğu için borcun borçla ödendiği bir dönem başlamıştır. İhracattan 

elde edilen gelirin yaklaşık yarısının dış borç servisine gitmesi, ülkedeki kaynak dağılımının bozulmasına neden 

Olmuştur. Bu oran 2000 yılında %79,0, 2006’da %46,8, 2007’de %45.4, 2008’de %40,4, 2009’da %56.5, 2010 

yılında %48.6, 2011’de %38,4’tür. (www.hazine.gov.tr, 2012). İhracatın özellikle 2009 başı dönemlerinde 

yaşanan küresel ekonomik kriz nedeni gerilediği kabul edilirse 2009 yılında oluşan Dış Borç servisi/İhracat 

oranının aşırı yükselmesinin nedeni daha iyi anlaşılabilir. 

Dış Borç Faiz Servisi/İhracat: Bu rasyo, bir ülkenin ihracat gelirlerinin ne kadarlık kısmının yıllık borç faiz 

ödemelerini karşıladığını gösterir. Maliyet veya çok borçluluğun ölçülmesinde kullanılır. Uluslararası alanda 

kabul gören oran %12-20 arasında orta derecede kabul edilmekte, %20’yi asması halinde ise çok borçluluk 

başlamaktadır (Yurt, 1993). Bu oran 90’lı yılların baslarında %25 civarındadır. 1994 yılında ihracat gelirlerinin 

faiz ödemeleri için kullanılan bölümü %21’e düşmüş ve izleyen yıllarda da ihracat gelirlerindeki artışa paralel 

olarak ihracat gelirlerinin faiz ödemeleri için kullanılan bölümü giderek azalmıştır. 1998 itibariyle ihracat 

gelirlerinin %17,8’i faiz ödemeleri için kullanılmıştır. 2000 ve 2001 yılında %22 ile en yüksek seviyeye 

ulaşmıştır.. 2004 yılında ise %11,3 düzeyinde gerçekleşmiştir. 2008’de %8.9 iken, 2010’da %7,3 ve 2011’de 

%6,1 oranlarına gerilemiştir. Genel olarak bakıldığında bu oranlar arasında pek bir farklılık yoktur. Türkiye bu 

oran açısından istikrarlı bir durumda bulunmaktadır. 
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Yıllar Toplam Dış Borç Stoku/ 

GSMH 

Toplam Dış Borç 

Stoku/İhracat 

Toplam Dış Borç 

Servisi/İhracat 

Toplam Dış Borç Faiz 

Servisi/İhracat 

2000 44,70 427,8 79,0 22,7 

2001 57,7 363,5 78,6 22,8 

2002 56,2 359,2 80,2 17,8 

2003 47,3 304,9 58,9 14,8 

2004 41,2 254,8 48,3 11,3 

2005 35,3 231,0 50,1 10,9 

2006 39,4 242,7 46,8 10,9 

2007 38,4 232,5 45,4 10,1 

2008 37,4 210,3 40,4 8,9 

2009 43,9 265,5 56,5 10,1 

2010 39,5 254,7 48,6 7,3 

2011 39,7 235,2 38,4 6,1 

    Tablo 3. Kamu Borç Yönetimi Raporu Ocak 2012  Kaynak: www.hazine.gov.tr 

 4.2  Uzun Dönem Dış Borç Servisi Kapasitesi 

Yurtiçi tasarruf ve yatırımın GSMH içindeki payı ile ithalat ve ihracatın GSMH içindeki payı, uzun dönem dış 

borç yükü veya maliyetinin değerlendirilmesinde kullanılan kriterlerdir (Opuş, 2002). 

Yurtiçi tasarruf ve yatırımların GSMH içindeki payının artması bir ülkenin uzun dönemde dış borcunu 

karşılayabilme kabiliyetinin arttığının bir göstergesidir. Bir ülkede tasarruf oranı arttıkça dış sermayeye daha az 

ihtiyaç duyulacak ve yabancı kaynaklara bağımlılık azalacaktır. Bu kriter açısından tasarrufların GSMH içindeki 

payı yatırımların payına eşit veya ondan büyükse dış kaynağa başvurulmaması gerekmektedir (Opuş, 2002).  

Uzun dönemde borçların başarılı bir şekilde ödenebilmesi, borç sarmalına girilmemesi için ihracatın GSMH 

içindeki payının, ithalatın ve dış borcun GSMH içindeki payından daha hızlı bir şekilde artması gerekmektedir. 

İhracattaki artış, ithalat fazlasının finanse edilmesi ve dış borcun ödenmesi için gerekli dövizi sağlayacaktır. Aksi 

takdirde yeni kaynak arayışlarına gidilmesi kaçınılmaz olacaktır (Eroğlu, 1997, Opuş, 2002).  

 5  Sonuç 

Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler sorunlarını aşmak için diğer ülkelerden kaynak transferi yoluna 

gitmişlerdir. Böylece ülkedeki temel sorunları aşıp, kalkınma hedeflerine ulaşmak istemişlerdir. Türkiye de 

gelişmekte olan bir ülke olarak dış borçlanma yoluna gitmiştir. Kuruluş yıllarında dış dünya ile günümüze göre 

daha az ilişki içerisinde olan ülkemiz, daha sonraları bu politikadan vazgeçmiştir. 

1950’li yıllara kadar önemli bir dış borç almayan Türkiye, 1950’li yıllardan sonra Marshall Yardımları ile ve 

daha sonra da uluslararası kuruluşlardan yardım almaya başlamıştır. 1950-1960 döneminde dış borçlanmada 

sorun olacak düzeyde bir artış gerçekleşmiştir. Borçların verimli alanlarda kullanılmaması, gittikçe daha yüksek 

maliyetlerle ve borç geri ödemesi için borçlanmaya gidilmesi şeklindeki süreç, ekonomik koşulları son derece 

kötüleştirmiştir. Enflasyon artmış, ekonomik büyüme azalmış, dış ticaret açıkları artmış ve döviz rezervleri 

erimiştir. Sonuçta borç yükü ağırlaşmış, 4 Ağustos 1958’de Cumhuriyet Türkiye’sinde ilk defa borç 

yükümlülüklerinin yerine getirilemeyeceği (moratoryum) açıklanmıştır. 1970’li yılların sonlarına doğru ise dış 

ödemeler dengesinde yaşanan krizle birlikte borçlar ödenemez hale gelmiş ve Türkiye ekonomisi hızlı bir şekilde 

dış borç krizi sorunu ile karşı karşıya kalmıştır. Türkiye ekonomisi 1980’li yıllara, 1970’li yılların neden olduğu 

borcu miras alarak, 24 Ocak İstikrar Programının eşliğinde, iç ve dış taleplerin belirleyici olduğu yeni bir 

gelişme konsepti eksenine adım atmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kurulduğu yıldan o güne en radikal ekonomik 

dönüşümün hedef alındığı program, özü itibariyle liberal bir ekonomik yapılanmanın şartlarını oluşturmak ve 

uygulayabilmek üzere hazırlanmıştır. 1994-1997 yılları arasında ise Türkiye’nin dış borç oranları azalmıştır. 

Bunun nedeni ise, konsolide bütçede denkliğin sağlanabilmesi için harcamaların reel olarak daraltılması ve bütçe 

gelirlerinin geliştirilmesinin hedeflenmesidir. ilaveten 1999 yılında IMF ile yapılan stand-by anlaşması bu 

dönemde dış borçlanma da artışa neden olmuştur. 2000’li yıllara Türkiye ekonomisi yüksek enflasyon, zayıf 

bankacılık sektörü ve aşırı derecede artmış borç stoku ile girmiştir.   

Türkiye ekonomisinin borç yükü, karşı karşıya olduğumuz birçok sorunun en temel nedenini oluşturmaktadır. 

Türkiye, siyasi, sosyal ve ekonomik olarak güçlü bir ülke olacaksa öncelikle borç sorununa mutlaka çözüm 

bulmalıdır. Türkiye’nin dış borçlarını yıllar itibariyle incelediğimiz bu çalışmada son söz olarak şunları 

diyebiliriz: Dış borç alındığı zaman ülkeye kaynak ve mal girişi olur. Ödendiği zaman da kaynak çıkışı olur. Bu 

durum milli geliri etkiler. Kaldı ki, dış borç ödemede de ülkenin dövize ihtiyacı doğacaktır. Döviz de yeniden dış 

borçlanma anlamına gelmektedir. Açıkçası dış borçlanmayı, cari açık gibi bir risk olarak değerlendirip, çözüm 

bulmak gerekmektedir. 

 

http://www.hazine.gov.tr/
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Abstract 

After 2000 year, there are series workings for solving problem which is the poor people has got very low 

earning. The micro finance companies importance increased during this period for breaking the beggary, give 

strong to the women. The reason of giving to micro finance credit is given for react to entrepreneurship capital, 

buying for raw materials and buying for machinery and equipment. In 1990 after the independence, Kyrgyzstan 

which is one of the developing countries has created suitable economic conditional for micro finance credits. It 

has grown up because the financial sector is not developed and populations’ earning is not too much. In this 

study, there was a research about micro credit application in Kyrgyzstan.  

JEL codes: G20, G21, G29 

 1  Giriş 

Mikro kredi; iş yapma fikri olup, gelir getirici bir faaliyette bulunmak üzere, küçük bir başlangıç sermayesine 

ihtiyacı olan yoksullara imkan verilmesidir. Sadece güvene dayanan, teminatsız ve kefilsiz küçük sermaye 

şeklindeki mikro kredi; yoksulların kendi kendilerine yoksulluktan kurtulmaları için etkili bir stratejidir. Mikro 

kredi sisteminde kişiye yemesi için bir balık verilmez. Ona nasıl balık tutulacağı da öğretilmez. Ancak bunların 

ötesinde, yoksulun balık tutmak için bir ağ veya kayık kiralaması veya satın alması sağlanır (www.israf.org). 

Mikro kredi, dar gelirli insanların geçimlerini sağlayabilmeleri, kendi işletmelerini kurmaları veya geliştirmeleri 

için verilen kredilerin ve diğer finansal hizmetlerin tümüdür. 

Mikro kredinin amacı, klasik yollarla kredi elde edemeyeceklere, yoksulluğu, gelir dağılımındaki adaletsizliği 

ve işsizliği azaltacak şekilde, ailesi ve kredi alan için, kendi kendine gelir getirici bir faaliyet yapılmasını 

sağlayarak, ekonomik ve sosyal kalkınmayı gerçekleştirmektir (http://www.israf.org). Mikro kredi fikri ilk olarak 

1973 yılında Bangladeş’te ekonomi Profesörü olan Muhammad Yunus tarafından ortaya atılmıştır. Yunus, 

yoksulluğun çok yoğun bir şekilde yaşandığı Bangladeş’te genç bir kadına bambu sepet yapması için 6 dolar 

kredi vererek başlatmıştır. Mikro kredi; sonraki yıllarda başta A.B.D. ve Avrupa’nın çeşitli ülkeleri de dahil 

olmak üzere, bütün kıtalarda ve Türkiye dahil yaklaşık 111 ülkede başarıyla uygulanmaktadır. Yoksullara mikro 

kredi kapsamında Bangladeş’te 36 dolar, ABD’de 1200 dolar, Türkiye’de ise 500 TL verilmektedir 

(www.israf.org). Kırgızistan’da ise mikro kredi talep edenlere ortalama 5.000 Som ödenmektedir.  

Kırgızistan Cumhuriyetinde 1995 yılında FİNKA-Kırgızistan (Dar Gelirlilere Uluslararası Yardımlaşma Fonu) 

ABD’nin geri ödemesiz verdiği 6 milyon $’la faaliyete başlamıştır. 1999 yılında mikro kredi birliklerinin sayısı 

77’ye ulaşmıştır. Günümüzde 190 kredi birliği, 4 mikrofinans uyumu, 355 mikrokredi uyumu, 102 mikrokredi 

ajansı bulunmaktadır. 1999’da kredi birliklerinin 110’una 17,9 milyon Som (yaklasık 426.190 $) verilmiştir ve 

bu kredilerin 4,9 milyon Som’u (yaklaşık 116.667 $‘ı) geri ödenmiştir. 

 2  Kırgızistan’da Mikro Kredi Uygulamasının Gelişimi 

Kırgızistan, Sovyetler Birliği’nin dağılma süreci içine girmesi üzerine 15 Aralık 1990’de egemenliğini, 31 

Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. Aynı yılda bağımsızlığını kazanan Kırgızistan finansal sistemi, 

yapılan birçok değişiklikler sonucu önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Mikro kredi kurumları ve şubeleri mikro 

finans organizasyonları türlerinden biri olup, esas amacı Kırgızistan’da yoksulluğu yenme, istihdam sağlama, 

girişimciliğin gelişmesine ve halkın sosyal gelişimine katkıda bulunmaktır. Elde edilen verilere göre 2010 yılı 

sonunda, 19 sigorta şirketi, 6 yatırım fonu, 2 sermaye borsası, 3 emeklilik şirketi, 22 banka, 397 mikro finans 

kuruluşu ve 2 özel kredi kuruluşundan oluşmaktadır (Merkez Bankası Bülteni, 2010).  Ekonomik sistem 

içerisinde, 2010 yılsonu toplam kredi portföyünün GSYİH’ya oranı %18,2 düzeyine ulaşmıştır. Ancak aşağıdaki 

grafikte gösterildiği gibi banka dışı kuruluşların toplam kredi portföyündeki payı düşük seviyededir. Mikro kredi 

kuruluşları da Kırgızistan ekonomisi içerisinde banka dışı kredi kuruluşu olarak ifade edilmektedir. Kırgızistan 

Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesinin 2011 yılına ait verilerine göre mikro kredi organizasyonları ve Kırgız 

tarım finans birliği ve diğer kredi birlikleri tarafından Ocak-Eylül 2011 döneminde halka toplam 16.423,9  

milyon Som kredi kullandırılmıştır. Söz konusu organizasyonlar tarafından verilen krediler ticari bankaların 

vermiş olduğu kredilerin %55’ini oluşturmakta olup, 2011 yılında 422.540 kişi banka dışı (mikro finans) 

http://www.israf.org/
http://www.israf.org/
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organizasyonlardan kredi almışlardır. Halka verilen küçük miktarlardaki kredilerin %90’ı uluslararası 

organizasyonlardan temin edilmektedir. Kredilerin büyük kısmı kısa süreli (1 yıl vade ile) verilmektedir. 

Ortalama kredi tutarı 38,9 bin Som’u geçmemektedir. Yıllık faiz oranları önemli derecede yıldan yıla 

azaldığından dolayı geri dönüşüm oranı %90‘ı aşmaktadır. Verilen kredilerin büyük bir kısmı tarımda (%45), 

ticaret ve lokanta işletmeciliğinde (%44) kullanılmaktadır (Kırgızistan Merkez Bankası, 2010). 

Bununla birlikte mikro finans sektörünün hızlı bir gelişme içerisinde olduğu gözlenmektedir. Bilindiği gibi, 

mikro kredilerin temel amacı yoksul insanlara kredi olanakları sunarak kendi işlerini kurmasına yardımcı 

olmaktır. Diğer bir anlatımla, Kırgızistan’ın ekonomik durumu nedeniyle bu hizmetlere ihtiyacı olan insanların 

sayısı çoktur. Bunun için mikro finans işletmelerinin sayısının artması doğal karşılanmaktadır. Bu bağlamda, 

sektörün gelişmesinde Dünya Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa Gelişme ve Kalkınma Bankası, IMF, 

IFC, OSCE, USAİD, TİKA ve TASİS gibi uluslararası oyuncuların katkısı da büyüktür.  

Sistem içerisinde, çok fazla denetim yaşamayan mikro kredi kuruluşları, 2002 yılında kabul edilen ‘Mikro 

Krediler Hakkında Kanun” ile daha düzgün ve sistematik bir biçimde çalışmaya başlamışlardır. Bu kanunla 

birlikte mikro kredi işletmeleri, Merkez Bankası tarafından denetim ve düzenlemeye tabi olmuşlardır. Kanun, 

mikro kredi işletmelerinin; tanımı, sınıflandırılması, lisans alma süreci ve denetlenmesi hakkında ayrıntılı 

düzenlemeler içermektedir. Kanun çerçevesinde mikro finans işletmeler 3 türe ayrılmaktadır (Mikro krediler 

hakkında kanun): 

1. Mikro finans işletmesi: Uluslararası, ulusal veya yerel kuruluşlardan sağlanan fon ya da öz sermayeyi, tüzel 

ve gerçek kişilere mikro kredi ve diğer hizmetler olarak verme hakkına sahip kuruluşlardır. Hukuki 

organizasyon açısından anonim şirketidir. Bu tür işletmelerin başka bir özelliği ise mevduat toplama 

haklarıdır.    

2. Mikro kredi işletmeleri: Uluslararası, ulusal veya yerel kuruluşlardan sağlanan fon ya da öz sermayeyi tüzel 

ve gerçek kişilere mikro kredi olarak sunan ve Merkez Bankasından sertifika alan, hukuki organizasyon 

açısından gerçek kişi de olabilen işletmelerdir.    

3. Mikro kredi acenteleri: Uluslararası, ulusal veya yerel kuruluşlardan sağlanan fon ya da öz sermayeyi tüzel 

ve gerçek kişilere mikro kredi olarak sunan ve ticari olmayan işletme türüdür.  

Bununla birlikte Kırgızistan’da mikro finans sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve işletmelerin 

performansını artırmak amacıyla Mikro Kredi Kuruluşları Birliği faaliyet göstermektedir. Birliğe üye olmak 

gönüllülük esasına bağlıdır. İşletmeler birliğe üye olmak ya da olmamak konusunda serbesttirler. Halihazırda 

birliğe 35 mikro kredi kuruluşu üyedir (www.amfi.kg 14.03.2012). Aşağıdaki tabloda mikro kredi kuruluşlarının 

sayısının yıllar itibariyle gelişimi gösterilmiştir. 

 2006 2007 2008 2009 2010 

Mikro finans işletmesi 1 2 2 4 4 

Mikro kredi işletmesi 57 103 170 226 266 

Mikro kredi acentesi 89 127 119 129 127 

Toplam  147 232 291 359 397 

Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Kırgızistan’da Mikro Kredi Kuruluşlarının Sayısal Olarak Gelişimi Kaynak: Merkez 

Bankası Bülteni, 2010. 

Müşteri sayısı açısından ise Djalal-abad bölgesinde 2010 yılsonu itibarı ile 89.766 kişi mikro kredi 

hizmetlerinden yararlanmıştır. Ayrıca, Djalal-abad, Issık-Göl, Oş ve Çüy bölgelerinin tüm müşteri portföyündeki 

payı %63’e eşittir. Bununla birlikte kredi kullananların %59’u tarım sektöründe çalışmak için mikro krediden 

yararlanmıştır. Dolaysıyla mikro krediler daha çok tarım sektörüne verilmektedir. Bununla birlikte son 5 yıl 

içinde mikro kredi müşteri portföyünün ortalama %75,2’sini kadınlar oluşturmaktadır.  Aşağıdaki grafikte de 

2010 yılında verilen mikro kredilerin sektörlere göre dağılımı yer almaktadır.  

Mikro finans organizasyonlarının faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri için tüzel kişiliğe sahip olmaları, 

Kırgızistan Cumhuriyeti Milli Bankası’ndan izin almaları ve Kurucu Belge’si almaları gerekmektedir. Mikro 

kredi sürecinde; ipoteksiz kredilendirme, ipotekli kredilendirme, örgütsel kredilendirme, kişisel (özel) 

kredilendirme türleri bulunmaktadır. Halka verilen kredilerin geri dönüşümünü sağlamak amacıyla, sert bir 

müşteri seçimi ve katı yönetim şekli uygulanmaktadır. Kredi miktarı ve faizleri haftalık ve aylık olarak ödenerek 

kapatılmaktadır. Anlaşmada belirtilen şartları yerine getirmeyen gerçek ya da tüzel kişiler cezaya tabi 

tutulmaktadır. Kredilerin yıllık faizleri %15 ile %36 arasında değişmektedir. 2011 yılında Kırgızistan 

Cumhuriyeti genelinde 422.540 kişiye yaklaşık olarak 16.424.000 Som kredi kullandırılmış ve %96,1’lik bir geri 

dönüş oranı söz konusu olmuştur. 

2010 yılında toplam mikro kredilerin hacmi 15.439.900 Som’a ulaşmıştır. Grafik 1’de gösterildiği gibi, 

Kırgızistan ekonomisinin ve halkın gelir seviyesinin yapısı gereği, mikro kredi hacminde yükseliş eğilimi 

görülmektedir. Ancak verilen kredilerin ortalama hacmi 38.000 Som civarındadır. Aynı zamanda verilen 

kredilerin %70,4’ü ya da 10.871.700 Som’luk kısmı kısa vadeli olarak kullandırılmıştır.  

http://www.amfi.kg/
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Şekil 1: Yıllar İtibarıyla Kırgızistan’da Mikro Kredi Gelişmeleri Kaynak: Bankacılık Sektörünün Gelişme 

Eğilimleri, Kırgızistan Merkez Bankası, 2010. 

Grafikten de görülebileceği gibi mikro kredi hacmi yıllar itibarıyla bir artış eğilimi içerisindedir. Aşağıdaki 

grafikte ise 3 yıl itibariyle mikro kredi hacimlerinin bölgesel dağılımı gösterilmektedir. Kırgızistan’ın başkenti 

Bişkek ve Djalal-abad bölgesinde 2010 yılında bir sıçrama gözükmektedir. 

  

Şekil 2: Yıllar itibarıyla Bölgeler Açısından Mikro kredi Gelişmeleri ve Bölgesel Paylar Kaynak: Kırgız Milli 

İstatistik Komitesi 

Mikro finans piyasası bankacılığa nazaran geniş potansiyele sahiptir. Bunun nedeni de mikro finans 

organizasyonlarının Kırgızistan’ın bütün bölgelerinde şube ve temsilciliklerinin bulunmasıdır. Kredilerin 

bölgesel dağılımına bakıldığında Oş %21, Çüy %18, Celalabat %17, Bişkek %17 ve Issık -Göl %12’lik bir orana 

sahiptir. Daha az paya sahip olan bölgeler ise %6.4 ile Batken, %4 ile Narın, %3.2 ile Talas olarak sıralanabilir. 

İlginç noktalardan biri de kredi alanların %79’unu bayanlar oluşturmaktadır. Ayrıca küçük ve orta ölçekli 

sanayilerin gelişimi için de mikro krediler kullandırılmaktadır. 

 

Şekil 3: Kırgızistan’da Kullanılan Mikro Kredileri Sektörlere Göre Dağılımı Kaynak: Kırgız Milli İstatistik 

Komitesi 

Toplam 

mikrokredi hacmi 

(milyon SOM); 

2007; 6.167,1 

Toplam 

mikrokredi hacmi 

(milyon SOM); 

2008; 10.206,5 

Toplam 

mikrokredi hacmi 

(milyon SOM); 

2009; 11.824,2 

Toplam 

mikrokredi hacmi 

(milyon SOM); 

2010; 15.439,9 

2010 Yılı

2009 Yılı

2008 Yılı

Üretim 

%1,99 

Tarım 

%50,00 

Taşımacılık 

%0,73 
İnşaat 

%0,59 

Ticaret ve 

catering 

%32,29 

Hizmet 

%4,69 

Araba tamirciliği 

%0,02 

 

Diğer 

%9,66 Üretim

Tarım

Taşımacılık

İnşaat

Ticaret ve catering

Hizmet

Araba tamirciliği

Diğer
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Mikro kredilerin faizleri, bankalara göre yüksek seviyelerdedir. Bunun temel nedeni, mikro kredi 

kuruluşlarının operasyonel giderlerinin büyük miktarlara ulaşması olarak gösterilmektedir. Diğer anlatımla, 

mikro kredi kuruluşları merkezlerden uzak köylere gidip hizmetleri vermek için daha çok gidere 

katlanmaktadırlar. Mikro kredilerin beş yıllık sürede yıllık faiz oranı ortalama %33 dolaylarındadır. Sistemin iyi 

çalışan tarafı ise verilen kredilerin %97,4’ününgeri dönmesidir. Ancak 2010 yılının son raporuna göre şüpheli 

alacak tutarı önemli oranda artış göstermiştir. (Kırgızistan Finansal Kuruluşları, 2011). 

Kredi organizasyonlarından kredi kullanan müşterilerin en az 3/10’u işsizlik dairesinde kayıtlı olanlardan 

tercih edilmekte, böylece bu kuruluşlar verdikleri mikro kredilerle istihdama da katkıda bulunmaktadırlar. 

Kırgızistan Cumhuriyeti ekonomisinde önemli yer tutmaya başlayan mikro kredi organizasyonları önemli 

noktalara ulaşmaya başlamış bulunmaktadır. Ancak, bu organizasyonların hedef kitlesi olan işsizlerin ve yoksul 

hane halklarının krediden yararlanabilmeleri için bazı sorunların aşılması gerekmektedir. Şu anda kredi 

faizlerinde indirimler uygulanmaktadır. Ancak, uygulanan faizlerdeki indirimler devamlı kredi alan müşterilere 

uygulanmaktadır. Bu durum, krediden bu zamana kadar yararlanmayan müşterilerin korkmasına ve düşündüğü 

projelerini gerçekleştirememesine neden olmakta, kredi alanların geri ödemesinde de zorluklarla karşılaşmasına 

sebep olmaktadır. Ayrıca kredi alanların krediyi nasıl kullanması gerektiği ve karşılaşabileceği riskler anlatılarak 

düşündüğü projeleri gerçekleştirmesinde yardım edilmektedir.  

 3  Küreselleşme Çerçevesinde Mikro Krediler ve Kırgızistan İçin Bir Değerlendirme 

 3.1  Çalışmanın Amacı  

Kırgızistan’da girişimcilik kültürünün yerleşmemiş olması önemli bir sorundur. Bu sorunun çözümünde 

girişimci adaylarının kredi ile desteklenmesi büyük yer tutar. Özellikle küçük ölçekli projelere sahip 

girişimcilere mikro kredi sağlanması ülkenin önemli öncelikleri arasındadır. Bu çalışmada, mikro girişimcilere 

mikro kredi sunan kuruluşların kredi verme şartları ve girişimciler açısından elverişliliğinin incelenmesi 

amaçlanmıştır. 

 3.2  Çalışmanın Yöntemi 

Çalışma kapsamında öncellikle ikincil veriler toplanmış, bunun için literatür taraması yapılmıştır. Birincil veri 

toplama safhasında ise Mikro Kredi İşletmelerinden bilgi edinme güçlüğü yaşandığı için kredi kullananlardan 

anket yoluyla bilgi derlenmiştir. Anketler, kredi kullanıcıları ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Elde edilen veriler 

istatistiksel olarak analize tabi tutulmuştur. 

 3.3  Kapsamı ve Sınırlıkları 

Bu araştırma Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te faaliyet gösteren mikro kredi kullanıcılarını kapsamaktadır. 

Diğer bölgelere ulaşım ve bilgi alma zorluğu nedeniyle, araştırma evreni sadece başkentte mikro kredi 

kullananlar olarak kabul edilmiştir.  

 3.4  Çalışmanın Varsayımları  

Çalışmanın varsayımları aşağıdaki gibi sıralanmıştır. 

- Araştırmaya katılanlar sorulan soruları tam ve doğru anlamıştır. 

- Çalışmaya katılanların verdikleri cevaplar gerçeği yansıtmaktadır.  

 3.5  Bulguların Değerlendirilmesi 

Yapılan araştırmada bilgi elde edilmesi yolunda yaşanan güçlüklerden dolayı, bir sayı belirlenememiştir. 

Dolayısıyla, Başkent Bişkek’de yaşayan insanlar üzerinde bir araştırma yapılmasına karar verilmiştir. Bişkek’te 

yaşayan nüfus, Kırgızistan Milli İstatistik Kurumundan elde edilen bilgilere göre, 1 milyon civarındadır. Yapılan 

örnek büyüklüğü hesaplamasında elde edilen değer, %10 hata payıyla ve %99 güven seviyesinde toplam 166 

denek olarak hesaplanmıştır. Bu güven aralığı %98’e çekilirse, sayı 136 olarak hesaplanmaktadır. Araştırma 

kapsamında Bişkek’te mikro kredi kullanan toplam 126 girişimciye anket uygulanmıştır. Ankette katılımcıların, 

demografik özelliklerini tanımlamaya yönelik 5 soru, çalışma alanları ve mikro finans uygulamalarına ilişkin 

görüş ve önerilerini belirlemeye yönelik 22 soru olmak üzere toplam 27 kapalı uçlu soru sorulmuştur. Mikro 

finans uygulamaları ile ilgili görüş ve önerileri sorgulayan sorulara cevaplar 5’li likert tipi ölçek kullanılarak 

alınmıştır. 

Anketlerin güvenilirlik testi Cronbach alfa testi ile yapılmıştır. Yapılan testin güvenilirliği analizinde Cronbach 

alfa katsayısı 0,90 olarak ölçülmüştür. Cronbach alfa testinde 0,50 üzeri değerler güvenilir kabul edilmektedir. 

Araştırma ile ilgili bulgular tablolar halinde ve yüzde dağılımlar olarak aşağıda ifade edilmiştir. Mikro kredi 

kullananlara yönelik demografik özellikler ve bilgiler Tablo 2’de yer almaktadır. 

Mikro kredi kullanım alan çalışmasına katılanların yaşı genel olarak 31-40 yaş aralığında bulunan kimselerdir. 

Katılımcılar arasında kadın kredi kullanıcıları ve evli olanlar daha ağırlıkta bulunmaktadır. Mikro kredi 

kullanıcıları, adlıkları krediyi ağırlıklı olarak ticaret yapmak için kullanmışlardır. Mikro kredi kullanıcıları genel 

olarak mevcut faaliyetlerini 1-5 yıl arasında sürdürmektedirler ve kredi kullanmadan önce genel olarak kendi 
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işlerine sahiptirler. Mikro kredi kullandığını ifade eden kişiler, son kullandıkları kredi ile ortalama 8.000.-Som 

(350 TL) gelir elde ettiklerini ifade etmişlerdir. 

Katılımcının yaşı n % 

25-30 arası 15 12 

31- 35 arası 45 36 

36- 40 arası 51 40 

41 yas ve üzeri 15 12 

Toplam  126 100.0 

 Katılımcının cinsiyeti n % 

Kadın 74 59 

Erkek 52 41 

Toplam  126 100.0 

 Katılımcının medeni durumu n % 

Bekar 35 28 

Evli 75 59 

Diğer 16 13 

Toplam  126 100.0 

Katılımcının mesleği n % 

Hayvancılık 9 7,1 

Çiftçi 13 10,3 

Üretim 14 11,1 

Yiyecek İçecek 15 11,9 

Ticaret 60 47,6 

Terzilik 15 11,9 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının şu anda yapmış olduğu işin faaliyet süresi n % 

1-2 yıl 42 33 

3-5 yıl 64 51 

6-10 yıl 13 10 

11 yıl ve üzeri 7 6 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının son kullandığı mikro krediden elde ettiği  gelir tutarı n % 

0-100 Som 23 18,4 

101-3000 Som 38 30,9 

3001-5000 Som 14 11,2 

5001-10000 Som 31 25,3 

10001-20000 Som 10 8,6 

20000 Som ve üzeri 10 8,6 

Toplam 126 100.0 

Tablo 2: Kırgızistan / Bişkek’te Mikro Kredi Kullanıcılarının Demografik Özellikleri 

Daha önceki soruları destekler nitelikte olarak, katılımcılar genelde mikro krediyi kendi işlerini kurmak ve 

mevcut işlerini büyütmek için kullanmışlardır. Genel olarak mikro kredi kullanıcıları şimdiye kadar 1-3 kez 

arasında mikro kredi kullandıklarını ifade etmişlerdir. Kullanılan kredi miktarı aralığı ise 45.000.-100.000. Som 

(1.800 – 4.000.-TL) aralığındadır. Genel olarak mikro kredi kullanıcıları, kredi kullandıktan sonra, işlerinde 

büyüme olduğunu ifade etmişlerdir. Bu durum mikro kredi kullanma isteğine de yansımıştır.  Aynı şekilde mikro 

kredi kullanıcılarının, kredi kullandıktan sonra iş hacmindeki büyüme istihdama da yansımıştır. Kredi 

kullanıcıları, kredi kullandıktan sonra çalıştırdıkları kişi sayısında da artış olduğunu ifade etmişlerdir. Sürecin 

olumsuz olarak varsayılabileceği bir durum ise, mikro kredi kullanıcılarının yüksek faize maruz kalmalarıdır. 

Mikro kredi kullanıcıları genelde %25-%30 ya da %30-%40 aralığında faize maruz kalmaktadırlar. Bu duruma 

kredi kullanıcıları bilinçli bir şekilde katlanmaktadır. Çünkü kredi faiz oranlarını banka faiz oranları ile 

karşılaştırmaktadırlar. Bunun nedeni ise, mikro kredi kuruluşlarının, bankaların ulaşamadıkları köylere kadar 

ulaştıkları için, maliyet yansıması olarak açıklanmaktadır. 

Yapılan çalışmada, kredi kullanıcılarının mikro kredi tercih nedenleri, banka kredileri ile kıyaslanmak da 

istenmiştir. Bu amaçla 12 adet karşılaştırma sorusu sorulmuştur. Sorularda 5’li likert ölçeği kullanmıştır. 

Katılımcının belirtilen yargılara katılıp katılmadığını 1-5 arasında derecelendirmesi istenmiştir. Soruda verilen 

ifadelere katılıp katılmadığını 5 “tamamen katılıyorum”, 4 “katılıyorum”, 3 “kararsızım”, 2 “katılmıyorum”, 1 

“tamamen katılmıyorum” şeklinde derecelendirmesi istenmiştir. 
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Katılımcının mikro kredi alma amacı n % 

Kendi işmi kurmak 47 37,3 

Mevcut işimi büyütmek 37 29,4 

Başka bir işte kullanmak 22 17,5 

İhtiyaç kredisi olarak kullanmak 3 2,4 

Nakit sıkıntısını aşmak 16 12,7 

Diğer 1 ,8 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının şu an kadar almış olduğu mikro kredi sayısı n % 

1- 3 kez 79 62,6 

4-8 kez 38 30,2 

9-15 kez 6 5,0 

16-25 kez 1 ,7 

25 kez ve üzeri 2 1,4 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının son aldığı kredi miktarı n % 

5000-15000 Som 2 1,4 

15000-30000 Som 9 7,2 

30000-45000 Som 11 8,6 

45000-100000 Som 72 57,6 

100000-400000 Som 27 21,6 

400000 Som üzeri 5 3,6 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının mikro kredi kullandıktan sonra işinde yaşadığı değişim n % 

İş büyüdü 21 38,1 

İş küçüldü 13 10,3 

Değişiklik olmadı 48 16,7 

Diğer 44 34,9 

Toplam 126 100.0 

Katılımcı tekrar mikro kredi kullanmayı düşünmekte midir n % 

Evet 99 78,4 

Hayır 27 21,6 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının mikro kredi almadan önce işinde çalışırken kendi dahil çalıştırdığı kişi sayısı N % 

1 kişi 42 33,1 

2-3 kişi 78 61,9 

4-6 kişi 6 5,0 

7-9 kişi 0 0,0 

10-12 kişi 0 0,0 

12 kişi ve üzeri 0 0,0 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının mikro kredi kullandıktan sonra çalışırken kendi dahil çalıştırdığı kişi sayısı N % 

1 kişi 30 25,2 

2-3 kişi 76 59,7 

4-6 kişi 14 10,8 

7-9 kişi 5 3,6 

10-12 kişi 1 ,7 

12 kişi ve üzeri 0 0,0 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının mikro kredi kullanırken katlandığı faiz oranı  N % 

%15-%20 7 5,8 

%20-%25 12 9,4 

%25-%30 64 51,1 

%30-%40, 39 30,9 

%40-%50 2 1,4 

%50-%60 2 1,4 

Toplam 126 100.0 

Katılımcının katlandığı mikro kredi faiz oranını bankalarla karşılaştırıp karşılaştırmadığı n % 

Evet 81 64,1 

Hayır 45 33,1 

Toplam 126 100.0 

Tablo 3: Kırgızistan / Bişkek’te Mikro Kredi Kullanıcılarının Demografik Özellikleri (İşiyle İlgili Bilgiler) 
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Mikro krediyi diğer klasik 

banka kredilerine tercih 

etmenizin nedeni nedir? 

Tamamen 

Katılıyorum 

(5) 

Katılıyorum 

 

(4) 

Kararsızım 

 

(3) 

Katılmıyorum  

 

(2) 

Tamamen 

Katılmıyorum 

(1) 

TOPLAM  

 % % % % % % 
Mikro kredide faizler daha 

yüksektir 
53,2 32,5 7,1 5,5 1,6 100.0 

Mikro kredide istenen teminat daha 

azdır veya yoktur 
29,4 50 7,9 9,5 3,1 100.0 

Mikro krediyi alma yeri bize 

yakındır 
28,6 37,4 7,1 20,5 6,4 100.0 

Mikro kredide vade daha uygundur 30,2 48,4 11,9 7,9 1,4 100.0 
Mikro kredide kısa sürede kredi 

alınabilir 
40,3 49,4 4,7 3,9 1,6 100.0 

Mikro kredide formalite daha azdır 30,3 48,2 8,6 12,2 0,7 100.0 
Mikro kredide kurum size ilgi 

gösterir 
33,1 45,3 12,2 7,2 2,2 100.0 

Mikro kredi almasaydım mevcut 

işimi genişletemezdim 
26,2 29,5 20,5 18,2 5,5 100.0 

Mikro kredi almasaydım ücretli bir 

işte çalışırdım 
15,8 20,1 10,8 21,6 31,7 100.0 

Mikro kredi almasaydım işsiz 

kalırdım 
10,8 7,9 16,6 31,7 33,1 100.0 

Mikro kredi almasaydım 

çocuklarıma yeterli düzeyde eğitim 

veremezdim 
10,1 41,7 15,8 12,2 20,1 100.0 

Mikro kredi almasaydım 

çocuklarımın sağlık durumuna para 

harcamazdım 
12,2 43,2 13,6 12,2 18,7 100.0 

Tablo 4: Kırgızistan / Bişkek’te Mikro Kredi Kullanıcılarının Mikro Krediyi Tercih Etme Nedenleri (n:126) 

Sorulan derecelendirme sorularında, mikro kredi kullanıcıları genel olarak, faizlerin daha yüksek olduğunu 

kabul etmektedirler. Fakat buna rağmen mikro kredilerin tercih sebebi olarak teminatların az olmasını 

göstermişlerdir. Aynı zamanda mikro kedinin tercih edilme sebeplerinden birisi de kredi sağlayan kurumların, 

kredi kullanıcılarına kadar ulaşmış olmaları söylenebilir. Kredi kullanıcıları genel olarak mikro kredi vadesinin 

kendilerine daha uygun olduğunu belirtmişlerdir. Kredi kullanıcılarının, mikro krediyi tercih etmelerinin başka 

bir nedeni ise, kısa sürede ve daha az formalite ile kredinin temin edilebilmesidir. Kredi kullanıcıları, mikro kredi 

işletmelerinin, kendilerine bankalardan daha yakın ve sıcak davrandığını da ifade etmişlerdir.  

Mikro kredi kullanıcıları genel olarak iş kurabilmelerinin, krediden bağımsız olduğunu, kredi almasalar da iş 

kurabileceklerini ifade etmişlerdir. Fakat mikro kredinin de kendilerine katkı sağladığını ifade etmişlerdir. Bu 

konuya katıldıklarını, gerek mikro kredi kulanmadan başka ücretli bir işte çalışabileceklerini gerekse çocuklarına 

iyi eğitim sağlayamayacaklarını ve gerekli sağlık harcamalarını yapamayacaklarını belirterek ifade etmişlerdir.  

 4  Sonuç ve Öneriler 

Mikro finansman uygulamaları dar anlamıyla normal bankacılık sisteminin içinde olamayan yoksul kesime 

verilen finansman hizmetlerini ifade ederken, geniş anlamıyla çok yoksul olmamakla beraber kısa dönemli düşük 

tutarlı nakit ihtiyacı karşılanan mikro işletmelere yönelik verilen finansman hizmetlerini kapsamaktadır. Mikro 

finansman hizmetlerinin ana sorunları: çok sayıda müşteriye hizmet götürülmesi ve kredi tutarları düşük olmakla 

beraber yerine getirilmesi gereken prosedür normal ticari krediyle neredeyse aynı olması nedeniyle hizmet 

maliyetinin yüksek olması, ayrıca kredi geri dönüş riskinin de yansıtılması ile kredi faiz oranlarının yüksekliği 

ve bu durumda müşterilerin borç ödeme güçlerinin ilk aşamada yetersiz olması olarak sayılabilir. Yukarda 

açıklanan bu olumsuzluklara rağmen mikro finansman hizmetleri, ekonomi dışında kalmış olan yoksul kesimin 

tasarruflarının değerlendirilmesine ve çok küçük tutarlı kredilerle yoksul kesimin kendi işini kurarak üretime 

katılmasına neden olmaktadır. Fon sağlayan kurum açısından ise riskin dağıtılmış olması ve kredinin çok düşük 

tutarlarda verilmesi risk unsurunu bir ölçüde azaltmaktadır. 

Bu çalışma kapsamında değerlendirme yapılacak olursa; mikro finans kuruluşları ile mikro girişimciler 

arasındaki ilişki sorunsuz ve sürekli biçimde işlemektedir. Kredi geri dönüşleri yüksek, mikro girişimciler sürekli 

bu kaynaktan yararlanmaktalar ve gelecekte de yararlanmayı düşünmektedirler. Mikro kredilerin mikro 

girişimcilere en önemli faydası, işlerini büyütmesini desteklemesidir. Buna karşılık mikro finans, yeni iş 

kurmaya, girişimci olmaya küçük bir oranda katkı sağlamaktadır. Buna paralel olarak istihdamın arttığı 

görülmektedir. Mikro kredi kullanan girişimcilerin çoğu ticaret sektöründe çalışmaktadır. Ortalama kredi 

tutarlarının büyüklüğüne ve girişimcilerin büyük çoğunluğunun önceden de aynı işi yaptıklarına bakılırsa, 
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girişimcilerin genellikle işletmelerini kurmuş küçük girişimciler oldukları ancak pek yoksul olmadıkları, mikro 

krediler olmadan da aynı işi yapabileceklerine inandıkları, mikro kredileri diğer tür kredilerden daha avantajlı 

gördükleri için büyüme amaçlı kullandıkları anlaşılmaktadır. 

Sonuç olarak mikro krediler, dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi, Kırgızistan ekonomisi içinde önemli 

katkılar sağlamaktadır. Mikro Kredi uygulaması gün geçtikçe daha çok sistematikleşmekte ve daha çok 

yaygınlaşmaktadır. Kırgızistan’da hane halkının gelir seviyesinden dolayı, kredi kullanma isteği yaygındır. Kredi 

kullanımı genel olarak belirli bir yaştan sonra belirli sebeplerle (iş kurmak, mevcut işini genişletmek, çocukların 

eğitim ve sağlık harcamaları vs) ortaya çıkmaktadır. Kullanılan krediler, hane halkının gelirine ciddi katkılar 

sağlamaktadır. Ekonomik olarak hane halkına katkı yaparken, kısmen de bu durum istihdama yansımaktadır. 

Bununla birlikte, mikro kredi işletmelere bankalara nazaran daha yüksek faizlerle kredi sunmaktadırlar. Genel 

olarak kredi kullanıcıları durumu bilmelerine rağmen, kredi kullanımında yaşadıkları avantaj nedeniyle mikro 

kredileri tercih etmektedirler. Bu avantajlar; 

- İstenen teminatların bankalara göre daha az olması 

- Kredi kullanılan işletmenin, kredi kullanıcısına daha yakın olması 

- Daha uygun vadelerin tanınması 

- İşlemlerin daha kısa sürmesi ve daha az formalite ile karşılaşmak şeklinde sıralanabilir. 

Çalışma kapsamında getirilebilecek öneriler ise;  

- Mikro kredi kuruluşlarının kamu otoritesi tarafından daha sıkı gözetimi ve denetimi sağlanmalıdır. Çünkü 

mikro kredi kullandırılması adı altında tefecilik uygulaması sistematikleşebilme eğilimindedir.  

- Mikro kredi kuruluşları, müşterilerine daha kapsayıcı bilgi vermelidirler. Katılımcılar, mikro kredi 

kuruluşlarının yeterince açıklayıcı bilgi vermedikleri yönünde iddialarda bulunmaktadır. 

- Mikro kredi uygulamalarının faiz oranları daha uygun hale getirilmelidir. Piyasa faiz oranları %20 civarında 

iken, mikro kredi kuruluşları daha yüksek faiz oranları ile kredi vermektedirler. Bu konuda ilgili kamu 

kurumu bir standart geliştirmeli ve alınabilecek en yüksek faiz oranları için bir tavan konulmalıdır. 

- Mikro kredi kuruluşları, müşterilerini takip amacıyla bir veri tabanı oluşturmalıdırlar. Bu konuda mevcut 

Mikro Kredi Kuruluşları Birliği bir temel olabilir. Hali hazırdaki isteğe bağlı üyelik, zorunlu hale getirilebilir 

ve bu gibi veri tabanı işlemleri bu kuruluş tarafından sunulabilir.  

- Mikro krediler, Kırgızistan’da bir tüketim ya da harcama kredisi gibi de kullanılabilmektedir. Bu durum 

kredinin tanımına ve gelişim ruhuna aykırıdır. Bu noktada kredi kullananlar, yapılanması tamamlanacak olan 

Mikro kredi Kuruluşları Birliği tarafından da takip edilebilir. 

- İşletmeler bu konuda mevcut üniversitelerle de işbirliğine giderek bir alt yapı sistemi kurabilirler.  
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The Importance of Reputation Risk in the Banking Sector  

Abstract 

Banks have an important position finance sector any disruption or crisis in banks activities directly affect the 

real sector.  Therefore, banks lead to a loss of some simple errors institutional prestige. The aim of that study is 

to demonstrate of importance of protecting the reputation in Turkey an the world in banking sector. And also, 

take precautions of how to protect reputation in banking sector. For this reason, first of all the role and 

importance of banking is discussed.  Another part, it was put emphasis on the importance of stability of banking. 

Next part, definition of the concept of reputational risk in banking sector, trust is focused by the study which 

consist of reputation and protection. After that part, preventing loss of reputation and suggestions are made about 

how to reduce reputation risk. In conclusion, solutions are exposed and evaluation of proposals for solutions. 

JEL codes: B22, G01 

 1  Giriş 

 Bankalar finans sektöründe çok önemli bir yere sahip olan kurumlardır. Bu nedenle faaliyetlerinde ortaya 

çıkacak herhangi bir aksaklık ya da kriz durumunda, reel kesimi doğrudan etkilemekte ve aksaklığın hızla 

yayılmasına neden olmaktadır. Sürekli olarak piyasa itibarı ve güvene dayalı olarak faaliyetlerini sürdürmesi 

gereken bankaların reel kesim ile etkileşimlerinin bu denli yoğun olduğu günümüz koşullarında risk analizi 

uygulanması gerekliliği oldukça önem kazanmıştır. 

 Kurumsal itibar, çok uzun zamanda sürekli başarılar elde edilerek kazanılmaktadır. Kurumsal itibar çok 

önemlidir ancak, basit bazı hatalarla hızlı bir şekilde itibar kaybına uğraması da mümkündür. Uzun yıllar 

başarılar elde ederek kazanılan itibar basit hatalar ve dikkatsizliklerle kaybedilirse, aynı itibarlı noktaya 

gelebilmek için tekrar çok uzun süreli başarılara ihtiyaç duyulur.  

 Pek çok profesyonel tarafından itibar yönetimi, en zor yönetim olarak nitelendirilmektedir. Bu da iki sebebe 

dayandırılmaktadır: Birincisi, itibarın muhasebe, satış yönetimi gibi rakamsal ve kolay ölçümlenebilir somut bir 

kavram olmamasıdır. Dolayısıyla, itibar her an değişebilen yapısından dolayı kolay ölçümlenebilir bir şey 

değildir. Yapılan çalışmalar ancak belli bir süreçten sonra istatistiksel olarak anlamlı gelişmeleri gösterebilir, ilk 

başta başarı ya da başarısızlık ölçülemez. İkincisi ise itibarın yeni yeni öğrenilen bir kavram oluşudur. Aynı 

zamanda çok fazla parametrenin kullanıldığı ama bu parametrelerin bire bir kontrol edilmesinin mümkün 

olmadığı bir yönetim tarzıdır.  

 2  Bankaların Ekonomideki Yeri ve Önemi 

 Bankalar, yürüttükleri finansal aracılık faaliyetleriyle ülkedeki verimliliğin artmasına, ekonomik gelişmeye ve 

doğal olarak refah düzeyinin yükselmesine imkan sağlamaktadır. 

 Bankalar, fon ödünç verenler ile ödünç alanlar arasında köprü görevini yerine getiren mali sistemde fonları 

tasarruf edenlerden alıp, yatırım ve tüketim gibi amaçlarla talep edenlere veya son kullanıcılara aktaran en 

önemli finansal aracıdır. Bankaların en belirgin faaliyetleri, para sahipleri ile iş sahiplerini bir başka deyişle, 

sermaye ile müteşebbisi karşılaştırmaları olup, bu işlevleri ekonomik açıdan önemsenmelerinin en önemli 

nedenidir. Bankalar, ekonomideki nispeten küçük meblağlı ve kısa vadeli fonları daha uzun vadeli ve daha uzun 

vadeli kaynaklara dönüştürmekte, karlı alanları inceleyerek, müşterilerine bu alanlar hakkında bilgi verip, onların 

bu alanlara yatırım yapmalarını özendirerek aracılık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bankalar, ekonomik birimlere 

ödeme hizmetleri sağlamakta, ekonomik yapı ve ilişkiler sisteminin mevcut ve gelecekteki performansı üzerinde 

önemli ölçüde etkili olmaktadır. Bu nedenle, bankacılık sektöründe oraya çıkabilecek herhangi bir eğilimi, ulusal 

ve uluslar arası seviyede istikrarı önemli etkileyebilecektir. (Taykurt, 2006, s.4 )  

 Bankaların temel ekonomik işlevleri mali aracılıktır. Bankacılık sektörünün mali işlevleri sonucu ekonomide 

ödünç verilebilir fon arzı ve fon talebi artar, bunun sonucunda mali piyasanın hacmi genişler, milli gelir ve 

istihdam artar. Bankaların makroekonomik açıdan bir diğer önemli işlevi de, mali sisteme çekilen fonların 

ekonomik kalkınmaya en yüksek katkıyı sağlayacak alan ve sektörlere yöneltilmesidir. Ayrıca ekonomide etkili 

bir para politikasının uygulanması, ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin gelişmesi ve dünya ile bütünleşmesi de, 

ancak gelişmiş bir bankacılık sektörü ile mümkündür. 
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 3  Bankacılıkta İstikrarın Önemi 

 Bankaların kredi almak için başvuruda bulunan bireyleri sıkı bir incelemeye tabi tuttukları bilinmektedir. 

Müşterinin incelenmesi işlemleri, özel bilgi üreten kuruluşların verileri kullanılabileceği gibi, bankaların kendi 

istihbarat birimlerinden elde ettikleri bilgilerde kullanılabilir. Banka, bir finansal aracı olarak bilgi üretimi 

konusunda uzmanlaşmış bir kurumdur. Bu özellikleri, bankalara kredi işlemlerinden kar sağlama imkanı 

vermektedir.  

 Ancak, bankacılık sisteminde istikrarın korunması göründüğü kadar basit bir husus olmayıp bankaların 

düzenlemeler ve buna bağlı denetimsel izleme işlevleri yoluyla müşterilerine hizmet etmeleri gerekmektedir. En 

temel anlamda istikrar; “bankaların mevduat toplamak için güvenli bir yer olması ve ihtiyaç duyulduğunda 

mevduata güvenli erişim sağlanması ve mevduatın geri çekilmesi durumuna hazırlıklı olunması” şeklinde 

tanımlanabilir. (Sayar, (2003), s.64-65 ) 

 Bankaların ihtiyatlı şekilde portföylerindeki riskleri yönetebilmelerini ve öngörülemeyen risklerin 

gerçekleşmesine karşı yeterli sermayeyi bulundurmalarını sağlamak amacıyla getirilen banka düzenlemeleri 

finansal sistemde istikrarı sağlamak üzere oluşturulmuş idari altyapının bir parçasıdır. 

 Bir bankanın en temel işlevi mevduat toplamak ve kredi vermektir. Teorik olarak, mevduat sahipleri 

bankaların bilançolarına bakabilmeli, kredi ve portföy risklerini değerlendirebilmeli ve bankanın bir bütün olarak 

risklerini belirleyebilmelidir. 

 Bazı olağan üstü durumlarda bankacılık paniğinin ortaya çıkması mümkündür. Bu durum mevduat 

sahiplerinin bankalarına olan güvenlerini kaybetmelerine neden olmakta, yaygınlaşması halinde ise gerçek bir 

bankacılık paniğinin çıkmasına neden olabilmektedir.  

 Mevduat sahiplerini bu gibi panikler sonrasında zarar etmekten korumak amacıyla mevduat sigortası 

uygulaması getirilmiştir. Bu uygulama, birçok ülkede başarıyla uygulanmaktadır.  

 Finansal istikrarın sağlanabilmesi açısından finansal sistemde ağırlığı olan kurumların çoğunun aynı anda 

istikrar içinde olması önemlidir. Bankalar, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik piyasalarında önemli role 

sahiptirler.  

 İstikrarlı bir bankacılık sistemi güçlü bir ekonominin en önemli unsurlarından birisi olup yararı sadece banka 

müşterileri ile sınırlı değildir. Bankacılık sistemi tasarrufların toplanmasına ve bu fonların verimli yatırımlara 

aktarılmasına aracılık eder. Yeni teçhizat ve teknolojilere yapılan yatırımlar ekonomik büyüme ve hayat 

standardının yükseltilmesinde lokomotif görevi yapar. 

 Son yıllarda bankaların sermaye piyasalarında da faaliyet göstermesi banka müşteri çeşit ve kapsamını 

artırmış ve bankacılık sisteminde istikrar daha fazla önem kazanmıştır. 

 4  İtibar Riskinin Tanımı  

 İtibar riski, bir kurumun faaliyetlerindeki başarısızlıklar ya da mevcut yasal düzenlemelere uygun 

davranılmaması sonucunda o kuruma duyulan güvenin azalması veya kurumun itibarının zedelenmesi ile ortaya 

çıkabilecek kaybı ifade eder. Bu, kuruluşun yeni ilişkiler yaratmasını veya eski ilişkilerini devam ettirmesini 

etkiler. Bu risk, kuruluşun yasal işlem yapmasına, mali kayıplara veya müşteri sayısının düşmesine yol açar. 

İtibar riski tüm kuruluşlar için geçerlidir. 

 İtibar riski, güçlü kurumsal yönetim ile yönetilir. Güçlü bir kurumsal yönetim sesini duyurabilme gücü 

üstünde başlar. Bir kurumun müdürleri, üst düzey yönetimi, yönetim kurulu aktif olarak doğru ve zamanında 

bilgi talep ederek kurumun itibar risk bilincini desteklemelidir.  

  Kamuoyundan kaynaklanan olumsuzluğun kazanç ve sermaye üzerindeki mevcut ve olası etkisidir. Bu risk, 

kurumu bir dava, maddi kayıp, ya da müşteri tabanında düşüşe maruz bırakabilir.  Bu yeni ilişkiler veya 

hizmetlerin kurulması veya mevcut ilişkileri devam ettirmesi açısından kurumu etkiler. 

  İtibar riski değerlendirilmesi objektif bir süreç değildir, aksine farklı bir dizi faktöre yansıtabilir öznel bir 

değerlendirmedir. Sürekli güçlü kazançlar, yönetmenleri ve üst düzey yönetimin güvenilir bir yönetim kurulu, 

sadık ve içerik şube çalışanları ve güçlü bir müşteri tabanına sahip olması iyi bir üne katkıda olumlu 

faktörlerinden sadece birkaç örnektir. 

 Güçlü bir itibar kurulması, bir kuruluşun meslektaşları karşısında rekabet avantajı sağlar. İyi bir itibar, bir 

şirketin piyasa konumu ve hissedar değerini arttırır güçlendirir. 

 4.1  İtibar Riskinin Bankacılık Sektörü Açısından Etkileri 

 Sağlam bir saygınlığı korumak her türlü kuruluş için önemli iken, finansal kurumlar için özellikle önemlidir. 

Bir finansal kurumun itibarını korumanın yönetim kurullarının bugün karşı karşıya olduğu en önemli risklerden 

birisi olduğu öne sürülebilir. 

 Bankacılık sektöründe, saygın bir finans kurumu kısa bir süre içinde kendi markasına önemli ölçüde zarar 

verebilir hatta yok edebilir, bu gibi çeşitli sorunlarla karşılaşılmaktadır. Örneğin, uyumsuzluk ve yasaları ihlal, 



330 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

sivil para cezaları ve yerel veya ulusal medyada yayınlanan ve sonuçta kurumun imajına zarar verecek resmi 

yürütme eylemleri, ihracına neden olabilir. 

 Üçüncü kişi ve kurumlar tarafından yetkili derecelendirme kuruluşunun derecelendirmelerine gösterilen itimat 

ve gizli bilgilerin kötüye kullanımını engelleyen kalite güvencesi sistemlerinin olması derecelendirme 

kuruluşlarının itibarı için önem taşımaktadır.  

 Krizler, küçük kuruluşları ortadan kaldırabilmekte, ekonomik yönden güçlü kuruluşları ise zarara 

uğratabilmektedir. Aynı zamanda yok olmayan kuruluşlarda ciddi olarak itibar kaybına uğrayabilmektedir.  

  Bir kurumun en değerli varlığı olarak nitelendirilen itibar, kurumun sosyal paydaşlar(müşteriler, çalışanlar, 

tedarikçiler, ortaklar vs.) nezdinde nasıl algılandığını ifade eden değerler bütünü olarak tanımlanabilmektedir. 

 İyi itibar, kurumun kamuoyu tarafından desteklenmesini, tüketiciler tarafından tercih edilmesini, rakipleriyle 

rekabette önde olmasını, kurumun kriz dönemlerini en az hasarla atlatmasını sağlar. Ayrıca çalışanların kuruma 

bağlılıklarını arttırır, nitelikli çalışanları kuruma çeker, yatırımcıların da kurumu tercih etmesini sağlar. 

 Saygı görme, değerli ve güvenilir olma durumu olarak tanımlanan itibar, kurumlara rekabetçi avantaj sağlayan 

en önemli stratejik faktör olarak görülmektedir. 

 İtibar olgusu üzerinde uzlaşılmış tek bir tanım olmasa da itibarın kurumların en değerli varlığı olduğu 

üzerinde fikir birliği söz konusudur. İtibar kaybında banka çalışanlarının önemli bir yeri vardır. Banka 

paydaşlarından olan müşteriler de önemlidir. Paydaşlar kurumsal itibarda odak noktadır. Paydaşların kurumun 

hakkında olumlu düşünceleri, izlenimleri ve değerlendirmeleri sonucunda o kurum güçlü itibara sahip 

olmaktadır. Bankalarda paydaşlar arasındaki ilişkilerde güvenin oluşması ve devamlı dikkat edilmesi gereken bir 

kavram olması önemlidir. Paydaşları arasında tutarlı ve sürekli iletişim sağlaması itibar riski yönetim sürecinin 

her aşamasında önemlidir.  

 Şeffaflık; itibarı oluşturmayı, korumayı sağlar ve aynı doğrultuda güvenilirliğin azalmasını da önler. Kurumlar 

kendileriyle ilgili daha çok ve iyi bir şekilde bilgiye ulaşılır kıldıklarında, kamu onları daha güvenilir ve sorumlu 

olarak değerlendirir. 

 Kurumsal itibar, kurumların işlerini saydam olarak yaptıkları sürece güçlenir. Müşteriler, kendileriyle açık 

iletişim kuran kurumlara daha güçlü bir itibar atfederler. Kamularla iletişim kurmaktan kaçınan, neyi, nasıl ve 

neden yaptıklarını göstermekten kaçınan kurumlar kamu tarafından saygınlıklarını kaybederler. 

 Sonuç itibariyle, kurumların herhangi bir olay esnasında şeffaf davranmaları kuvvetli bir itibar 

oluşturabilmelerine büyük yarar sağlar. Saydam olabilmek için birincil şart, iletişim kurmaktır. İlişkide 

bulunduğu çevre ile iletişim kuran, saygı gören bir kurumun, ne kadar güçlü olduğunu medya yolu ile de 

görebiliriz. Bu tip kurumlar, kendileri ile ilgili birçok bilgiyi çevre ile paylaştıkları gibi, iyi ya da kötü tüm 

gelişmeleri sermaye grupları ile olan diyaloglarında da açığa vururlar. Şeffaf bir iletişim bir kuruma olan 

inanılırlık ve güvenilirliği çoğaltarak, o kurumu müşterileri ve sermaye grupları için cazip kılar. 

 İtibarın korunmasında saydamlıktan sonra güven olgusu gelmektedir. Güvenilirlik, itibar olgusunun içini 

dolduran en önemli kavramlardan biridir. Bankaların kendileriyle ilişki içinde olanların ve özelliklede 

müşterilerinin sırlarını saklamaları gereği geleneksel bir görüş olarak kabul edilir, bu banka sırrı olarak 

adlandırılmaktadır. Ancak banka sırrı yalnızca bankaların müşterileriyle olan sırların saklanması ile 

sınırlandırılamaz. Bunun içerisine bankanın kendi isleyişi ve ekonomik durumu ile ilgili bilgiler de girer. 

Bankanın kendine ait sırrı, bankanın ekonomik gücünü ortaya koyan her türlü bilgidir. Müşteri sırrı ise banka ile 

müşteri sıfatı ile ilişkiye girenlerin bankacılık faaliyeti kapsamında verdikleri kişisel ya da ekonomik her turlu 

bilgi bu kapsamdadır. Bankacılıkta, özellikle konusu kredi olan sözleşmelerde ve krediye dayanan borç 

ilişkilerinde güven unsuru daha açık görünür. Bu durum da göstermektedir ki, geniş anlamda, kredi kavramına 

dayalı olarak faaliyet yaptıklarından bankalar için güven önemli bir kavramdır. 

 Bankacılık sektöründe banka yatırımcılarının korunması, bankanın itibarının korunmasını desteklemektedir. 

Yatırımcıların korunması amacıyla düzenleyici otoriteler tarafından kamuyu aydınlatma, kamuya açıklanmamış 

bilgi ticareti ve manipülasyona yönelik sıkı kurallar konulmuş ve yatırımcıların piyasaya duydukları güvenin 

artırılması amaçlanmıştır. Yatırımcıların varlıklarının aracı kuruluşlardan kaynaklanan risklere karşı 

korunmasındaki temel amaç, yatırımcıların sermaye piyasalarına güven duymalarını sağlamak olduğu ortaya 

çıkmaktadır. Sermaye piyasasındaki yatırımcıları belirli koşullarda koruyan bir sistemin varlığının yatırımcılar 

tarafından bilinmesi de yatırımcıların piyasaya olan güvenlerini arttıracaktır. 

 5  İtibarın Korunmasına ve İtibar Riskinin Azaltılmasına Dair Alınabilecek Çözüm 

Önerileri 

 5.1  İtibar Riski Nasıl Azaltılır? 

 İtibar riskinin yönetilebilmesi için yönetimin tüm riskleri sistematik bir şekilde tanımlaması ve 

belgelendirmesi gerekmektedir. Tüm önemli riskler net bir şekilde anlaşılmalı ve yöneticiler tarafından sürekli 

değerlendirilmelidir. (Joosub, 2006: s.29-30).  
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 İtibar risk yönetim sürecinde basamaklar geliştirilmekte ve bu basamaklar doğrultusunda çalışmalar 

gerçekleştirilmektedir. İtibar riski yönetimini 8 adım önerilmektedir. Bunlar; : 

1. İtibara ilişkin risk öğelerinin ve paydaşların tanımlanması, 

2. Öğeler ve paydaşlarda önceliklerin belirlenmesi, 

3. Ulaşılabilir itibara ait bilgilerin kaydedilmesi ve bilgi boşluklarının tanımlanması, 

4. Kontrol araçlarının ve metodolojisinin tasarlanması, 

5. Denetlemenin yürütülmesi, 

6. Elde edilen bulguların birleştirilmesi ve yönetime rapor edilmesi, 

7. Taslak çözüm yolu dokümanlarının geliştirilmesi ve uygulanması, 

 8. İtibar denetim programlarının yaratılması ve gerçekleştirilmesi.  

 Güçlü bir ünün korunması sağlam ilişkiler ve etkili iletişim etrafında döner. Bir banka ve paydaşları 

arasındaki iletişim güçlü bir itibar için temel teşkil edebilir. Zamanında ve doğru mali raporlar, bilgilendirici 

haber bültenleri ve mükemmel müşteri hizmeti bir bankanın itibarını güçlendirmek ve paydaşlarının güvenini 

elde etmek için önemli araçlardır. İtibara ilişkin risk değerlendirmesinin şu metotları içermesi önerilmektedir. 

(Resnick, 2006, s.1): 

• Kurum içinde ve sektör içinde potansiyel itibar olaylarının tanımlanması için medya analizlerinin yapılması, 

• Müşteri isteklerinin, niyetlerinin öğrenilmesi için müşteriler ile birebir iletişim kuran çalışanlarla grup ya da 

bireysel görüşmelerin gerçekleştirilmesi, 

 Bankacılık sektöründe bir bankanın geçireceği kriz, sadece bu bankanın kendi sermayesini ve mevduat 

sahiplerinin de paralarını kaybetmeleri sonucunu doğurmakla kalmayıp; sistemik etki yaratarak genel bir 

bankacılık krizine sebep olabilir. Bu durum ise bankalara duyulan güvenin sarsılması ve ekonomik hayatın 

istikrarının ve kamu düzeninin önemli derecede bozulması sonucunu doğurur. Bu nedenle halkın bankalara karşı 

gösterdiği iyi niyetin ve dolayısıyla bankaların itibarının korunması amacıyla, bankacılık alanına devletin 

müdahalesi gerekebilir.  

 Bankacılıkta finansal güvenlik ağlarından biri de bankacılık düzenleme ve denetlemeleridir. Bankacılık 

sektörü, finansal güvenlik ağları güçlendikçe krizlere karşı daha dayanıklı hale gelir. 

 Her kurum için geçerli olabilen tek bir yöntem bulunmamaktadır. Kurumlara paydaşları tarafından nasıl 

algılandığını, mali analistler ve medyanın kurumu nasıl tanımladığını açığa çıkaracak bir itibar muhasebesi 

yapılması gerekmektedir. 

 Ayrıca teknolojik gelişmelerin önemi de göz önünde bulundurulmalıdır. İletişim teknolojilerindeki olağanüstü 

gelişmeler müşterilerin bilgiye ulaşmasını, her türlü gelişmeden kısa sürede haberdar olmasını, dolayısıyla daha 

bilinçli tercihler yapmalarını sağlamaktadır. Bu nedenle müşteriden gelen taleplere önem veren ve müşterinin 

ihtiyaçlarını en erken tespit edip bunları gideren kurumlar, önemli bir rekabet avantajına sahip olmaktadır. 

 İtibar riski yönetmek ve bir bankanın itibarını sağlayıp korumasına yönelik önlemlerden bazıları şunlardır: 

• Hissedarlar, müşteriler, banka kurulu ve çalışanları arasında zamanında ve verimli bir iletişim bakımı, 

• Etkili bir anti-hile programı dahil, organizasyon boyunca güçlü kurumsal risk yönetimi politika ve 

prosedürlerin oluşturulması, 

• Tüm personel düzeyde farkındalık yaratarak bir risk yönetimi kültürünün güçlendirilmesi, 

• Kurulu, yönetim ve personel için davranış kuralları uygulayarak organizasyon boyunca etik davranması, 

• Bilgisayar sistemleri ve işlem web siteleri ile ilgili olanlar dahil, iç kontroller ve uygulamalar kapsamlı bir 

sistem geliştirilmesi, 

• Mevcut yasa ve yönetmeliklere uyması ve mevcut politika ve prosedürleri uygulaması, 

• Banka düzenleyicilerinin, gözetim uzmanları (örneğin, iç ve dış denetçiler gibi) ve kolluk kuvvetlerine 

derhal ve doğru tepki, 

• Bir kriz yönetim ekibi oluşturulması. 

 6  Sonuç ve Değerlendirmeler 

 Kurumsal açıdan itibar kurumun paydaşları ile olan ilişkilerinde stratejik bir anlam ifade etmektedir. Bir 

kurumun itibarı karşı karşıya kaldığı tüm risklerden etkilenmektedir. Bu nedenle kurumlar, sürekli değişik 

risklerin altında olan itibarlarını korumak için ileriye dönük stratejik bir bakış açısıyla kurumun tüm 

fonksiyonlarını kapsayan sistemli çalışmalar gerçekleştirmeli; kendilerine özgü bir kurumsal risk yönetim planı 

geliştirmelidir. 

 Güçlü bir itibar kurumlara birçok yönden fayda sağlamaktadır. Sürdürülebilir rekabet avantajı, gelecekteki 

hisse senedi değerlerinde olumlu etkiler yaratmak, daha nitelikli çalışanları çekmek, çalışanları motive etmek, 

toplumun kurum hatalarını daha kolay affetmesini sağlamak, algılanan riski azaltmak ve kişilerin kuruma 

güvenmeye olan isteğini artırmak, sağladığı faydalardan birkaç tanesidir.  

 İtibar yönetimi tüm riskleri içinde barındırmaktadır. İçsel baskılar, kurumun yönetimi ve kültürü, iş hayatının 

küreselleşmesi, tüketici beklentilerinin artarak çeşitlenmesi itibar yönetimini gerekli kılan etkenlerdir. İtibar 
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riskinin yönetilebilmesi için yönetimin tüm riskleri sistematik bir şekilde tanımlaması ve belgelendirmesi 

gerekmektedir. İtibar, birçok başarının bir araya gelmesiyle oluşup, ufak bir hatayla bir anda yok olabileceğinden 

yönetilmesi kolay olmayan bir risktir. 

 Bankacılık sektörünün, yeni teçhizat ve teknolojilere yapılan yatırımlarda, ekonomik büyümede ve hayat 

standardının yükseltilmesinde önemli bir etkisi vardır. Bankacılık sektörünün işlevleri sonucu ekonomide oluşan 

gelişmeler sonucu mali piyasanın hacmi genişler, milli gelir ve istihdam artar. Ekonomik yaşamda bu kadar 

büyük öneme sahip bankacılık sektörünün iyi bir itibarının olması son derece önemlidir.  

 Bankacılık sektöründe bir bankada başlayan kriz sistematik etki yaratarak tüm sisteme yayılabilir. Bu durum 

ise bankalara duyulan güvenin sarsılması ve ekonomik hayatın istikrarının ve kamu düzeninin önemli derecede 

bozulması sonucunu doğurur. Bu nedenle halkın bankalara karşı gösterdiği iyi niyetin ve dolayısıyla bankaların 

itibarının korunması amacıyla, bankacılık sektöründe finansal ağlar son derece önemlidir. Bankacılık sektörü, 

bankacılıkta finansal güvenlik ağları güçlendikçe krizlere karşı daha dayanıklı hale gelir. 

 Ekonominin harekete geçirilmesi, ekonomik kaynakların dağıtımı ve günlük finansal işlemlerin yapılması 

bankalar aracılığıyla yapılır. Bankacılık sektörünün sağladığı bu birçok olanak bankacılık faaliyetlerinin 

ekonomik ve sosyal alanda önemli bir yeri olduğunu göstermektedir. Bu kadar önemli bir yere sahip olan 

bankacılık sektörünün bir ülkedeki başka sektörlere kuruluşlara nazaran gerek devlet gerek bu sektörü 

düzenleyen ve denetleyen finansal ağlar tarafından daha saygın ve korunur olması gerekmektedir. İtibar kavramı 

bir kuruluş bir sektör üzerinde bu denli önemli bir risk oluşturmakta iken bankacılık sektörü gibi bir ülkenin 

kalkınmasında önemli bir yeri olan sektör de bu risklerin asgariye indirilmesi ve iyi yönetilmesi gerekmektedi 
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Abstract 

As in many countries of the world rapidly developing and modernizing the importance of tourism is growing 

in Kazakhstan. On the one hand each year a greater number of kazak citizens going to abroad and the other hand, 

many foreign visitors coming every year in to the Kazakhstan. Scope of this article is what components are 

effective for the development of tourism in Kazakhstan and how to change the direction in which these elements 

should. Espically Turkey's experience in the tourism sector has made planned and rapid growth, required to be 

shared with academics from Kazakhstan. 
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 1  Giriş 

Uluslararası turizm son 30 yıllık süreç içersinde sürekli gelişme ve çeşitlilik göstermiş, dünyanın en hızlı 

büyüyen sektörleri arasında yer almıştır. Dünya Turizm Örgütü’nün raporlarına göre turizm sektörü diğer 

sektörlerle karşılaştırıldığında petrol ürünleri, kimyasallar ve otomotiv endüstrisinden sonra dördüncü, hizmet 

sektöründe ise birinci sırada yer almaktadır. 

Hızla büyüyen teknolojik gelişmeler, artan yaşam standartları, sınır prosedürlerinin giderek azalması ve 

kolaylaşması uluslararası turizmin devasa bir boyuta gelmesini sağlamıştır. 1950’lerde 25,3 milyon ziyaretçi 2,1 

milyar dolar olan dünya uluslararası turizm hareketleri hacmi, 2011 yılında 940 milyon ziyaretçi ve 1,030 milyar 

dolara yükselmiştir. (UNWTO, 2012). 

Dünya Turizm Örgütünce yapılan uzun dönemli bir çalışmaya göre uluslararası ziyaretçi sayısının 2020 yılında 

1,6 milyar kişiye çıkacağı tahmin edilmektedir. (WTO, 1999). Sadece katılımcı açısından 70 yılda 6,800 kez 

büyüyerek 25 milyondan 1,6 milyara ulaşması bile gelecekte turizmin tüketici bazında en fazla gelişme gösteren 

sektör olduğunu açıkça ifade etmektedir.  

 2  Gelişmekte Olan Ülkelerde Turizmin Ekonomik Etkileri ve Orta Asya Ülkeleri 

Uluslararası turizmin büyük bir bölümü, önceleri Avrupa ülkeleri ve Amerika arasında olurken daha sonraları 

iklim, kültürel zenginlik ve doğal güzellikler nedeniyle Akdeniz çanağındaki ülkelere kaymıştır. Özellikle jet 

uçaklarının devreye girmesi, artan hava ulaşım şirketleri, büyüyen seyahat acentaları ve tur operatörleri 

sayesinde de kıtalararası bir kimliğe bürünmüştür. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin turizm olgusuna olan 

bakış açılarını değiştirmiştir. (Jenkins, 1995). 

Turizmin ekonomiye olan olumlu etkilerini açıklayan ve ortaya koyan yüzlerce çalışmadan bahsetmek 

mümkündür. Bu çalışmalar; ekonomik büyüme, kalkınma ve bölgesel kalkınma dengesi, ödemeler dengesi ve 

istihdam etkileri gibi birçok faktör üzerinde yoğunlaşmıştır. (Elias ve Proença, 2008). Turizmin bölgesel 

kalkınma üzerine etkileri Afrika’da ve Latin Amerika (Fayissa vd, 2009) ülkelerinde turizm ile ekonomik 

büyüme arasındaki ilişkiler birçok araştırmanın konusunu oluşturmuştur. 

Turizmin ekonomik etkilerini ölçen araştırmalar Nikaragua’da (Cross ve Venegas, 2008) ve OECD dışındaki 

ülkelerde benzer tekniklerle yapılmış (Lee ve Chang, 2008) ve benzer olumlu sonuçlar ortaya konulmuştur. 

Kore’de turizmin uzun dönemde ekonomik büyümeyi arttırdığını ortaya koyan (Oh, 2005) ARİMA modeli ve 

PANEL DATA metodu Türkiye’de uygulanmış (Gündüz ve Hatemi, 2005 ; Bahar, 2006 ; Alp, 2010) birbirleriyle 

örtüşen sonuçlar ortaya çıkmıştır.  

Uluslararası turizmin özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyüme yaratmasının ana nedenlerinden 

biri de uluslararası yabancı sermaye yatırımlarıdır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının en fazla otel, 

restaurant ve devre-mülk konutların finansmanında kullanıldığı görülmektedir. Üstelik otel işletmelerinin 

finansmanında kullanılan doğrudan yabancı sermaye yatırımları en hızlı Asya ülkelerinde artmaktadır. Doğrudan 

yabancı sermaye yatırımlarının oranı Orta Asya’da %-30 iken, Kuzey ve Kuzey Doğu Asya’da %-80’lere 

ulaşmaktadır. (Pecic ve Rodic, 2010). Doğrudan yabancı sermaye yatırımları konforlu ve lüks otellerin kurulması 

amacıyla gelişmekte olan bir ülkeye akarken, söz konusu ülkede birçok alt sektörün de büyümesini 

kolaylaştırmaktadır. (Bahar, 2010). Ayrıca yabancı sermaye girişiyle artan konaklama tesisi yatırımları bir 
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yandan eğitimli ve yetenekli iş gücüne istihdam alanı sağlarken yeterli düzeyde eğitimi olmayan insanlara da 

istihdam yaratmaktadır. Bu durum ise özellikle gelişmekte olan ülkelerde kırsal kesimde çalışanların, turizm 

sektörüne geçmelerine fırsat tanımaktadır. (Çetintaş ve Çetin, 2008). Bunun dışında turizm sayesinde gelişmekte 

olan ülkelerin yerel halkları bir takım Sosyo-ekonomik faydalar da sağlamaktadır. Turistik yörelerde gelişen 

altyapı, temiz içme suyu, elektrik, haberleşme, yollar ve havaalanı gibi yatırımların bölgeye çekilmesine yol 

açacaktır. (Skerritt ve Huybers, 2005). Yerel alandaki halkın yüksek standartlarda altyapı hizmetine kavuşması 

özellikle Asya-Pasifik ülkelerinde ulaşımın kolaylaşması açısından dikkat çekici ve önemlidir. (Khadaroo ve 

Seetanah, 2007). 

Tüm gelişmekte olan ülkelerde hükümetler kalkınma ajansları, sivil toplum örgütleri turizmin geliştirilmesi 

yoluyla yoksulluğu azaltmayı amaçlamaktadırlar. Güney Afrika Cumhuriyeti başta olmak üzere Brezilya, 

Meksika, Filipinler, Çin ve birçok Güney Amerika ülkesi ve Asya ülkelerinde yoksulluk sorunu karşısında bu 

çözüm yolu ciddi olarak benimsenmiştir. (Stone ve Stone, 2011). 

Turistik seyahatler sırasında turistlerin para harcamasını gerektiren birçok faktör ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

bölgede üretilen hediyelik eşya satışları, yiyecek-içecek alışverişleri, eğlence yeri girişleri şeklinde sunulan 

ürünler ve hizmetler, yerel halkın gelirini yükselterek bölgelerarası gelişim farklılığını kapatabilmektedir. 

(Spenceley, ve Meyer, 2012). 

Özellikle Orta Asya’da turizm hem en hızlı büyüyen ekonomik sektörlerden biridir, hem de birçok Asya 

ülkesin de kırsal bölgelerde yaşam standartlarını yükseltmiştir. Örneğin Filipinler’de 1991-2010 arasında iki orta 

dönemli ulusal turizm planı uygulanmış, 10 yerel bölgede turizm işletmeleri ve alt yapı kurulmuş olup; sağlık 

turizmi, ekoturizm ve kültürel turizmin desteklemesiyle birlikte, tüm bölgelerde İngilizce ikinci dil olarak 

kullanılmıştır. Böylelikle Filipinler; Kore, Hong-Kong, Vietnam, Singapur, Tayland ve Malezya arasındaki ciddi 

rekabette yerini almış ve toplam turist sayısını 4 milyon ziyaretçiye, gelirini ise 8 milyar dolara yükseltebilmiştir. 

2018 yılına kadar 4 milyar dolar yabancı sermaye yatırımı girişi beklenen bu ülkede maalesef genç Filipinli 

kadınların sömürüldüğü cinsel amaçlı turizm 2 milyar dolarlık bir pay almaktadır. (Lumang, 2008). 

Asya’da turizmin gelişmesinin nedenlerinden biri de doğal ve kültürel kaynakların bolluğudur ve bu durum 

tüketici tercihlerinin değişimine yol açarak Asya’da yeni turizm pazarlarının gelişip büyümesine neden olmuştur. 

Önemli olan Asya ülkelerinde turizm yatırımlarının yapılırken yerel halkın bir kenara bırakılmaması ve ülkeden 

ülkeye ciddi farklılıkların olduğunun gözden kaçırılmamasıdır. (Rocharungsat, 2008). 

 3  Kazakistan’da turizmin gelişmesi ve etkileyen faktörler 

1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra toplam nüfusu 60 milyon, toplam arazisi 3.994.400 

kilometrekare olan ve sınırları; Batı’da Hazar denizinden Doğuda Çin ve Kuzeyde merkezi Sibirya’dan Güneyde 

Afganistan ve Pakistan’a kadar uzanan 5 Orta Asya ülkesi ortaya çıkmıştır. Bu ülkeler; Kazakistan, Kırgızistan, 

Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan’dır. Bu beş Orta Asya ülkesinden en büyükleri 2,7 milyon kilometrekare 

toprağa sahip ve 16 milyon nüfuslu Kazakistan’dır. Nüfusunun yarıya yakın kısmı kırsal bölgede yaşayan bu 

ülkede, her ne kadar Gini indeksi katsayısı 0,289 ile Türkiye’den iyi gözükse de kırsal kesimin, özellikle de 

ülkenin güneyinde yaşayan yerel halkın gelir dağılımından aldığı pay yeterli oranda değildir. 

2011 yılında Kazakistan’ın ödemeler dengesinde 5 milyar 822 milyon dolar eksiği bulunmaktadır. Bunun 1 

milyar 630 milyon doları Kazak vatandaşlarının yurtdışı seyahat harcamalarından oluşmaktadır. Aynı dönemde 

seyahatler sütununda elde edilen gelir olarak 1 milyar 209 milyon dolar gözükmektedir. (www.eng.stat.kz, 2012). 

Bu demektir ki sadece seyahatler kısmında 422 milyon dolarlık negatif bir durum söz konusudur. Kazakistan’a 

gelen turist sayısı 2011 yılında % 20,6 artarak 3.393.000 den 4.093.000 e ulaşmıştır. Oralama turist başına düşen 

harcama miktarı ise 295 Dolar ile oldukça düşüktür. (UNWTO, 2012). Kazakistan kara-sınır komşularının giriş-

çıkış trafiği yerel halkın sürekli gidip gelmesi nedeniyle bir hayli fazladır. Bu nedenle giriş-çıkış ziyaretçi 

sayıları gerçek turist sayısını açıklamaktan uzaktır. 

Kazakistan’da konaklama tesisleri konusunda bir standardizasyon bulunmamakla beraber 58,768 yatak 

kapasitesi bulunmaktadır. Bunun 6,015 adedi Astana’da 12,960 adedi ise Almatı’dadır. Bu tesislerin yıllık doluş 

oranı %-25,8 dir. Ayrıca 1,515 adet turistik seyahat acentesi bulunan Kazakistan’da yerel seyahat acentaları ile 

gelen turist sayısı toplam 36,096’dır.Yabancı turizm acentaları kanalı ile 2011 yılında 375,923 turist gelmiştir. 

(www.eng.stat.kz, 2012). 

Orta Asya ülkeleri birbirine benzer görünmekle beraber iklim, arazi, tarih, kültür ve ekonomik gelişme 

bakımından birbirinden farklı özelliklere sahip olan ve turizm açısından kendi karşılaştırmalı üstünlüğüne sahip 

olan ülkelerdir. (Howard ve Allen, 2005). 

Orta Asya ülkeleri için yapılan bir çalışmada öncelikle Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan’a 

olan tarihi ve kültürel yakınlıktan dolayı Türkiye’den gelen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının arttığı 

belirlenmiştir. (Kantarcı, 2007). Bu çalışmada ülkeden ülkeye değişmekle birlikte Kazakistan’a yabancı 

sermayeyi çekmek için özel yatırım stratejileri ve teşvik politikalarının izlenmesi gerektiği belirtilmiştir. 

http://www.eng.stat.kz/
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Kazakistan’da turizm altyapısı ve arzı, iş amaçlı turizm, macera turları, spor turizmi, kültür turizmi ve sağlık 

turizmi şeklinde biçimlendirilmiştir. Özellikle büyük ve modern otel işletmeleri iki büyük kent olan Astana ve 

Almatı’da yoğunlaşmıştır. 

Orta Asya ülkeleriyle Türkiye arasındaki ilişkiyi yüzyıllardır sağlayan ipek yolu tarihi, kültürel ve altyapısal 

yakınlığı da oluşturmaktadır. Orta Asya ülkelerine turist gönderen A grubu 485 Türk seyahat acentesi üzerinde 

yapılan bir araştırmaya göre; yapılan seyahatlerin nedenleri arasında ilk sıralarda iş amaçlı seyahat (% 60,2) ile 

tatil ve eğlence (%35,7) gelmektedir. Acentalar Orta Asya’ya gitmek isteyen Türk turistleri internet (%31)fuarlar 

(%23,3) gazete ve dergi reklamları (%22,5) ve broşürler (%20,9) gibi kaynaklardan temin etmektedirler ve beş 

Orta Asya ülkesi içerisinde en popüler ülke (%58,3) Kazakistan’dır. (Kantarcı, 2006). 

Aynı araştırmada seyahat acentaları talebin oluşamamasını yeterli reklamın yapılamamasına bağlamakta ve 

diğer engeller arasında ise turların ucuz olmamasını ve olumsuz güvenlik imajını belirtmektedirler. Birçok turist 

İran, Irak, Afganistan gibi yüksek risk taşıyan bölgelere asla gitmek istemezler ve özgürce gezebilecekleri 

ülkeleri tercih ederler. Turizm alanında bir noktaya ulaşılabilme açısından güvenlikle ilgili genel imajın önemi 

çok fazladır. (Morakabati, 2011). Yapılacak tanıtım çalışmaları, harcanacak milyonlarca dolara rağmen “Gece 

yarısı ekspresi” veya “Borat” gibi filmlerin yarattığı imajı değiştirmek oldukça zordur.  

Özellikle gelişmiş ülkelerin turistleri risk konusunda oldukça duyarlıdır ve genellikle seyahat kararı vermeden 

önce Dışişleri bakanlıkları veya resmi kurumların seyahate yönelik sağlık ve güvenlik uyarılarını ciddiye alırlar. 

(Emsen ve Değer, 2004). 

Literatürde “turizm suçu” diye bir kavram olmamasına rağmen turistlere karşı işlenen suçları; hanutçuluk, 

uyuşturucu satışı, cinsel taciz, fuhuş, dolandırıcılık ve terör gibi başlıklar altında toplamak mümkündür. Elbette 

ki bazı turistler suç ile ilgili bir olayın mağduru, şahidi veya zanlısı olabilirler. Önemli olan hızla hareket ederek 

olumsuz etkilere yol açmadan sorunun hızlı ve adaletli bir şekilde çözülebilmesidir. (Spapens,2010). Bu amaçla 

bir çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de sektörün özellikleri dikkate alınarak giyim, kuşam, silah, teçhizat 

bakımından göze daha çok batmayacak şekilde düzenlenen, eğitim almış, dil bilen, turizm polisi veya turizm 

jandarması mevcuttur. (Tataroğlu ve Subaşı, 2008). 

Kazakistan açısından güvenlik aşırı bir risk teşkil etmemekle birlikte özellikle sınır kapılarındaki geçiş 

noktalarında eğitimli dil bilen ve turizmin oluş nedenlerini anlayabilen güvenlik personeli çalıştırılması 

zorunludur. Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan’ın kara sınır geçiş noktaları yerel halkların ülkeler 

arasında ziyaretler gerçekleştirmesindeki en büyük engeldir. (Palmer, 2007). 

Uluslararası turizmin iyi bir şekilde geliştiği ülkelerdeki markalarla ilgili olduğunu söyleyen çok sayıda 

araştırma bulunmaktadır. (Otgçar,2010). Son dönemde moda haline gelen bir turistik ürün geliştirme yöntemi de 

Las Vegas, Dubai, Şangay örneklerinde olduğu gibi “marka kent” projeleridir. (Tek, 2009). Kazakistan bu alanda 

Astana ve Almatı’ya ek olarak özellikle güneyde bir kültür kenti oluşturmalıdır. 

Dünya Turizm Örgütü ‘’Turizm kadınlara kapıların açılmasıdır ‘’ şeklinde bir duyuru yapmıştır. (UNWTO, 

2007). Gerçekten de turizm endüstrisinde dünyada çalışan 200 milyonun üzerinde insan olduğu ve bununda 

%70’nin kadınlar olduğu tahmin edilmektedir. (Marshall, 2001). Üstelik kadınlara daha az ücret ödenmesi, uzun 

ve zor çalışma saatleri kadınlara bu sektörden uzaklaştırmamıştır. (Manwa, 2008). Doğrudan çalışmanın dışında 

kadınlar, özellikle yerel el sanatları ve hediyelik eşya üretiminde, özel yiyecekler, taş ve ağaç işçiliği, batik ve 

diğer el yapımı ürünlerin oluşumunda etkin rol oynamaktadırlar. (McKenzie, 2007). Kazakistan da turizm 

sektörünün gelişmesi ile kadınların olumlu etkileneceği erkeklere olan ekonomik bağımlılıklarının azalacağını ve 

genç yaşta evliliklerin önlenebileceğini söylemek mümkündür. Türkiye’de olduğu gibi kırsal bölgelerde aile 

temelli küçük pansiyonların, ailenin işlettiği hediyelik eşya mağazalarının geliştirilmesi, Kapadokya örneğinde 

olduğu gibi tümden bir bölgenin yaşam tarzını değiştirmesi ve ekonomik anlamda farklılaşmasının sağlanmasını 

mümkün kılabilmektedir. (Elmas, 2007). 

 4  Sonuç ve Öneriler 

Kazakistan da turizmin geliştirilebilmesi için öncelikle bu konuya yönelik çok sayıda akademik araştırma 

yapmanın ve bunların sonuçlarının akademik yeterlilikteki dergilerde yayınlanarak tartışmaya açmanın faydalı 

olacağı bir gerçektir. Türkiye’nin de yaşadığı turizm deneyiminden yola çıkarak alınması gereken tedbirler ve 

yapılması gerekenler üzerine şu önerilerde bulunmak mümkündür: 

1) Kazakistan için en önemli olan sorun “talep yetersizliği” dir. Bu durum etkin bir pazarlama eksikliği ile 

izah edilebilir. Özellikle bölgedeki ülkelerin beraber bir şekilde stratejik pazarlama planlamasına 

gitmesi gereklidir. 

2) Kazakistan için yaratıcı bir strateji ile imaj çalışmaları yapılmalı, ürün geliştirme araştırmaları, özel 

Pazar bölümleri, fiyatlama ve güvenlik temelinde düzenleştirici çalışmalar başlatılmalıdır. (Kantarcı, 

2006). 

3) Özellikle potansiyel turistlerin bulunduğu ülkelere yönelik, yazılı ve görsel medya, elektronik medya, 

açık hava reklamları ile yoğun tanıtım yapılmalıdır. (Kantarcı, 2006). 
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4) Avrupa ve Asya’nın önemli turizm fuarlarına katılım gerek ülke gerek bölge bazında tanıtma sağlanması 

için gereklidir. Yerel acentelerin önemli tur operatörleri ile işbirliği sağlayacak ortamların geliştirilmesi 

de şarttır. 

5) Yabancı seyahat organizasyonu firmalarının, hava yolu firmalarının vergi ve banka işlemlerinde 

kolaylıklar sağlanmalı, alacakları konusunda finansal güvenceler verilerek Kazakistan’da çalışmaları 

teşvik edilmelidir. 

6) Yurtdışından gelecek turistler için havaalanı şartları ve vize prosedürleri kolaylaştırılmalı, dil bilen, 

turizm konusunda bilinçlenmiş personelin kontrol noktalarında görevlendirilmeleri sağlanmalıdır. 

Ayrıca güvenlik konusunda da yeterli önlem alınmalıdır. 

7) Yerel ölçekte turizm gelişme planlamaları yapılmalı, alt yapı düzenlemeleri sırasında özel sektörün 

görüşleri ve katılımı da sağlanmalıdır. (Zahra, 2011). Bu amaçla yerel yönetimlerde iyi yetişmiş mimar 

işletmesi ve turizm uzmanı elemanlar istihdam edilmesi gereklidir. (Hall, 2011). 

8) Özellikle güney Kazakistan’da kültür turizmi, Almatı’da spor turizmi geliştirilmeli, özel projeler 

üretilmelidir.( Örneğin ABD’nin Houstan uzay merkezinde NASA’nın da desteği ile kurulan uzay temalı 

park uygulamasının Baykonur uzay üssünde uygulanması bir çekicilik yaratabilir.) 

9) Sektörde çalışarak personelin uluslararası standartlarda eğitilmesi gereklidir. Misafirperverlik kültürü ve 

geleneği olan gençlerin İngilizce öğrenerek turizm alanında konaklama işletmeciliği, seyahat 

acenteciliği ve rehberlik gibi konularda uzmanlaşarak yetiştirilmeleri sağlanmalıdır. Ayrıca üniversite 

eğitimi dışında sürekli eğitim merkezleri açılmasıdır. 

10)  Son olarak Türkiye’de 1982 yılında olduğu gibi bir stratejik Teşvik ve Yatırım kararnamesi ile 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları teşvik edilmelidir. Tanıtım amaçlı fonlar oluşturulurken, yerel ve 

uluslararası birlikler kurulmalıdır. 
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Social Impact of Sustainable Ecotourism: Cases from Turkey 

Abstract 

The concept of sustainability began to dominate tourism debates after the United Nations Conference on the 

Environment and Development, the Earth Summit in Rio de Janerio in 1992. Ecotourism is the fastest growing 

sector, with an estimated growth rate of 25 to 30 percent, of one of the largest industries in the world. The motto 

of Action Program for Sustainable Development was that “Only whatever can be sustained by nature and society 

in the long term permissible.” The World Conservation Union expanded this definition as follows: “Ecotourism 

is environmentally responsible travel and visitation to relatively undisturbed natural areas, in order to enjoy and 

appreciate nature that promotes conservation, has low negative visitor impact, and provides for beneficially 

active socio-economic involvement of local populations.” There are two major problems with respect to 

ecotourism: achieving ecologic integrity of the ecotourism resource and, increasing and ensuring consistency of 

quality of the recreation experience for the ecotourist. Economic, environmental and social impacts involved in 

ecotourism should be balanced within ethical principles. The first official reference to the concept of ecotourism 

in Turkey was made in the Eighth Five-Year Development Plan (2001-2005). The aim of this study is to explore 

social impacts of ecotourism in Turkey. Some projects and surveys related with ecotourism will be considered in 

order to get better understanding of social impacts of ecotourism on the lives of local people in Turkey.  

JEL codes: A14, L83, Q01 

 1  Giriş 

Turizm sektörü, diğer endüstri kolları ve işletme faaliyetleriyle karşılaştırıldığında çevre üzerinde olumsuz bir 

etkisi olmadığı düşünülerek, uzun yıllar boyunca “temiz endüstri” ya da “bacasız endüstri” gibi tanımlamalarla 

anılmıştır (Bundesamtfur Naturschutz, 1997; Van der Duim and Caalders, 2002). Turizmin doğal ortamlar 

üzerindeki etkilerini ölçen birçok çalışma yapılmıştır (UNEP, 2000; Van der Duim and Caalders, 2002). (Açıksöz 

ve diğerleri, 2010). Turizm açısından sürdürülebilirlik kavramı, turizmin kaynağı olan doğal, tarihi, kültürel, 

sosyal ve estetik değerlerin korunup geliştirilerek çekiciliklerin devamının sağlanmasını ifade etmektedir (Oral 

ve Şenbük, 1996). Sürdürülebilirlik kavramı özellikle 1992’de Rio de Janerio’da gerçekleştirilen Birleşmiş 

Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı Dünya Zirvesi’nden sonra turizm tartışmalarında hakim olmaya 

başlamıştır. Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Programının mottosu uzun vadede sadece doğa ve toplum açısından 

sürdürülebilir olan ayakta kalabilecektir. Sürdürülebilir turizm tanımlarında yer alan ortak ögeler; doğal ve insan 

yapımı kaynakların optimum biçimde uzun süreli kullanımı, insan yerleşim dokusunun korunması, ekonomik ve 

sosyal eşitlik, kalite kavramına bağlılık ve sosyal katılım’dır (Demir ve Çevirgen, 2006).  

Turizmde sürdürülebilir bir gelişmenin sağlanabilmesi için en az üç disiplinin uyumu gerekmektedir: 

1. Ekonomistler, insanların refah düzeyini en üst seviyeye çıkarmak için eldeki sınırlı sermaye ve 

teknolojiyi en iyi biçimde kullanmak amacıyla yöntemler geliştirmektedir.  

2. Ekolojistler, ekolojik alt sistemlerin korunmasının global ekosistemin idamesi açısından çok önemli 

olduğunu hatırlatarak, çevrenin global ekosistemin içinde yer aldığını ifade etmektedirler. 

3. Sosyologlar ise, anahtar aktörlerin insanlar olduğu ve sürdürülebilir bir kalkınmanın sağlanabilmesi için 

sosyal kalıp ve ölçütlerin çözüm arayışında mutlaka dikkate alınmasının gereği üzerinde durmaktadırlar 

(Avcıkurt, 2007; Dinçer Şen, 2010). 

Ekoturizm, sürdürülebilir turizmin bir alt bölümünü oluşturmaktadır. Ekoturizm kapsamında, yeşil turizm, 

alternatif turizm, doğa turizmi, yabanıl turizm, macera turizmi, kültürel turizm gibi terimler kullanılmaktadır 

(http://www.yesilist.com/turkiye-apos-de-ekoturizm-cms). Ekoturizm ya da ekolojik turizm kavramı batı kökenli 

bir kavram olarak 80li yıllardan itibaren kullanılmasına rağmen, Türkiye’de kavramsal düzeyde tanımlanması ve 

uygulamaya girmesi çok gecikmemiştir (Tuna, 2007). Ekoturizm kavramı doğal çevrenin ve dolayısıyla çevre 

kalitesinin korunmasının öneminin anlaşılması ve bu yöndeki artan ilginin yaygınlaşmasıyla eş zamanlı olarak 

gelişme göstermiştir. Kitle turizminin yok edici etkisine bir tepki olarak ortaya çıkan ekoturizm, günümüzde 

turzim endüstrisinin hızla gelişen bir alt sektörü olarak yılda milyarlarca dolar gelir yaratmaktadır (Demir ve 

Çevirgen, 2006). Ekoturizm bir niş turizm pazarı olarak turizm endüstrisinin en hızlı gelişen dallarından biri 

olarak değerlendirilmektedir. Bazı araştırmacılar ekoturizmin yılda % 25 ila % 30 arasında bir artış kaydettiğini 

belirtmektedir. Bunun yanında çoğu turizm tahmincisi tüketicilerin çevre ve iklim değişikliği konusundaki 

duyarlılıklarının artması doğrultusunda gelecek yıllarda ekoturizmin çok daha hızlı gelişeceğini tahmin 

etmektedirler (Hassan, 2000; Jones, 2005; Pforr, 2001; Sharpley, 2006; Wood, 2002). 2002 yılının Birleşmiş 

http://www.yesilist.com/turkiye-apos-de-ekoturizm-cms
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Milletler tarafından “Uluslararası Ekoturizm Yılı” olarak ilan edilmesi ekoturizme verilen önemin bir 

göstergesidir (Demir ve Çevirgen, 2006). 

 2  Ekoturizmin Tanımı ve Özellikleri 

Günümüzde en iyi bilinen ve en çok kabul gören tanımlarından ilkinde ekoturizm “çevrenin korunması ve 

yerel halkın refahını arttırmaya yönelik olarak doğal alanlara yapılan duyarlı seyahatler” olarak 

tanımlanmaktadır (The International Ecotourism Society/ TIES,1990). Bir başka tanıma göre: “Ekoturizm; 

doğaya duyulan özlemin ortaya çıkması ve tatmin edilmesi, koruma ve gelişmeye dayalı olarak turizm 

potansiyelinden faydalanılması ve onun ekoloji, estetik ve kültür üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi ile 

ilgilidir” (Norris et al., ?). Bu tanımda ekoturizm, bir yandan ekolojik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğin 

sağlanması, diğer taraftan doğal alanların korunmasında bir araç olarak görülmektedir (Demir ve Çevirgen, 

2006). Uluslararası Doğa Koruma Birliği’nin (IUCN) tanımına göre ise ekoturizm, doğayı ve kültürel kaynakları 

anlayarak korumayı destekleyen, düşük ziyaretçi etkisi olan ve yerel halka sosyo-ekonomik fayda sağlayan, 

bozulmamıs doğal alanlara çevresel açıdan sorumlu seyahat ve ziyarettir (Kurdoğlu, 2001). Doğa İçin Dünya 

Fonu (WWF) ekoturizmi, vahşi doğa çevresinde doğal çevreye en az etkide bulunan ve bu arada yerel 

topluluklara ekonomik fayda sağlayan turizm türü olarak tanımlamıştır (Yücel, 2002; Dinçer Şen, 2010). 

Ekoturizmin özellikleri şöyle sıralanabilir: 

1. Turist tipi: Doğal alanlara ve kültürel çevrelere seyahati seven, yerel kültürleri ve bölgeleri öğrenme ve 

değerini anlama isteğinde olan kişilerden oluşur. 

2. Yer: Genellikle doğal, bazen koruma alanları veya kültürel çekicilikleri kapsar. 

3. Faaliyetler: Çevreye en düşük etki ile kaynakların kullanılması ve çevresel eğitimin desteklenmesine 

dayanır. 

4. Olanaklar: Çevre dostu teknolojilerin ve yerel kaynakların kullanımını gerektirir. 

5. Gelişme yaklaşımı: Ekonomik gelişme ile koruma amaçlarının birleştirilmesine dayanır. 

6. Gelişme süreçleri: Toplum ve çevre üzerinde en az seviyede olumsuz etkiler oluşturmalı ve tüm yerel 

halkı aktif olarak kapsamalıdır. Daha sonra da yerel topluluğa ekonomik faydalar sağlamalıdır (Pratiwi, 

2000; Demir ve Çevirgen, 2006). 

Ekoturizm, sürdürülebilir turizm türlerinden biridir. Aşağıdaki şekil, turizmin daha sürdürülebilir türlerini 

geliştirme sürecinde ekoturizmin kültürel ve kırsal turizmin unsurlarını içermekle beraber doğa turizminin 

sürdürülebilir bir türü olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Sürdürülebilir Gelişme Kavramı Olarak Ekoturizm Kaynak: Megan Epler Wood 

 3  Ekoturizmin Amaçları ve İlkeleri 

Ekoturizm toplulukları, koruma bilincini ve sürdürülebilir seyahat kavramlarını birleştirir. Bu da ekoturizm 

aktivitelerini uygulayan ya da bu aktivitelere katılanların birtakım ekoturizm ilkelerine uymasını gerektirir. Bu 

ilkeler: 

1. Etkinin en aza indirilmesi, 
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2. Çevresel ve kültürel bir farkındalık ve saygının oluşturulması, 

3. Ziyaretçilere ve yerel halka olumlu deneyimlerin sağlanması, 

4. Koruma için doğrudan finansal yararlar sağlanılması, 

5. Yerel halk için finansal yararlar sağlanılması ve güçlendirilmesi, 

6. Ev sahibi ülkenin politik, çevresel ve toplumsal iklimine ilşkin bir duyarlılık oluşturulması’dır 

(http://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism). 

EKONOMİK AMAÇLAR 

TOPLUMSAL AMAÇLAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

ÇEVRESEL AMAÇLAR 

Şekil 2: Sürdürülebilir Ekoturizm Değerleri ve İlkeleri Modeli Kaynak: Sadler, 1990; Wight, 1993 sonrası. 

İdeal bir sürdürülebilir ekoturizm modeli Sadler (1990) ve Wight’ın (1993) görüşleri üzerinde temellenmiştir 

(Şekil 2). Wight sürdürülebilir ekoturizmin 9 ilkeye dayanması gerektiğini ifade etmektedir. Bu ilkelere göre 

ekoturizm;  

 kaynakları azaltmamalıdır, çevreye duyarlı olmaldır, 

 ilk elden, katılımcı ve aydınlatıcı deneyimler sağlamalıdır, 

 tarafların (yerel topluluklar, devlet, sivil toplum kuruluşları, endüstri ve turistler) gezi öncesi, sırası ve 

sonrasında eğitimini kapsamalıdır, 

 kaynağın gerçek değerlerinin farkında olunmasını özendirmelidir, 

 kaynağın kendi koşulları kabul edilmelidir, sınırları tanınmalıdır, 

 anlayışı geliştirmelidir ve devlet, sivil toplum kuruluşları, endüstri, bilim adamları ve yerel yönetimler 

arasında etkinlikler öncesi ve sonrası ortaklık kurulmalıdır, 

 tüm taraflar için doğal ve kültürel çevreye karşı ahlaki ve etik sorumlulukları ve davranışları 

geliştirmelidir, 

 kaynağa, yerel topluluğa ve endüstriye uzun dönemli faydalar (bunlar koruma olabilir, bilimsel, toplumsal, 

kültürel ya da ekonomik olabilir) sağlamalıdır, 

 ekoturizm etkinlikleri dışsal kaynaklara olduğu kadar içsel etkinliklerde de çevreye duyarlı olmalıdır. 

 4  Ekoturizmin Toplumsal Etkileri  

Sürdürülebilir turizm tartışmaları içinde turizmin toplumsal etkilerine çevresel etkiler kadar dikkat 

çekilmemektedir. Bunun nedeni turizmin sosyo-kültürel etkilerinin genellikle zaman içinde yavaş yavaş ortaya 

 topluluk çıkarları 

 katılım,planlama,eğitim,istihdam 
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çıkması olabilir. Bu etkiler aynı zamanda görünmez ve soyuttur. Fakat, turizmin toplumsal etkileri genellikle 

gerçekleştikten sonra geri dönülmesi zor ya da imkansız, kalıcı olmaktadır. Sürdürülebilir turizmin toplumsal 

boyutları içinde turist, yabancı tur operatörleri, destinasyon yönetimi, yerel turizm endüstrisi ve ev sahibi 

topluluk yelpazeyi oluşturur (Swarbrooke, 1999).  

Ev sahibi toplumlar ve kültürler açısından turizmin belli başlı potansiyel etkileri kültürel miras, dil, din, 

geleneksel sanatlar, geleneksel yaşam tarzları, değerler, davranışlar ve ev sahibi topluluk açısından olumlu ve 

olumsuz sonuçlar doğurabilir. Müzelerin kalitesinin gelişmesi, yerel yönetimler ve kamu kurum ve 

kuruluşlarının korumaya daha fazla önem göstermesi, geleneksel dillerin korunması, ev sahibi topluluğun dinine 

daha fazla saygı gösterilmesi, geleneksel el sanatları ve sanat biçimleri için yeni pazarların gelişmesi, dünyadaki 

başka yaşam biçimlerine duyulan ilginin artması, turist değerlerinden hayvanları koruma gibi olumlu 

davranışların alınması, iç göçün hızlanması ve nüfusu azalan bölgelerin azalması gibi olumlu sonuçlar 

doğurabilir (Swarbrooke, 1999). Diğer taraftan geleneksel olmayan mimari stillerde binaların yapılması, 

turistlerin eser hırsızlığı yapması, yabancı sözcüklerin dile girmesi, yerel diller üzerinde iletişim sorunu 

sebebiyle baskı kurulması, turistki hale gelmiş dini bölgelerde manevi değerlerin yitirilmesi, turistlerin talebi 

üzerine geleneksel el sanatlarının yerini başka ürünlerin alması, turistlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

geleneksel sanat formlarının bozulması, dönüştürülmesi, öz-yeterlilikten bağımlılığa dönüşme tehlikesi, yabancı 

medyanın artan etkisi, fast-food gibi yeni yeme alışkanlıkları, suç oranlarında artış, turistlere karşı olumsuz 

davranışlar sergileyerek haysiyetini yitirme, kişisel ahlak düzeyini düşürmek, topluluk dışından gelen göçle 

beraber topluluğun hakimiyet altına alınması da olumsuz sonuçlar doğurabilir (Swarbrooke, 1999). 

Özkök ve Çoban (2009), SSCI tarafından taranan 10 dergide ekoturizmin etkileri ile ilgili yayınlanan 62 

çalışmayı incelemis ve yayınlanan bu çalışmaların 25’inin ekoturizmin kültürel etkileri ile ilgi sonuçları 

olduğunu bulmuşlardır. 25 çalışmanın 10’unda bölgede yerel halkın geleneksel yaşamının devam ettiği, bu 

sonuca bağlı olarak ekoturizmin yerel kültüre önem veren ve yerel kültürü destekleyen bir turizm yaklaşımı 

olduğu ifade edilmiştir. 25 çalışmanın 15’i ise ekoturizm faaliyetlerinin bölgede kültürel değişim yarattığını 

ortaya koymaktadır (Dinçer Şen, 2010). Kuter ve Ünal (2009), makalelerinde ekoturizmi sürdürülebilirlik 

kapsamında ele alarak çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkiler bakımından değerlenmişlerdir. Mansuroğlu 

(2006) Akseki/Antalya örneği üzerinden turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarını belirleyen bir araştırma 

yapmıştır. Araştırma sonucunda, Akseki’nin tarihsel, kültürel ve doğal özellikleri ile alternatif turizm için uygun 

potansiyele sahip olduğu, bu özelliklerin Antalya bölgesinde turizmin çeşitlendirilmesine ve farklı mevsimlere 

yayılmasına katkıda bulunacağı saptanmıştır. 

Taşıma kapasitesi bölgeden aldıkları hizmetin kalitesinde bir düşüş olmadan ve aynı zamanda doğal ve tarihi 

çevreye zarar vermeden, bir bölgeyi kullanabilecek maksimum turist sayısıdır. Genel olarak taşıma kapasitesi ile 

ilgili dört ayrı sınıflandırma yapılmaktadır (Sowman, 1987). Bunlar; ekolojik, fiziksel, ekonomik ve toplumsal 

taşıma kapasiteleri’dir. Bir çekim alanındaki yerel halkın turizme karşı hoşgörülülük sınırları olarak 

tanımlanabilir. Bu hoşgörü sınırlarının aşılması turizm endüstrisi üzerinde zararlı etkilerin oluşumuna zemin 

hazırlamaktadır. Bir turistik çekim yerinde halkın gelenekleri, ahlak kuralları, değer yargıları veya yaşam 

kalitesine zarar vermesi açısından kabul edilemeyecek bir gelişme derecesi sosyal taşıma kapasitesi kapsamında 

değerlendirilmektedir (Rızaoğlu ve Tanrısevdi, 1997: 53). Aşağıdaki tablo turizmin toplumsal taşıma kapasiteleri 

evrelerini göstermektedir. 

 

EVRELER  ÖZELLİKLER 

AŞIRI MUTLULUK Turistlerin ve turizm yatırımcılarının yörede kabul görmesi, küçük çapta planlama 

ve denetim mekanizmasının yer alması 

DUYUMSAMAZLIK Turistlerin yörede varlıklarını hissettirmesi. Yerel halk ve dışarıdan gelenler 

arasında daha fazla biçimsel (ticari) iletişim oluşması; çoğunlukla pazarlama ile 

ilgili planlamalara yer verilmesi. 

RAHATSIZLIK Yerel halkta turizm sektörü hakkında kuşkular oluşması, planlamacıların 

tutundurma çabalarına yönelmeleri. 

KİN (NEFRET) Yerel halkta öfkenin açık bir biçimde dışa vurulması, turistlerin tüm sorunların 

kaynağı olarak algılanması, çekim yerinin ürünün bozulmasını engellemek için daha 

çok tutundurma çabalarının arttırılmasına yönelik önlemsel planlamalar. 

Tablo 1:  Turizmin Toplumsal Taşıma Kapasitesi Kaynak: Rızaoğlu ve Tanrısevdi, 1997: 53; Dinçer Şen, 2010. 

Ekoturizmin fiziksel ve ekonomik çevre üzerinde olduğu gibi sosyo-kültürel anlamda olumsuz etkileri 

görülebilmektedir. Ekoturizmin gelişme sürecinde sosyo-kültürel değişimler hem olumlu hem de olumsuz 

gerçekleşebilirken, eğer bir toplum bu sürece dahil edilmemiş ve turizmi benimsememişse bu durumda 

genellikle olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda ekoturizmin sosyo-kültürel çevre üzerinde 

yaratabileceği olumsuz etkiler şunlardır: 

1. Festivaller, şovlar, gösteriler gibi kültürel faaliyetlerin bir ticari etkinlik olarak turistlere sunulmaya 

başlaması bu değerlerin orijinal yapısını bozmakta ve kültürel bozulmalara yol açabilmektedir. 
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2. Ekoturizmin yerel sosyal sistem üzerinde olumsuz etkileri görülebilmektedir. Bu etkiler; konaklamalar, 

hizmetler, altyapı gibi yerel olanakların turistlerle paylaşılması, yönetim ve profesyonel kadrolar için yöre 

dışından büyük yetki ve yüksek ücretlerle istihdam sağlanması, kumar, çeşitli suçlar, alkol tüketimi gibi 

faaliyetlerin artması, ziyaretçi sayısının artmasıyla dilde ve yerel kültürde bir erozyon olması gibi 

durumların ortaya çıkardığı rahatsızlıklardır (Demir ve Çevirgen, 2006). 

 5  Dünyadan ve Türkiye’den Ekoturizm Örnekleri 

Dünyada ekoturizme yönelik destinasyonların birçoğu tropikal bölgeler, ada ülkeleri ve dağlık bölgelerden 

oluşan az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelerdir. 1990 yılında Amerika’da macera seyahatleri ile ilgili bir 

araştırmada, ekoturizmle ilgili aktivitelere yönelik çeşitli destinasyonlar için şu programlar oluşturulmuştur 

(Weaver, 1998; Demir ve Çevirgen, 2006): 

 Doğa yürüyüşü: Arjantin, Hindistan, Nepal, Pakistan, Peru, Türkiye. 

 Doğa tarihi: Antartika, Brezilya, Kosta Rika, Ekvator, Madagaskar. 

 Vahşi doğada safari: Orta Afrika, Kenya, Tanzanya’dır. 

Türkiye ise, üç kıta arasında kalan konumu ile ekoturizm açısından kültürel ve tarihi değerleri yanında doğal 

güzellikleri ve biyolojik çeşitliliği ile en avantajlı ve önemli ülkelerden biridir. Yaban hayatını gözlemleme, doğa 

yürüyüşleri gibi ekoturizm aktiviteleri için koruma alanlarına yönelik önemli bir talep varken ve 1990’lı yıllar 

boyunca turizm çeşitlendirmesi bir devlet politikası olarak vurgulanmasına rağmen, Türk Turizm Endüstrisi ile 

ilgili analizlerde ekoturizm veya ilgili aktivitelerden hiç söz edilmemiştir (Weaver, 1998; Demir ve Çevirgen, 

2006). 2001-2005 dönemini kapsayan 8. Beş Yıllık kalkınam Planı’nda ekoturizm kavramına yer verilmiştir. 

Türkiye Turizm Stratejisi 2023’de “ülkemiz kıyı turizmi yanısıra, alternatif turizm (sağlık ve termal turizm, kış 

sporları dağ ve doğa turizmi, yayla turizmi, kırsal ve ekoturizm, kongre ve fuar turizmi, kruvaziyer ve yat 

turizmi, golf turizmi, v.b.) gibi turizm türleri açısından da eşsiz imkanlara sahip bulunmaktadır. Bununla birlikte, 

bu potansiyel rasyonel anlamda kullanılamamaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023 ve Eylem Planı 2013, 

ülkemizin doğal, kültürel, tarihi ve coğrafi değerlerini koruma-kullanma dengesi içinde kullanmayı ve turizm 

alternatiflerini geliştirerek ülkemizin turizmden alacağı payı arttırmayı hedef almaktadır. Söz konusu turizm 

kaynaklarının noktasal ölçekte planlanması yerine gelişim aksları boyunca turizm koridorları, turizm bölgeleri, 

turizm kentleri ve ekoturizm bölgeleri oluşturacak şekilde ele alınması, bu değerlerin tanıtımı ve kullanım 

kriterlerinin belirlenmesi açısından daha doğru bir yaklaşım olarak görüldüğü” ifade edilmektedir (T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, 2007). 

Türkiye’de ekoturizme örnek olabilecek bazı turizm aktiviteleri şöyle sıralanabilir (Çağatay, vd., 2002; 

Bakırcı, 2002): İnanç turizmi, yayla turizmi, ipek yolu, dağ-doğa yürüyüşü, akarsu turizmi, bisiklet turları, atlı 

doğa yürüyüşü, antik kentler ve tarihi çekim merkezleri, mağara turizmi, sportif olta balıkçılığı, kuş gözlemciliği, 

botanik turizmi ve av turizmi’dir (Tuna, 2007). Buna ilaveten tarım ve çiftlik turizmi, yamaç turizmi, balon 

turizmi, yaban hayatı (fauna) gözlemciliği, sualtı dalış turizmi, macera turizmi de sayılabilir (Dinçer Şen, 2010). 

Türkiye’de ekoturizme yönelik kaynakların çoğunu milli parklar, tabiat alanları, tabiatı koruma alanları, tabiat 

anıtları gibi koruma alanları oluşturmaktadır. Özellikle milli parklar sahip oldukları çok çeşitli doğal, kültürel, 

jeolojik, tarihi ve arkeolojik değerleri ile ekoturizm açısından büyük öneme sahiptir (Demir ve Çevirgen, 2006). 

Türkiye’de 2012 yılı itibariyle 41 milli park, 185 tabiat parkı ve 109 tabiat anıtı bulunmaktadır (Eroğlu, 2012). 

Sürdürülebilir bir turizm oluşturulabilmesi için Türkiye’de hayata geçirilen projeler içinde Mavi Bayrak Projesi, 

Çam Ödülü Projesi ve ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi sayılabilir. Mavi Bayrak, uluslararası düzeyde nitelikli 

ve niteliklerinin sürekliliği kanıtlanmış olan plaj ve marinalar için geliştirilen standardın sembolüdür. 2012 yılı 

itibariyle Türkiye’de 355 mavi bayraklı plaj, 19 mavi bayraklı marina ve 13 mavi bayraklı yat bulunmaktadır. 

Türkiye toplam mavi bayrak sayısında dünyada dördüncü sırayı almıştır (http://www.mavibayrak.org.tr/).  

Bu projelerin yanında ATAK Projesi, Belek Yönetim Planı, Dağ-Doğa Yürüyüşü Projesi, Yayla Turizmi 

Projesi, Akarsu Turizmi Projesi, Bisiklet Tur Güzergahlarının Belirlenmesi-Geliştirilmesi Projesi, Atlı Doğa 

Yürüyüşü Projesi, Mağara Turizmi Projesi, Sportif Olta Balıkçılığı Projesi, Kus Gözlemciliği Projesi, Tarım- 

Çiftlik Turizmi Projesi, Botanik Turizmi Projesi, İpek Yolu Projesi, Av Turizmi Projesi sayılabilir (Bakırcı, 2002; 

Dinçer Şen, 2010). Türkiye’de ekoturizme ilişkin projelerden bir diğeri Küre Dağları Milli Parkı’nda uygulanan 

Küresel Çevre Fonu (GEF) destekli “Orman Koruma Alanları Yönetiminin Güçlendirilmesi Projesi”, Haziran 

2012’de Brezilya’da gerçekleştirilecek olan Rio +20 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma 

Konferansı’nda, sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi uygulamalarıyla Türkiye’yi temsil edecek en iyi 25 

uygulamadan biri olarak seçilmiştir. 2005 yılında başlanan Kuş Cennetleri Projesi ile bugüne kadar 13 kuş 

cenneti hayata geçirilmiştir. Bunlar: Balıkesir’de Manyas; Bolu’da Yeniçağa Gölü; Adıyaman’da Gölbaşı; 

Bursa’da Uluabat Gölü; Konya’da Kozanlı; Sivas’ta Tödürge Gölü; Osmaniye’de Kirmitli; Muğla’da Dalyan 

Gölü;  Muğla’da Tuzla Gölü; İzmir’de Gediz Deltası; Burdur’da Burdur Gölü; Tokat’ta Kaz Gölü; Samsun’da 

Kızılırmak Deltası Kuş Cennetleri’dir. Bunlar arasında Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı 2004 yılında Avrupa 

Birliği tarafından A Sınıfı Kuş Cenneti Diplomasına layık görülmüştür (Yeşil Mavi, 2012). Dalyan, ekoturizme 



SESSION 4C: Turizm 343 

yönelik güzel bir örnektir. Sahip olduğu biyolojik çeşitlilik ile birlikte, özellikle deniz kaplumbağalarının üreme 

bölgesi olan İztuzu Kumsalı birçok turist çekmektedir. Yine Dalyan ağzı açıklarında dünyada nesli tükenmekte 

olan 12 memeliden biri olan ve koruma altına alınan Akdeniz Foku görülebilmektedir (Doğaner, 1994; Demir ve 

Çevirgen, 2006). 
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Abstract 

Involvement in the tourism movements has been rising every passing day along with the globalization concept. 

Tourism sector contributes doubly to economy. One of them is interpreted as social activity, and the other one as 

economic activity or industry. Ultimate purpose of tourism is marketing a particular service to an individual who 

participates either as a day tripper or as a recreationist. In this respect tourism sector is a commercial sector.  

Today, tourism has gone beyond sea, sun and sand. A variety of tourism forms exist; such as nature tourism, 

adventure travel, science tourism, eco-tourism, cultural tourism, alternative tourism and rural tourism. Rural 

tourism plays a vital role in tourism sector. This study aims to emphasize among other tourism forms rural 

tourism is an accelerator power for developing countries like Turkey. Ultimately, rural tourism prevents rural 

immigration and is a significant medium for the publicity of Turkey; which can be integrated in various forms of 

tourism, which has assorted authentic recreational activities those can be done in all seasons, which contributes 

to the protection of natural and cultural heritage, which serves sustainable tourism concept. The paper also 

includes; the rural tourism policies which are applied, and applications of rural tourism. Moreover SWOT 

analysis for Turkey’s rural tourism will be carried out. 

JEL codes: O18, Q56, P25 

 1  Giriş  

Ekonomik kalkınma, ülkelerin önemle üzerinde durduğu konuların başında gelmektedir. Tüm dünyada her 

ülke kendi toplumunun refah içerisinde yaşamasını ister ve bu nedenle ülkelerinde çeşitli programlar uygularlar. 

Çoğu ülke için kırsal alanda yaşayan nüfusun kentsel nüfustan fazla olması kalkınmayı zorlaştıran bir unsurdur. 

Bu ülkelerde kırsal kalkınma üzerinde durulmuştur. Kırsal kalkınmada öncü ve en önemli sektörlerden birisi 

kırsal turizmdir.  Bu nedenle kırsal turizmin gelişmesi açısından olumlu sonuçlar doğuracak projeler ortaya 

konulmuştur ve gerçekleştirilmiştir.  

Kırsal kalkınma; kırsal alanlarda yaşayan insanların sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan yapısını değiştirecek 

biçimde üretim, gelir ve refah düzeylerinin geliştirilmesi, dengesizliklerin giderilmesi, kentsel alanlarda mevcut 

fiziksel ve toplumsal alt yapının kırsal alanlarda da oluşturulması, tarımsal ürünlerin daha iyi değerlendirilmesi 

yönündeki süreçleri, etkinlik ve örgütlenmeleri ifade etmektedir. Kırsal turizm ise, çiftlik turizmi, yeşil turizm 

veya yayla turizmi olmakla birlikte, doğa tatillerini ve özellikle de eko turizm, alışveriş, kayak, bisikletli ve atlı 

doğa gezileri, macera, rafting, spor, termal turizm, avcılık ve balıkçılık, sanat, tarih ve etnik yapıya endeksli bir 

turizm türüdür. 

Türkiye’de son yıllarda turistik kıyı merkezleri ve büyük kentlerin çevresindeki köyler, antik kentlerin 

yakınlarındaki kırsal yerleşmeler, yol kenarlarındaki köyler, kasabalar, turizme artık yabancı değillerdir. Kır 

lokantaları ve alışveriş sergileri, hatta balık çiftlikleri ve kırsal yollar, turistlerle veya günübirlikçilerle 

tanışmışlardır. Bireysel geziler yanında, bu tür yerlere ya da onların içinde bulunduğu kırsal alanlara seyahat 

acenteleri tarafından günlük geziler düzenlenmektedir. Diğer taraftan ciddi projeler uygulanarak eski köy 

kalıntıları canlandırılmaya çalışılmaktadır. 

Türkiye’de, 1960’lı yıllarda planlama dönemi ile birlikte çeşitli illerde fakirliğin azaltılıp bölgesel 

dengesizliğin giderilmesi amacıyla kırsal kalkınma projeleri uygulanmıştır. Uygulanan her bir kırsal kalkınma 

projesinin amaçlarından birisi, kırsal alandan kentsel alana olan göçü önlemek olmuştur. Göçün önlenmesinde de 

kırsal kalkınma bileşenlerinden birisi olan Kırsal turizmin geliştirilmesi zorunlu bir bileşen olarak ortaya 

çıkmaktadır.  

Türkiye’de yerli ve yabancı kaynaklı projelerde kırsal alanın gelişimine yönelik değişik kırsal turizm projeleri 

uygulanmaktadır. Bu projelerin uygulamalarına bakıldığı zaman sürdürülebilirliği ön planda tutulmuş başarılı 

proje örnekleri görülmektedir. 2007-2013 yılları arasında ilk defa Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından kırsal 

turizme yönelik, IPARD programı vasıtasıyla desteklemeler olacaktır. Kırsal turizm kısa dönemde yüksek gelir 

getirisi olmamasına rağmen, uygulanacak illerde, öncelikle istihdama, böylelikle katma değer yaratarak yerel 

ekonomiye ve dolayısıyla da ulusal ekonomiye pozitif yönde bir canlılık katacaktır.. Özellikle, hiç bir ekonomik 

aktivitenin yapılmasına uygun olmayan dezavantajlı sayılabilecek coğrafik koşullara sahip dağlık alanlarda 
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yaşayan insanlar için önemli bir gelir getirici aktivite olması muhtemel bir gelişmedir. Kırsal turizmin gelişimi 

ile birlikte ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan illerin gelişmesi bütünlük oluşturacaktır. 

Çalışmamızda öncelikle kırsal turizmin ilkeleri ve ülke ekonomisine katkıları ele alınmıştır. Bu bağlamda, 

Türkiye’de uygulanan kırsal turizm projelerine örneklerle yer verilmiş, IPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınma için 

Katılım Öncesi Yardım Aracı) Programının Türkiye’de ki uygulama alanlarından bahsedilmiştir. Son olarak, 

Türkiye’nin kırsal turizm potansiyelinin güçlü, zayıf yönleri ve fırsat ve tehditleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

 2  Kırsal Turizmin İlkeleri ve Ülke Ekonomisine Katkıları 

 Kırsal turizm, kırsal alanlarda insanların eğlenme, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme amaçları 

için ayrılmış ve düzenlenmiş alan ve yapıların görünümüdür. Piknik ve kamping alanları, plajlar, motel, otel ve 

tatil köyleri kırsal turizm kapsamına girmektedir. Bu alanlar ve yapılarının bilinçli bir planlama ile doğa içinde 

eritilmeleri, doğa ile bir bütünlük oluşturmaları gerekmektedir. Bu açıdan aşırı kullanım ya da bu alanlara fazla 

yüklenme, hem yararlananlar hem de çevre, doğal etmen ya da özellikleri açısından olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır (Koç ve Şahin, 1999).  

 Bu  nedenle kırsal turizmin belirli ilkeler çerçevesinde sürdürülmesi gerekmektedir. Kırsaldaki turizmin 

ilkeleri; yararlanma, gelişim, tasarım, kırsal ekonomi, koruma ve pazarlama olmak üzere 6 ana başlık altında 

özetlenebilir (Sharpley ve Sharpley, 1997). 

 Gelişim: Kırsaldaki turizm gelişimi, koruma ve ayağa kaldırma amaçlarına yardımcı olmalıdır. Örnek 

olarak, tarihi evlere yeni kullanımlar, çiftliklere ise ek kullanım ve gelir getirebilir; terkedilmiş arazilerin 

ıslahına yardımcı olabilir ve kırsala ulaşım için yeni fırsatların önünü açabilir. 

 Yararlanma: Turistlerin kırsaldan daha çok yararlanmalarını sağlama çabaları, kırsalın özelliğini, 

güzelliğini, kültürünü, tarihini ve yaban canlılarını merkez alan etkinliklere yöneltilmelidir. 

 Kırsal Ekonomi: Turizme yatırım, kırsal ekonomiyi desteklemeli, fakat hem yoğun kalabalıktan ve erozyon 

ile aşırı kullanma dolayısıyla turizm kaynaklarına hasar vermekten kaçınmak için hem ekonomik ve hem de 

başka faydaları yaygınlaştırmak için coğrafi olarak daha geniş çapta yayılmanın ve ziyaretlerin en yoğun 

olduğu dönemlerin dışına daha çok kaydırılmasının peşinde olmalıdır. 

 Tasarım: Yeni turizm gelişimlerinin planlanması, yerlerinin saptanması ve yönetilmesi, peyzaja uygun 

olmalı ve mümkün olan durumlarda ise peyzajı zenginleştirmeye çalışmalıdır. 

 Koruma: Kırsaldaki turizmden faydalananlar, bu turizmin en değerli varlığı olan kırın korunmasına ve 

zenginleştirilmesine katkıda bulunmak için koruma ve ayağa kaldırma politikalarına ve programlarına 

politik ve pratik destek sağlamalılar. 

 Pazarlama: Turizm sanayisinin tanıtım, bilgilendirme ve pazarlama girişimlerinde insanların kırsala yönelik 

anlayışlarını ve ilgilerini derinleştirerek takdir etme ve yararlanma duygusuna ulaşmalarını sağlamaya 

çalışılmalıdır. 

Söz konusu bu ilkeler kırsal alanların korunarak kullanımına rehber olma özelliği taşımaktadır. Bu rehberlik 

tüm dünyada kırsal alanlara yönelen ve her geçen gün artan ilginin getireceği olumsuzlukların giderilmesi 

açısından da son derece önemlidir. 

Kırsal turizm faaliyetleri, gelişmekte olan ülkelerde toplumun gelir düzeyi yüksek olan kesiminin kırsal 

alanlarda inşa ettirdikleri ve daha çok yakın kullandıkları ikinci evler / tatil evlerinde, yalnızca denize ya da göle 

girmek, balık tutmak gibi küçük çaptaki faaliyetlerden oluştukları halde, gelişmiş ülkelerde çok sayıda insanın 

katılabildiği ve çok çeşitli faaliyetlerden oluşan dev bir endüstri haline gelmiştir. Ayrıca, yüksek ücret alan kentli 

nüfus her gün işe gidip gelme şekillerini kırsal yaşam şekline dönüştürmeye başlamışlardır ve değişen sosyal 

değerler kent merkezlerini çevreleyen çiftlik parçalarında kentli nüfusu barındırmaya başlamıştır (Yurtsever, 

1992). 

Türkiye’de son yıllarda turistik kıyı merkezleri ve büyük kentlerin çevresindeki köyler, yine antik kentlerin 

yakınlarındaki kırsal yerleşmeler, yol kenarlarındaki köyler, kasabalar, turizme artık yabancı değillerdir. Kır 

lokantaları ve alışveriş sergileri, hatta balık çiftlikleri ve kırsal yollar, turistlerle veya günübirlikçilerle 

tanışmışlardır. Bu tür yerlere ya da onların içinde bulunduğu kırsal alanlara günlük geziler düzenlenmektedir. 

Öte yandan ciddi projelerle (Kayaköy/Fethiye gibi) eski köy kalıntılarının canlandırılmasına gidilmekte, bazı 

köylerde ise konaklama, kültür mirası evlerde gerçekleştirilmektedir (Şirince köyü-Selçuk/İzmir) Bütün bu 

gelişimler, ülkemizde kırsal turizmin son yıllarda talep görmeye başladığının işaretidir (Tarlak, 2007). 

Son yıllarda daha çok gelişen kırsal turizm, kırsal yörelerin kalkınmasına yardımcı olarak, ülke ekonomisine 

katkıda bulunur. Tarımsal ve turistik etkinlikler bir arada ve birbirinin tamamlayıcısı olarak yer alarak, hem 

kırsal alan hem de ülke ekonomisine önemli olumlu etkileri olur (Soykan, 1999). 

Ülkemizde kırsal alanda yaşayan nüfus kırdan kente göç nedeniyle giderek azalmaktadır. Turizm, turistik 

çekim gücü olan yörelerin canlılığı için zorunlu olan en uygun nüfus miktarının köyde tutulması ve göçün 

önlenmesi açısından önemli bir etmendir. Kırdan kente göçün önlenmesi, kırsal kesimdeki yaşam koşullarının 

iyileştirilmesi ve adil gelir dağılımının sağlanması ile olanaklıdır. Kırsal turizmin, kırsal yörelerde yaşayan 
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insanlara yeni bir çalışma olanağı getirdiği söylenebilir (Özgen, 1995). Bunlarda kırsal yörelerin kalkınmasına 

etki ederek iç göçü engelleyebilir, nüfusu yerinde tutmada önemli rol oynayabilir. 

Kırsal alanlarda gerek tarımsal etkinliklerle uğraşan ve gerekse uğraşmayan ailelere kırsal turizm yoluyla ek 

gelir sağlamak mümkündür. Çünkü kırsal turizmde konaklama ve diğer hizmetler çoğunlukla küçük aile 

işletmelerinde ya da kır otellerinde gerçekleştiğine göre, aile bireylerinin hepsine iş olanağı doğmaktadır. 

Turizm, kırsal yöreler halkına, çok çeşitli kaynaklardan gelir kazanma olanakları yaratır. Bunlar: 

 Tarım ürünlerine ek istem doğacağından, tarım ürünleri için ek piyasa oluşması demektir. 

 Turistik mal ve hizmet sektörü ile kamu hizmetlerinin çoğalması, hem kişisel gelirleri hem de kamu 

gelirlerini arttırır. 

 Kırsal yörelerde el ve ev sanatları gelişir, esnaf ve sanatkâr sayısı artar, ek gelirler çoğalır. 

 Konaklama, yeme-içme vb. ilgili tesislerin artması, islendirme ve ücret gelirlerini arttırır. 

 İnşaat sektörü geliştiği için ona bağlı yan sektörler ve gelirler artar. 

Kırsal turizmin başlatıldığı yörelerde eskiden var olan tarım, ormancılık ve el sanatları gibi etkinlikler 

kesinlikle bir yana itilmemekte, aksine sektörler arası işbirliği geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çünkü kırsal 

turizmin onlara, onların da kırsal turizme gereksinimi vardır. Bazı uygulamalarda tarımın kırsal turizm sayesinde 

canlandığı, verimli hale geldiği ortadadır. Kırsal el sanatları gibi geleneksel kültür mirasının öğelerinin geleceğe 

aktarılması büyük ölçüde kırsal turizme borçlu olmaktadır. (Soykan,1999). 

Türkiye’de kırsal alanların kalkındırılması ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik 

çalışmalar, Cumhuriyet’in kuruluş yıllarına kadar gitmektedir. Cumhuriyetin kuruluşu ile başlayan modernleşme 

hareketleri tarımda ve kırsal kesimde kalkınma çabalarında da etkisini göstermiştir. Nüfusun çok önemli bir 

bölümünün köylerde yaşadığı ve ekonominin ağırlıklı olarak tarıma dayandığı bu ortamda, tarımsal ve kırsal 

kalkınmanın ulusal kalkınmadaki rolü, kalkınma ve çağdaşlaşma çabalarında tarıma ve kırsal nüfusa özel bir 

önem verilmesini zorunlu hale getirmiştir (DPT, 2006). 

 2.1  Türkiye’de Uygulanan Kırsal Turizm Projeleri 

Türkiye’de kırsal turizm olgusu son yıllarda artan bir önem göstermiştir. Bu nedenle çeşitli bölgelerde, 

ilçelerde ve köylerde kırsal turizmin gelişmesi için çeşitli projeler geliştirilmiştir. Bu projelere örnek verecek 

olursak; Doğu Anadolu Turizm Gelişim Projesi,  Kastamonu Azdavay’da Ekoturizmin Geliştirilmesi Projesi ve 

Yanık Ali Konağı Restorasyon Projesi, Manisa İli Tekelioğlu Köyü Kırsal Turizm Gelişim Projesi, Küre Dağları 

ve Zümrüt Köyü örneği, Gökçeada örneği: Organik Yaşamı Adada Öğrenmek Projesi, İzmir ili Şirince köyü 

örneği, Göreme örneği, Mumcular örneği, Beypazarı örneklerini verebiliriz. Bu projelerden bazılarının amaçları 

ve sonuçları aşağıda belirtilmiştir. 

Kastamonu Azdavay’da Ekoturizmin Geliştirilmesi Projesi ve Yanık Ali Konağı Restorasyon Projesi: Bu 

projenin amacı, Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde eko turizm altyapısının kurulması ve uygulamaya sokulması 

ile yerel sosyo-ekonomik yaşama ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Projenin ana 

faaliyetleri ise; Bir eko turizm merkezinin kurulması, geliştirilmesi ve idaresi, Eko turizm merkezine bağlı uydu 

çekim alanlarının geliştirilmesi, Azdavay’da geliştirilecek eko turizmin ulusal ve uluslararası eko turizm ağına 

entegrasyonu ve tanıtımı ile ilgili faaliyetleri içermektedir (Şerefoğlu, 2009). 

Küre Dağları ve Zümrüt Köyü örneği: Proje, köyde ekoturizm aracılığı ile halkın Milli Park ile ilişkisinin 

geliştirilmesini ve fayda sağlamasını önermektedir. Bu proje ile hedeflenenler; Yoksulluğu azaltıcı ve koruma 

çalışmalarını destekleyici bir faaliyet olarak doğaya duyarlı turizm, sahip olduğu doğal ve folklorik güzellikler 

nedeniyle Zümrüt Köyü için oldukça uygundur. Eko turizm altyapısının oluşturulması kapsamında köydeki at 

yetiştiriciliğinden ve gezi parkurundan faydalanılması düşünülmektedir. Proje, iki yaz sezonunu kapsayacak 

şekilde organize edilmiştir. İlk turizm sezonunda organize edilecek deneme turları ile at ve bisiklet ihtiyaçlarının 

ve diğer eksiklerin belirlenmesi yanında köy halkı eko turizm modeli ile tanıştırılacak, ikinci sezonda da 

ziyaretçiler kabul edilmeye başlanacaktır (Şerefoğlu, 2009). 

Gökçeada örneği: Gökçeada, 1995 yılından itibaren, I. Derecede kalkınmaya öncelikli yöre kapsamına 

alınmıştır. Ekonomisi tarım, hayvancılık, balıkçılık ve turizme dayanmaktadır. Tarım bakanlığı ekolojik tarım 

yapılması amacıyla Gökçeada’yı pilot bölge olarak seçmiştir. Organik zeytinyağı üretimi, organik bal üretimi ve 

organik sofralık ve şaraplık üzüm üretimi projeleri başlatılmıştır. Gökçeada Belediyesi, 25 Haziran 2008 

tarihinde imzalamış olduğu anlaşmayla Organik Yaşamı Ada’da Öğrenmek Projesi’ni başlatmıştır. Projenin temel 

hedefi, Gökçeada’yı organik üretime dayalı agroturizm konusunda cazibe merkezi haline getirmek için 

oluşturulacak turizm strateji planının İtalya’nın Sardunya Adası deneyimlerinden faydalanılarak geliştirilmesidir. 

(Özdemir, 2012). 

Doğu Anadolu Kalkınma Programında Kırsal Turizm Çalışması örneği: DAKAP Projesi BMKP 

(Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı) ile Atatürk Üniversitesi arasında varılan anlaşma sonucu ortak 

yürütülen bir projedir. DAKAP kırsal kalkınma, girişimcilik, turizm ve diğer bazı alanlarda eğitim, örgütleme ve 

danışmanlık yöntemleri ile beşeri ve sosyal sermayede kapasite geliştirerek ve yönlendirerek Bölgedeki 

kalkınma çabalarına sürdürülebilir bir katkıda bulunmak amacına yönelik olarak planlanmış bir bölgesel 
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kalkınma pilot programıdır. DAKAP projesinin faaliyetlerinden birisi “Kırsal Turizmi Geliştirme Projesi”dir. Bu 

kapsamda; yürüyüş yolları geliştirme, rafting eğitimi, turizm İngilizcesi, Turizm ve Doğal ve Kültürel Değerlerin 

Korunması semineri, Katılımcılık ve Bölgesel bir Marka Yaratmak gibi faaliyetler yapılmıştır (Şerefoğlu, 2009). 

İzmir ili Şirince köyü örneği: Eski bir Rum köyü olan Şirince, yaklaşık 10-15 yıldır kırsal turizmle iç içedir. 

Bugünkü Şirincelilerin devraldığı kültürel miras ve turizme olumlu bakış açıları, coğrafi konumun sağladığı 

avantajlar, köyü kırsal turizmde bölgenin en tanınmış köyü yapmıştır. 1950’li yıllarda 2000-3000 civarında iken 

sonradan 700’e kadar düşen köy nüfusu, 1990’lı yıllardan itibaren turizmin gelişmesi ile birlikte tekrar yükseliş 

eğilimi içine girmiştir. Köyde halen bazı Rum evleri pansiyon olarak hizmet vermektedir. Şirince’de imal edilen 

ve pazarlanan değişik şarap türleri Türkiye çapında ün kazanmıştır. Köy içinde harap durumda olan iki Rum 

kilisesi bulunmaktadır. 

Beypazarı örneği: Beypazarı ilçesi son 5 yıllık dönem içerisinde farkına vardığı doğal zenginliklerini 

promosyon yoluyla halka tanıtarak yeri ve yabancıları bölgeye çekebilmiş ilçelerden birisidir. Ankara’ya yakın 

olan bu ilçede mevcut yönetimin bu konuda desteği ile evlerin restorasyonu yapılarak, doğal yapılarının 

bozulmaması yönünde çalışmalar yapılmıştır. Her yıl kaymakamlık ve belediyelerin ortak çalışması ile 

Beypazarı festivalleri yapılmaktadır. Festivallerde yerel halkın el sanatları, yerel ürünleri ilçeyi ziyaret eden yerli 

ve yabancı ziyaretçilere sunulmaktadır. İlçede haftanın her günü bir pazar kurulmakta olup bu pazarda ilçeye 

özgü ürünlerin yanı sıra çeşitli ürünler satılmaktadır. İlçede TÜBİTAK-Belediye ortaklığı ile verilen bir destekle 

doktora öğrencisi tarafından yapılan bir çalışmada ise tarihi bir binanın içerisinde çeşitli aktiviteler yapılmaktadır 

(Şerefoğlu, 2009). 

Mumcular örneği: Mumcular’da Kırsal turizm modeli kurmak amacıyla Mumcular köylerimde incelemeler 

yapılmış ve sonuç olarak belli özelikleri (zeytin, halıcılık, dağ köylerinin doğa ile bağı, kırsal özeliğini 

kaybetmemiş olması, vb.) ile kırsal turizme uygunluğu tespit edilmiştir. Mumcularda yapılan kırsal turizm 

faaliyetleri; halı ve el sanatları festivali, zeytin festivali, doğa yürüyüşleri, bisiklet turları, çiftçi tezgahları, hobi 

bahçeleri, deve güreşleri ve kampçılık faaliyetleridir (Tarlak,2007) 

 2.2  IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance Rural Development) Programı Çerçevesinde 

Türkiye’de Uygulanabilecek Kırsal Turizm Olanakları 

Avrupa Birliği (AB) aday ve potansiyel aday ülkelere destek amacıyla  1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü 

çerçevesinde Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (Instrument for Pre-Accession Assistance- IPA) 

oluşturmuştur.  IPA desteği beş bileşeni içermekte olup, Türkiye IPA tüzüğünde yer alan aday ülke statüsünde 

bütün bileşenlerden yararlanabilmektedir. IPA’ nın beşinci bileşeni Kırsal Kalkınma Avrupa Birliği’nin Ortak 

Tarım Politikası, Kırsal kalkınma Politikası ve ilgili politikalarının uygulanması ve yönetimi için  uyum 

hazırlıklarını ve bu  kapsamda politika geliştirilmesini desteklemektedir. IPARD desteğinin      2007-2013 

yıllarını kapsayan çok yıllı “Kırsal Kalkınma Programı” kapsamında  uygulanması gerekmektedir 

(http://www.ipard.com.tr/ipard.html). 

Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi altında yer alan Kırsal turizmin gelişimi 2007-2013 

yılları arasında uygulanacak olan IPARD Programında çeşitli açılardan desteklenecektir: mikro ölçekli 

konaklama altyapılarının geliştirilmesi, özelikle doğa ile ilgili eğlence/dinlence faaliyetlerinin geliştirilmesi: açık 

hava eğlence ve spor faaliyetleri, atlı sporlar, doğa ve çevre keşifleri ve yerel mirasın keşfi ve yerel turizmin 

teşvikini amaçlamaktadır. 

IPARD Programı iki safhadan oluşmakta olup ilk safha 2007-2019 ve ikinci safha 2011- 2013 yılları arasıdır. 

İlk fazda Kırsal Turizmin destekleneceği iller Amasya, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Hatay, Kahramanmaraş, 

Kars, Konya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon olup ikinci fazda bu illere ilaveten Afyonkarahisar, Ağrı, 

Burdur, Çankırı, Erzincan, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kütahya, Mardin, Nevşehir, Ordu, Uşak, Van, 

Yozgat illeridir. 

IPARD programının ilk safhasındaki hedefler (http://www.tkdk.gov.tr/#); 

 Tarımsal  İşletmelerin Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına yönelik  

yatırımlar, 

 Üretici gruplarının kurulmasına destek 

 Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının yeniden yapılandırılması 

 Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi 

 Teknik Destek 

Programın ikinci safhasında yer alan tedbirler ( http://www.tkdk.gov.tr/#);  

 Çevrenin ve kırsal peyzajın geliştirilmesine yönelik faaliyetler 

 Yerel kırsal kalkınma stratejilerinin hazırlanması ve uygulanmasıdır. 

IPARD Programı, Strateji Geliştirme Başkanlığı bünyesindeki İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Ulusal 

Kırsal Kalkınma Stratejisi, Politika Çerçeve Belgesi,  sektör analiz çalışmaları  (süt, et, meyve-sebze ve su 

ürünleri) ve illerden alınan anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, ayrıca yapılan toplantılar ve araştırmalar 

çerçevesinde oluşturulan kurumsal bilgi temelinde   hazırlanmıştır. Ayrıca yerel düzeyde gerçekleştirilen çalışma 

http://www.ipard.com.tr/ipard.html
http://www.tkdk.gov.tr/
http://www.tkdk.gov.tr/
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ziyaretleri süreci kolaylaştırmış; kamu ve özel kesimlerle yapılan görüşmeler  Program yaklaşımın 

güvenilirliğini sağlamıştır (http://www.tkdk.gov.tr/#). 

 3  Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Açısından SWOT Analizi 

Türkiye’nin kırsal turizm açısından güçlü, zayıf yönü, fırsat ve tehditleri (Akça, 2006) ortaya konulmuş ve 

SWOT analizi günümüz şartlarına tarafımızdan uyarlanmıştır. 

Güçlü Yanlar 

 Kırsal turizm Türkiye’de sürdürülebilir turizm anlayışına hizmet etmektedir.  

 Kırsal turizm ülkemizin tanıtımında önemli bir rol oynamaktadır.  

 Kırsal turizm, turizmi geleneksel kıyı turizminin egemenliğinden kurtarıp, kırsal yörelerin dinlendirici 

atmosferinden yararlanmaya olanak sağlamaktadır. 

 Türk kırsal yerleşimcilerinin sınırsız konukseverliği olumlu bir etki yaratmaktadır. 

 Türkiye’ye gelen turistlerin tercihlerinde kırsal turizme doğru değişmeler olmuştur. 

 Türkiye, mükemmel peyzaj ve coğrafik bakımdan ana turist pazarlarına yakındır ve batı ile doğu 

arasındaki egzotik yapıdır. 

 Türkiye kendine has coğrafyası, dört mevsimin birlikte yaşanabildiği iklimiyle ve eşsiz doğal 

güzellikleriyle kırsal turizmi en iyi şekilde gerçekleştirebilecek imkanlara sahip bir ülkedir. 

 Kırsal turizm, doğal çevrenin ve kültürel mirasın korunmasına katkıda bulunmaktadır. 

 Türkiye’nin 2023 vizyonunu belirleyen bir turizm stratejisinin olması. 

Zayıf Yanlar 

 Uluslararası pazarlarda kırsal turizm ürününün  pazarlanmasında zorluklar yaşanmaktadır. 

 Yerel ve ulusal düzeyde kırsal turizmle ilgili bilimsel toplantıların eksikliği söz konusudur. 

 Türkiye’de kırsal alanın gelişmesi ve kırsal alanlarda yaşayan insanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi 

açısından bazı gelişmeler kaydedilmişse de, bu gelişmeler henüz istenilen düzeye ulaşmamıştır. 

 Kırsal turizmin geliştirilmesi konusunda bilgiyi toplama ve yaymada yaşanan zorluklar bulunmaktadır. 

 Kırsal turizm alanındaki  akademik çalışmalar yetersizdir. 

 Kırsal alanda hizmet veren sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon eksikliği vardır. 

 Konaklama açısından sınırlı sayıda yer bulunmaktadır. 

 Kırsal alanda yaşayan insanların büyük çoğunluğu yabancı dil bilmemektedir. 

 Kırsal turizm çok az sayıda kişi tarafından bilinmektedir. 

 Türkiye’de Kırsal turizmde kırsal ürün çeşitliliği fazla değildir. 

Fırsatlar 

 Kırsal turizm iklimle yüzde yüz bağlantılı olmayan bir turizm türüdür. Bu nedenle mevsimlik olma 

özelliği yoktur. Her mevsim yapılabilir. Kırsal turizmin yılın her ayında yapılabilmesi, belirli bir 

mevsime bağlı kalan turizm türlerini (kıyı turizmi, kıs sporları turizmi vb) desteklediği gibi, onların 

sezonunu da uzatabilmektedir. 

 Kırsal turizmin gelişmesi ile kırsal alanlardaki kadınların aile içi rollerinin değişmesi ve kadının çalışma 

yaşamına daha etkin olarak katılması kolaylaşmıştır. 

 Şehirde yaşayan insanların doğa hakkında bilinçleri artmaktadır.. 

 Kırsal turizme yönelik TV programlarında artış görülmektedir. 

 Türkiye’de kırsal alana, turizm kavramına kolayca adapte olabilecek genç ve dinamik bir nüfus 

bulunmaktadır. 

 Kırsal turizmin gelişmesiyle birlikte, yöreye ait ağaç işleri, halı, kilim, el işlemeleri, süs malzemeleri 

gibi geleneksel el sanatları ve diğer hediyelik eşyalar pazarlanarak yöre halkına ek bir gelir 

sağlamaktadır. 

 Yerel girişimcilik ruhunun gelişmesine ortam hazırlamaktadır. 

 Kırsal alanda turizmin gelişmesine bağlı olarak yörede fiziksel alt yapı sorunu da ortadan kalkmaktadır. 

 Gelir düzeyi diğer sektörlere göre düşük olan tarım üreticisine ek bir gelir sağlamak açısından büyük 

önem arz etmektedir (Çeken, vd, 2007). 

Tehditler 

 Kırsal turizm, tarımdan gelir sağlayan halkın, tarım sektörü dışına kaymasına neden olarak tarımın 

gerilemesine neden olabilir. 

 Avrupa’da iyi örgütlenmiş kırsal turizm merkezleri bulunması bir tehdit unsurudur. 

 Yerli turist gelirinde düşüş yaşanmaktadır. 

 Komşu ülkelerde olabilecek savaş tehlikeleri yabancı turistleri korkutmaktadır (Şerefoğlu, 2009). 

http://www.tkdk.gov.tr/
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 Doğu bölgesi ile batı bölgesi arasında coğrafik anlamda farklılıkların bulunması kırsal turizmin dağılımı 

açısından farklılıklar oluşturmaktadır. 

 Türkiye’de kırsal turizm alanında geniş çaplı sayılabilecek etkin bir dernek veya kooperatif 

bulunmamaktadır. 

 Türkiye’de turizm konusunda faaliyette bulunan hiç bir kuruluş EuroGites’e üye değildir. EuroGites 

Avrupa’nın Kırsal turizm alanında bir organizasyon altında toplanmış tek örgütüdür. 

 4  Sonuç  

Kırsal kalkınma ile kırsal turizm arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmaktadır. Kırsal turizm, kırsal kalkınma 

içerisinde ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi bileşenlerinden en önemlisidir. Kentlerde oluşan kalabalık 

nüfus, hava kirliliği ve stresten uzaklaşmak isteyenler için ideal bir tatil türü haline gelmiştir. 

Kırsal turizm, kırsal kalkınmanın temel araçlarındandır. Kırsal turizmin, kırsal kalkınmadaki başarısı oldukça 

önemlidir. Kırsal turizm her şeyden önce kırsal alanlar için istihdam ve gelir fırsatı teşkil etmektedir. Bu 

yörelerdeki turistik ürünün oluşması ancak bu yöreye turistlerin gelmesiyle mümkündür. Özellikle bölgelerarası 

gelişmişlik farkının ve yoksulluğun daha çok olduğu ülkelerde kırsal turizm arz potansiyelinin etkin bir şekilde 

kullanılmasıyla bu sorunların giderilmesinde etkin bir alternatif olabilir. Özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun 

olduğu yerlerde çiftçilerin asıl uğraşı olan tarımı terk etmeden, yörenin sahip olduğu doğal, sosyo-kültürel ve 

tarihsel değerleri, turizm amaçlı kullanarak kendilerine bir ek gelir sağlamak ve refah düzeylerini yükseltmek 

kırsal turizmle mümkündür. 

Türkiye’de Kırsal turizm yeni gelişen bir olgu olup, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında ve Sivil Toplum 

Kuruluşları arasında koordinasyon eksikliği mevcuttur. En kısa sürede özellikle Kırsal Turizm konusunda ana 

öncülüğü yapacak olan Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı 

ile ilgili Sivil Toplum Kuruluşlarının yer alacağı Kırsal Turizm konulu bir çalışma grubu oluşturulması 

gerekmektedir. 

Kırsal turizm çok az sayıda kişi tarafından bilinmekte olup, Anadolu’nun birçok yerinde Kırsal Turizmin tam 

olarak ne olduğu bilinmemektedir. Kırsal turizm profesyonellik gerektiren bir ticaret şekli olup, kırsal alanda 

yaşayan insanların eğitim düzeylerine bakıldığı zaman onlar için konukseverliklerinin yanında bir turisti nasıl 

çekebilecekleri birçok işletme tarafından bilinmemektedir. Türkiye’de kırsal turizmin asıl müşterisi olacaklar 

yabancı turistlerdir. Diğer bir ifadeyle kırsal turizm dış turizmde yerini almalıdır. O yüzden kırsal turizme 

açılacak köyler bir nevi geleneksel köy kültürümüzün temsilcileri olacağından titizlikle seçilmelidir. 

Türkiye Ekonomisinin en önemli sektörlerinden biri olan turizm ve dolayısıyla kırsal turizm ülkemizin 7 

coğrafi bölgesinde de kolaylıkla uygulayabilecek bir ekonomik faaliyettir. Turizm sektörünün hizmetler sektörü 

içerisinde yer alması, emek yoğun üretim gerektirdiği için, işsizliğin önlenmesine de katkı sağlayacaktır. 
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Abstract 

The lifetime of human being has lengthened out depending on the developing medical technology and the 

incredible development of life conditions in accordance with the past. Subject to the lengthening lifetime, high 

expenditures are excessively spent for the health service in order to keep and develop their health level by both 

the individuals and the states that reserve high shares for health from their budgets. Through the direct flow of 

foreign currency into the economies of the States, the field where the easiest money transfer is performed is 

tourism. In the 21st century, the name of the meeting field of health sector and tourism. The Turkish States 

located just in the middle of  the European Economic Region and the Arabian Economies and the developing 

Chinese Economy, will have  the inarguable advantages at the field of health tourism  in the years 2030 intended 

for being the countries whose 65+ population will reach at the 25% level of their whole populations where the 

health expenses of the current powerful economies are carried out by their population structures, the short 

distance of flight which effects the healing process of the ones getting treated, and also by their magnificent 

geographies. Turkish States will be able to have a say in the market of health service in the world of future 

providing huge economic acquisition by creating new employment areas for their young ones 

through health tourism. Turkish States should develop the policies to encourage their investors in order to invest

on this field. 

JEL codes: I11, L26, J14 

 1  Giriş 

 1950’lerden itibaren ulaşım ve iletişim olanaklarındaki baş döndürücü gelişmeler, teknolojinin ve devletler 

arası ilişkilerin gelişmesiyle artan mal ve hizmet dolaşımları, ülkelerin birbirlerine artan biçimde iktisadi 

bağımlılıkları, devletlerin barış içinde yaşamaları, insanların gelir düzeylerinin artması gibi nice sayılabilecek 

etkenlerin eşliğinde, küresel ölçekte insanoğlunun hareketliliği artmıştır. Bu hareketliliğin en güzel örneği, 

kitlesel ölçekte en fazla hareketin görüldüğü turizm sektörüdür. Turizm,  ülkelere doğrudan döviz girdisi 

sağlayan, yurtdışına gitmeden ihracatın yapıldığı, sıcak para akışının en kolay gerçekleştiği bir sektördür. 

İnsanoğlunun yeryüzünde artan hareketliliğiyle beraber diğer yaşanan gelişme ise II. Dünya savaşını izleyen 

yıllardan  itibaren  insan ömrünün  uzamasıdır. Tıbbi bilgi ve teknolojinin yükselmesi, küresel ölçekte sağlık 

planlamalarının oluşturulması, temel sağlık hizmetleri bilincinin küresel ölçekte yerleşmesi ve halk sağlığı 

uygulamalarının başarı ile tatbiki, insanların sağlık düzeylerini yükseltmiştir. Daha uzun yaşayan bireylerin 

sağlık hizmetlerine duydukları gereksinimi artmıştır. Ancak sağlık hizmetlerinde  bu talep yükselişine karşı 

hizmet arzının kısıtlı olması; hizmeti sunanlar hekimler ile hizmet alıcıları  hastalar arasında, hizmete ilişkin  

bilgi düzeyi farklılığı; bu sektörde maliyetlerin yükselmesini netice vermiştir. Ayrıca bireylerin sağlıkları için 

gereksinim duydukları bu hizmetlere ödemeyi kabullendikleri bedellerin, gerek bireysel değerlendirmelerin 

farklılığı ve gerekse gelir eşitsizlikleri gerçeği ekseninde çok geniş bir aralıkta belirlenmesi, sağlık hizmetlerinin, 

piyasa ekonomisinde gözde bir konuma gelmesini sağlamıştır. 1980’lerden itibaren  birçok ülke ekonomisinin, 

pazar ekonomisine açılmasını takiben, ülkelerin sağlık sistemlerinde de  dönüşümler izlenmiştir. Her ülke kendi 

sağlık sistemini yapılandırırken, sağlık hizmetlerine erişimde, hakkaniyet ilkesini işletmek istese de gelir 

dağılımlarındaki eşitliksizler ve ülkelerin sınırlı ekonomik olanakları, sağlık hizmetlerine erişimi 

sınırlandırmıştır. Bu aşamada, gelişmiş ülkelerin insanlarına, üçüncü dünya ülkelerinde daha ucuza sağlık 

hizmeti arzı gündeme gelmiştir. A.B.’de tıp hizmetlerinde bekleme sürelerinin uzunluğu,  yükselen sağlık 

hizmetleri maliyetleri, A.B.D.’de piyasa koşullarında çalışan, sağlık sigorta şirketlerinin birçok hizmeti sigorta 

kapsamına almamaları veya daha ucuza üçüncü Dünya ülkelerinden hizmet alımı yönünde geliştirdikleri 

stratejiler, yurtdışında sağlık hizmeti alınmasını tercih edilir kılmıştır.İşte hem insanların farklı coğrafyaları ve 

kültürleri görme, gezme, eğlenme isteklerine hem  ihtiyaç duydukları tıbbi uygulamaları yurtdışında daha ucuza 

fakat aynı kaliteye alma isteklerine yanıt veren; insanların sağlık düzeylerini iyileştirme ve geliştirmeye yönelik 

yüksek nitelikte, düşük masrafa katlanma anlayışı eşliğinde gelişen olgu; sağlık turizmidir.  

 2  Dünyada ve Türk Devletlerindeki Sağlık turizmini etkileyecek gerçekler 

Ortaya çıkış felsefesi itibariyle sağlık turizmi rekabete dayalıdır. Yüksek rekabetin yaşandığı sağlık turizminde 

piyasanın güncel biçimlerini uygulama önem arz etmektedir. Sağlık hizmetlerinde değişen teknolojiye, tedavi 

(sağaltım) yöntemlerine örgütsel yapınızı uyarlayamazsanız yani piyasanın güncel biçimlerini, üretim yapılarını 

kullanamazsanız yok olursunuz. Zira konu yalnız hastanızı memnun etmek değil, örgütünüzün yaşar kılınması 
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için baş etmeniz gereken maliyetler ile yeni yöntemleri kullanarak rekabet ortamında mücadele edebilmektir. 

Hasta yatış günlerinin azalmasını, tedavi sürelerinin kısaltılmasını, hastanın daha az acı duymasını sağlayıcı 

mekanizmalar, sağlığa yatırım yapanların rekabet gücü açısından düşünmesi gereken hususlardır. Sağlık 

turizminde etkin rekabet yapabilmek için sağlık teknoloji değerlendirmeleri yapılmalıdır, maliyetlere 

katlanmanın kar getirici veya getirmeyici olması ortaya konarak hareket edilmelidir. Türk Dünyası, sağlık 

turizmine yönelik olarak etkin rekabetin içinde bulunmak için yönlendirme ve kaynak dağılımını planlamaya ve 

teknolojiye yönelik bilim adamlarına sahiptir, eksik olan teknolojik yatırımların gerçekleştirilmesidir. Sağlık 

teknolojilerinin yurtdışından aktarımının gerçekleştirilmesi, ve üretilen sağlık teknolojilerinin 

değerlendirilmesinde Türk devletlerinin yetkin olmaları ve çağı yakalamaları gerekliliği üzerinde  durulması 

gereken konulardandır. Sağlık turizmine yatırım yapan ülkelerden olan Singapur, Malezya, Hindistan, Tayland 

ve Filipinler için sağlık turizmi ciddi rakamsal büyüklükte dövizin yurda akışını sağlamaktadır. “ 1990’lardan 

itibaren her yıl yaklaşık %16 büyüyen Hindistan’da sağlık turizmine ilişkin olarak 2005 yılında 150.000 

hastadan 333 milyon Amerikan doları gelir elde edilmiştir ve Dünyada sağlık  turizmi sektöründe dönen paranın 

140 milyar dolar olacağı öngörülmektedir”(Hazarika, 2009) Sağlık Turizmi alanında ilk olarak başka bir ülkenin 

vatandaşını tedavi amaçlı ülkeye getirme Küba’da görünse de asıl iktisadi anlamda uygulamalar Singapur’da ve 

Malezya’da gerçekleşmiş olup  bunu takiben 1990’ların sonunda Tayland ve Hindistan  ile Filipinler ve 2000’li 

yıllarda Güney Kore harekete geçmiştir. Çoğu gelişmiş ülkeler olmak üzere birçok ülkede gayrisafi yurtiçi 

hasılada sağlık hizmetlerine ayrılan paylar, kamusal sağlık harcamaları  ihtiyaçları gidermekte yetmemekte ve 

cepten yapılan sağlık harcamaları artmaktadır. OECD verilerine göre 2009 yılında OECD ülkelerinde ortalama 

olarak %9.5 gayrisafi yurtiçi hasıla sağlığa ayrılmıştır. Bu ortalama hesabında Amerika Birleşik Devletleri 

gayrisafi yurtiçi hasılasının %17.6’lık kısmını ayırarak en önde gelmektedir. Verilere  göre sağlık sektöründe 

2009 yılında 5.5  trilyon dolar para harcanmıştır. Bu harcamalar Dünya ülkelerinin gayrisafi yurtiçi Hasılalarının 

ortalama %10.1’ini oluşturmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü’nün 2004  verilerine göre sağlık harcamanın %80’inin 

OECD ülkelerinde gerçekleştiği belirtilmektedir. Bu raporda en düşük kişi başı sağlık harcaması Buruni’de 2.9 

dolar miktarındadır. Bu kadar yüksek maliyetin ve harcama farklılıklarının olması muhakkak ki bireyleri, sigorta 

şirketlerini ve hatta devletleri daha ucuz sağlık hizmeti seçeneklerini aramaya itmektedir. Bu arayışların varlığına 

bir diğer kanıt ise 2010 yılı itibariyle sağlık harcamaları için katlanılan maliyetlerin %17.7’lik bölümü doğrudan 

bireylerin ceplerinden yapılmıştır. Sağlık hizmetlerine yönelik harcamaların her geçen gün artışında ; toplumların 

sağlık düzey ve bilinçlerindeki artış, gelişmiş ekonomilerin toplumlarının  sağlıklarını tehdit eden bulaşıcı 

hastalıkların yerlerini, yıllarca sağlık hizmetine gereksinim duyulabilecek  süreğen (kronik) hastalıkların alması,  

bu hastalıkların tedavi maliyetlerinin yüksek olması, toplumların nüfus yapılarının değişmesi; +65 yaş nüfusun 

sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarını karşılamakta, dünya ekonomilerinin güçlük çekmeleri, sağlık 

hizmetlerini en çok kullanan kesim yaş düzeyleri olarak bakıldığında 65 yaş ve üzeri insanlar, cinsiyet temelinde 

kadınlardır ve gelişmiş ekonomi toplumlarında 65 yaş ve üzeri nüfusun ve bu nüfus içinde kadın yüzdesinin 

yüksekliği vardır.Yaşlılığa özgü (geriatrik) hastalıkların tedavi süreçlerinin uzun ve maliyetlerinin yüksek olması 

, sağlık hizmetleri çalışanlarının en yüksek bilgi ile donandıkları eğitimlerinin yüksek maliyetli oluşu ve 

hastanelerin yüksek teknoloji içeren kurumlar olmaları, hususları etkilidir. Gelişmiş bazı ekonomilere ilişkin bazı 

sağlık harcama verileri şu şekildedir: 

Ülkeler Sağlığa Ayrılan Gayrisafi Yurtiçi 

Hasıla (Milyar US dolar)  ve Bu 

GSYH  İçinde Toplam, Kamu, 

Özel Yüzdeleri 

Kişi Başına 

Toplam 

Sağlık 

Harcaması 

(US dolar) 

Kişi Başına 

Cepten 

Yapılan Sağlık 

Harcaması 

(US dolar) 

Cepten Sağlık 

Harcamalarının 

Toplam Sağlık 

Harcamaları İçinde 

Payı (%) 

A.B.D. 2440 17.6 8.4 9.2 7960 974 12.24 

Almanya 387 11.7 9 2.7 4723 617.5 13.07 

Fransa 311 11.9 9.3 2.6 4840 354 7.31 

İngiltere 212 9.8 8.23 1.57 3440 339 9.85 

İtalya 200 9.4 7.3 2.1 3323 652 19.62 

G. Kore 58 6.9 4.0 2.9 1184 385 32.52 

Japonya 479 9.5 7.81 1.59 3754 545.5 14.41 

Çin 255 5.1 2.6 2.5 191 71.6 37.47 

Hindistan 53 4.2 1.4 2.8 44 26.5 60.22 

Rusya  69 5.6 3.55 1.95 476 143 30 

Brezilya 142 8.8 3.83 4.97 734 236.8 32.26 

Türkiye 42 6.7 5 1.7 575 92 16 

Tablo 1. 2009 Yılında  Bazı Ülkelerde Sağlığa Ayrılan Gayrisafi Yurtiçi Hasıla Payları, Kişi Başına Sağlık 

Harcamaları, Kişi Başına Cepten Yapılan Sağlık Harcamaları, Cepten Yapılan Harcamaların Toplam Sağlık 

Harcamaları İçindeki Payı Kaynak: World Health Statistics, Statistics from A to Z 

Dünya’nın özellikle önde gelen ekonomilerinde sağlığa ayrılan paylara bakıldığında, Amerika Birleşik 

Devletlerindeki GSYH sağlık payının  2,5 trilyon dolara yakın olması, Japonya için yarım trilyon dolara 
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yaklaşması, Avrupa’da büyük ekonomilerinin sağlığa 200 ila 387 milyar dolar  arasında kaynak ayırmaları ve 

buna rağmen yine de hem kamusal olmayan GSYH paylarının yüzdeleri ve bireylerin cepten harcamalar 

yapmaları sağlık hizmetleri pazarının ne denli büyük olduğunu ve gelişmiş ekonomilerdeki kamunun yetersiz 

durumunu göstermektedir. Bu rakamlar çoğu devletin yıllık gayrisafi yurtiçi hasılasının(GSYH) üzerinde olan 

tutarlardır. Büyük ekonomilerin, kamu ve özel payları birbiri ile karşılaştırıldığında bazen birbirine yakın bazen 

özel ağırlıklı, bazen ise kamu ağırlıklı harcamalar olsa dahi genelde  özel kaynaklı gayrisafi yurtiçi hasıla payı 

azımsanmayacak düzeylere gelmiştir. Cepten harcamalar  Dünya’da çoğu devlette aylık maaşların üzerindedir. 

Avrasya’da bulunan Türk devletlerine baktığımızda:  

Ülkeler 2000 Yılı   2009 Yılı     

  Toplam 

GSYH 

Payı 

Sağlığa 

ayrılan 

GSYH 

içindeki 

kamu payı 

(%) 

Toplam Kişi 

Başına Yapılan 

Sağlık 

Harcaması ve 

cepten yapılan 

harcama (dolar)  

Toplam 

GSYH 

Payı 

Sağlığa 

ayrılan 

GSYH 

içindeki 

kamu 

payı (%) 

Toplam Kişi 

Başına Yapılan 

Sağlık 

Harcaması ve 

cepten yapılan 

harcama (dolar) 

 

Azerbaycan 4.7 18.5 30-19 5.8 23.1 283-196 

Kazakistan 4.2 50.9 51- 25 4.5 59.2 326- 131 

Kırgızistan 4.7 44.3 13-6.5 6.4 53.0 57-24 

Özbekistan 5.7 44.1 32-17 5.9 45.3 73- 32.5 

Türkmenistan 4.0 79.6 45-9 2.5 59.2 92-37.5 

Türkiye 4.9 62.9 205-57 6.7 75.1 575- 92 

Tablo 2. Avrasya Coğrafyasındaki  Türk Devletlerinde 2000-2009 yıllarında Sağlığa Ayrılan GSYH Payı ve 

Sağlık Harcama Oranları Kaynak: WHO 2012  

Türk devletlerinin sağlık sistemlerinde kamunun ağırlığını gerçekleştiremedikleri, sosyal devlet anlayışlarının 

sağlık hizmetlerini sağlamada yetersiz olduğu gözlenmektedir. Sağlığa en düşük,  gayrisafi yurtiçi hasılasından 

%2.5 pay ayıran ülke 2009 yılında Türkmenistan devletidir. 2009 yılında Azerbaycan’ın 196 dolarlık  ve 

Kazakistan’ın 131 dolarlık cepten yapılan harcama tutarları gerçekten ekonomik durumlarına göre bu ülkelerin 

için yüksek rakamlardır. Aynı zamanda Azerbaycan için 2000 yılından 2009 yılına kadar   cepten yapılan 

harcamaların oransal artışına baktığımızda 10 kat artış vardır. Bu cepten harcama miktarları Türk dünyasının 

sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik sorunları olabileceği, ilk akla gelen sorulardır. Ancak sağlık hizmetleri 

yönünden sağlık hizmetlerinin diğer devletlere göre daha düşük ücretle üretildiği ve sağlık işgücünün maliyetinin 

gelişmiş ülkelere göre daha düşük olabileceği  akla gelmektedir.Yalnız rakamlara  bakarken nüfus yapıları ile 

beraber  bakmak daha doğru inceleme imkanı verir. Kronik hastalıkların yoğun olduğu batı toplumlarındaki 

hizmet gereksinimleri ile Türk Dünyasının hizmet gereksinimleri aynı boyutta olamaz. Çünkü genç insanlar 

çoğunluk itibariyle  akut, geçici sağlık sorunlarına yakalanmakta olup, sağlık hizmetlerini çok fazla 

kullanmamaktadırlar. Buna karşın yaşlı bireyler kronik (süreğen) hastalıklara maruz kaldıkları için hem sağlık 

hizmetlerine daha çok gereksinim duymakta hem de tedavi (sağaltım)  maliyetleri yüksek olmaktadır. Bir diğer 

husus, 65 yaşına gelindiğinde bireylerin yaşam beklentileri ile bu yaşam beklentisinin ne kadarını sağlıklı olarak 

geçirecekleridir. Aradaki fark yılları boyunca bu insanların tedaviye gereksinim duyacakları bir gerçektir. 

Tedaviyi salt olarak ele almanın yanında bir diğer gerçek bu emekli olan bireylerin bakıma muhtaç duruma 

gelerek sürekli sağlık bakımına gereksinim duyabilmeleridir. A.B. ve diğer ekonomiler bu konuda sağlıklı 

yaşlanma programlarına özellikle önem vermekte sosyal güvenlik sistemleri ile sağlık harcamalarındaki yükü 

hafifletmeyi amaçlamaktadırlar. 

Ülkeler ve 

Birlikler 

+65 Yaş Nüfusun 

Toplam Nüfus 

İçindeki Oranı 

65 Yaşında  

Beklenen Yaşam  

Süresi 

65 yaş üstü 

Beklenen Sağlıklı 

Yaşam Süresi   

65 Yaş sonrası 

Sağlıklı olmaması 

olası yaşam yılı 

Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın Erkek Kadın 

AB-27 7.4 10.0 17.3 20.9 8.4 8.4 8.9 12.5 

OECD 6.3 8.4 17.2 20.5 9 9.8 8.2 10.7 

Türkiye 3.06 4.33 14.4 15.9     

Tablo 3. 2009 Yılında OECD ,AB-27 ortalamaları ve Türkiye’nin  65 Yaş ve Üzerindeki Nüfusun Toplam Nüfus 

İçindeki Oranı,65 Yaş Sonrası Beklenen Yaşam  Süresi,  65 yaş üstü Beklenen Sağlıklı Yaşam Süresi  ve  Bu 

Değerlerin Farkları  Kaynak: Eurostat, OECD 

OECD ülkeleri içinde 65 yaşında en yüksek yaşam beklentisi Japon kadınlarda olup 24 yıldır. 65 yaşına 

gelindiğinde sağlıklı yaşam beklentisinde ise İsveç ve Norveç’te  kadınlarda 14 erkeklerde 13,5 yıldır. 65 

yaşından sonraki yaşam beklentisinden sağlıklı yaşam beklentisini çıkardığımızda ortalama olarak sağlık 
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hizmetine sürekli gereksinim duyulacak AB-27 ülkelerinde erkeklerde 8,9 kadınlarda 12,5’dir.  OECD 

ülkelerinde ise bu rakamlar erkekler için  8.2 kadınlar için 10.7’dir. Burada bu sayıların aritmetik ortalamasını 

almak doğru değildir. Hesaplamada aritmetik ortalama yerine ağırlıklı ortalamanın alınması ve nüfus içindeki 

yüzdenin dikkate alınması daha doğru olacaktır. Tablo verilerine baktığımızda 65 yaş üstü nüfus içinde kadın 

oranının yüksekliği, kadınların daha uzun yaşam beklentisi ve sağlıksız olması muhtemel yaşamın kadınlarda 

uzun olmasıdır. Bu rakamlar beraber değerlendirildiğinde Avrupa genelinde ve OECD ülkelerinde yaşlı iken 

sağlık hizmetlerine duyulan gereksinim daha iyi anlaşılacaktır. 

Ülkeler ve  

Birlikler 

2010 Yıl 

Ortası 

Nüfusu 

(milyon) 

2010 

Yılı+65 

Nüfusun  

Tüm 

Nüfusta 

Yüzdesi 

2025 Yıl 

Ortası 

Nüfusu 

(milyon) 

2050 Yıl 

Ortası 

Nüfusu 

(milyon) 

2010 Yılında 

Her Yaşlı (+65) 

İçin Düşen 

Çalışma 

Çağındaki   

(15-64)  Nüfus 

2050 Yılında 

Her Yaşlı (+65) 

İçin Düşen 

Çalışma 

Çağındaki (15-

64)  Nüfus 

A.B. 501 17 514 510 4 2 

A.B.D. 309.6 13 351.4 422.6 5 3 

Japonya 127.4 23 119.3 95.2 3 1 

Çin H. Cum. 1338.1 8 1476 1437 9 3 

Güney Kore 48.9 11 49.1 42.3 7 2 

Rusya Fed. 141.9 13 140.8    126.7 6 3 

Hindistan 1188.8 5 1444.5 1748 13 5 

Brezilya 193.3 7 212.4 215.3 10 3 

Dünya 6892 8 8108 9485 9 4 

Tablo 4. Bazı OECD ülkeleri, Avrupa Birliği ve Gelecekte Güçlenmesi Beklenen Ekonomilerin  Nüfus Yapılarına 

İlişkin  Tahminler, Kaynak: PRB 

Gelişmiş dünya ekonomileri olarak Japonya, Rusya ve Güney Kore’nin 2010 yılı itibariyle en yaşlı oldukları 

görülmektedir. 2050 yılındaki her yaşlı başına düşen çalışan nüfusu açısından, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney 

Kore, Rusya Federasyonu, ve gelişmekte olan Çin, Brezilya ve Hindistan ekonomilerinin  yaşlılık olgusundan 

dolayı 2050 yılına kadar geçen süre içinde en çok etkilenecek ülkeler olarak görülmektedir. Dikkat çeken husus 

Amerika’nın yaşlı nüfusunun dünya ortalamasının üstünde olmasına karşın dünyanın yaşayacağı nüfus yapısı 

dönüşümünün üzerinde sert olmayan bir dönüşüm yaşayacağıdır. Dünya ortalamasında 2010’dan 2050’ye her 

yaşlı başına çalışma çağındaki nüfus 9’dan 4’e inmesine karşılık A.B.D. için bu rakam 5’den 3’e inmektedir. 

Ülkeler 2010 Yılı 

Nüfusu (mil.) 

+65 Yaş 

Nüfusunun 

Yüzdesi (%) 

2020 Yılı . 

Nüfusu (mil.) 

+65 Yaş 

Nüfusunun 

Yüzdesi (%) 

2040 Yılı Nüfus (mil) 

ve +65 yaş nüfusun 

Yüzdesi (%) 

65 Yaşında Beklenen 

Yaşam Beklentisi 

(Yıllar) 

Nüfus  Oran Nüfus Oran Nüfus Oran 2010 2020 2040 

Azerbaycan 9.18 6.6 10.23 7.1 11.27 15 14.6 15.2 16.7 

Kazakistan 16.02 6.8 17.68 8.3 20.06 11.7 13.8 14.6 16.0 

Kırgızistan 5.33 4.4 6.01 4.8 7.26 9.77 13.8 14.3 14.8 

Özbekistan 27.44 4.4 30.8 5.1 34.8 11.3 15.2 15.9 17.3 

Türkiye 72.8 6 80.75 8 90.3   15 15.4 16.2 17.8 

Türkmenistan 5.04 4.1 5.67 4.6 6.47 10.5 13.8 14.7 16.2 

Tablo 5. Avrasya’da bulunan Türk devletlerinin Nüfus Yapılarına  İlişkin Birleşmiş Milletlerin Öngörüleri, 

Kaynak: World Population to 2300 

Türk devletleri içinde en genç nüfus yapısı Özbekistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’dır. Ancak 2040 yılı 

itibariyle bütün Türk devletleri nüfus yapıları itibariyle birbirine benzemektedir. 2010 yılında Dünya 

ortalamasında 65 yaş üstü nüfusun %8 olduğu hatırlanırsa Türk devletlerinin genç yapıda olduğu görülmektedir. 

Ancak 2050’lere yaklaşıldıkça dünya ile aynı nüfus yapısına doğru gidildiği görülmektedir. 

Tablo 6’da görüldüğü üzere Dünya 2010 yılı itibariyle her yaşlı birey için 9 çalışma çağında kişiyi 

barındırırken bütün Türk devletlerinin oranları yüksektir. Ancak dikkat çekici olan 2050 yılı nüfus 

projeksiyonunda Dünya ile Türk Dünyasının aynı oranda yapıya ulaşmasıdır. Bu Türk devletlerinde nüfus yapısı 

dönüşümünün Dünya ortalama hızının üstünde olduğunu göstermektedir.  
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Ülkeler ve Dünya 2010 Yılında Her Yaşlı (+65) İçin Düşen 

15-64 Yaş  Nüfusu 

2050 Yılında Her Yaşlı (+65) İçin 

Düşen  15-64 Yaş Nüfusu 

Azerbaycan 11 4 

Kazakistan 10 4 

Kırgızistan 10 4 

Özbekistan 15 5 

Türkiye 11 3 

Türkmenistan 16 5 

Dünya 9 4 

Tablo 6. Altı  Türk Devletinde 2010 ve 2050 Yıllarında Her Yaşlı (+65) Kişi Başına Düşen Çalışma Çağındaki 

Nüfus (15-64) Oranları Kaynak: World Population 2010 Data Sheet 

         

Mavi: 15 ve üzeri       Yeşil: 10 ila 14.9        Sarı: 5 ila 9,9      Turuncu: 5’den az  

Grafik 1. 15-64 Yaş Arası Nüfus / +65 Nüfus ile Dünya Haritası Kaynak: World Population 2010 Data Sheet, 

PRB  

Dünya üzerinde son yıllarda sağlık turizmine yatırım yapan devletler çoğunlukla yeşil renkli olanlardır. Yani 

65 yaş üzeri bir kişiye karşılık en az  15-64 yaş arası 10 bireyin  olduğu devletlerdir. Türk devletleri de ağırlıklı 

olarak bu özelliktedir. Ayrıca yaşlı/çalışma çağı nüfusunun azlığı sosyal güvenlik sistemleri için tehdit 

oluşturmakta, buna çareler aranmaktadır. Avrupa Birliği çare olarak sağlıklı yaşlanma ve 2020 yılı için 15-64 yaş 

grubunda %75’lik istihdam amaçlamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri için öngörülen senaryonun 

gerçekleşmesi halinde 2010 yılında 40 milyon olan yaşlı sayısı 89 milyona erişecektir. Ayrıca teknolojik 

gelişmeler eşliğinde daha uzun yaşayacak olan insanların sağlık harcamaları sosyal güvenlik harcamalarını 

geçecektir. Bu durum için aşağıdaki tablo durumun gösterimi  için yeterli olacaktır. 

 

Gösterge Değer 2010 Yılı 2030 Yılı 2050 Yılı 

Sosyal Güvenlik Harcamaları 4.9 6.1 5.8 

Sağlık Yardımları 3.5 6.4 8.7 

Toplam 8.4 12.5 14.5 

Tablo 7. 2010-2050 Yılları Arasında A.B.D.’de  Sosyal Güvenlik Harcamaları ve Sağlık Yardımlarının Yüzde 

olarak G.S.Y.H. Pay Durumları Kaynak: World Population 2010 Data Sheet, PRB  

 

DEVLETLER 5 Yaş Altı 

Nüfus 

18 Yaş Altı 

Nüfus 

  5-18 Yaş 

Nüfusu 

 Toplam 

Nüfus 

5-18 Yaş Nüfus Oranı 

(%) 

Azerbaycan 795 2432 1637 9000 21,52 

Kazakistan 1641 4725 3084 16300 18,92 

Kırgızistan 595 1954 1359 5300 25,64 

Özbekistan 2738 9940 7202 28100 25,63 

Türkiye 6413 23109 16696 73722 22,64 

Türkmenistan 506 1804 1298 5200 24,96 

Tablo 8. Avrasya Coğrafyasındaki Türk Devletlerinde 2010 Yılında 5-18 Yaş Arası Nüfus Bilgileri (1000 kişi) 

Kaynak: Unicef, World Bank 
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Eğitim öğretim çağındaki  nüfus Türk devletlerinde azımsanmayacak düzeydedir. Türk devletlerinin hepsinde 

2010 yılı itibariyle 5-18 yaş  arası nüfus verilmiştir ki bu nüfus 2012 itibariyle 7-20 yaş  arası nüfusa denk 

gelmektedir ( bu yaşa özgü ölüm oranları hesaba katılmamıştır). 7 yaş ile 20 yaş arası nüfus demek  ilköğretime 

başlamış  olanlar ile  üniversite eğitimine başlayanlara   kadar olan geniş yelpazedeki nüfustur. Ebette bu nüfus 

içinde 18 yaş altında iş sahasına işgücü olarak katılma gerçeği de vardır. Bununla birlikte, bu nüfusun 

önümüzdeki 40 yıllık Dünya nüfus projeksiyonu dikkate alınarak, yüksek ekonomik getiri sağlayacak alanlarda 

eğitime yönlendirilmeleri Türk devletlerinin gelecek nesillerinin refahı için en önemli konulardan biridir. Bu 

alanlar içinde sağlık turizminde etkin olma yolunda ise tıp eğitimine  önemli kaynak ayrılması ve  hatta tıp 

eğitiminde dünya standartları ile yarışan Türkiye ile   tıp eğitimi alanında işbirliklerinin ivedi biçimde 

geliştirilmesi gereklidir. 2010 yılı verilerine göre Dünya Nüfusunun %70,6’lık bölümü Avrupa ve Asya 

kıtalarında yaşamaktadır. Türk devletlerinin özellikle Amerika Birleşik Devletlerindeki pazarı geri planda 

bırakmayan stratejiyi uygulamaları yerinde olacaktır. Zira toplamda sağlığa en fazla para  Amerikada 

harcanmaktadır.Sağlık turizmi sahasında Türk devletlerine rakip olan devletlerde 100.000 kişilik nüfus başına 

düşen  hekim sayılarına bakıldığında Türk devletlerinin durumlarının iyi olduğu açıkça görülmektedir. Bu 

noktada, Türk devletlerindeki tıbbi insangücünün, sağlık turizminde tercih edilen hizmetlere yönelik yetkinlik 

derecesinin belirlenmesi lazımdır ve bu verilerin politika yapıcıların hizmetine sunulması gereklidir.   

                                        

Grafik 2. 2000-2050 Yıllarında Türk Devletlerinin Ortalama Yaşları Kaynak: UN 

Grafikte görüldüğü gibi Türk devletlerinin içinde ortalama yaşı en çok yükselen Türkiye’dir. Burada dikkat 

edilmesi gereken Türk devletlerinin yan yana bir demet görünümü vermesidir. Konumunu tek koruyan ülke 

olarak Kırgızistan göze çarpmaktadır.  

 3  Sonuç ve Öneriler 

 Uzayan insanoğlu ömrü ile sağlık harcamalarındaki muazzam artış sonucu, sosyal güvenlik sistemlerinin 

yetersiz kalışı günümüz gerçeklerindendir. Bu gerçek sağlık boyutu itibariyle sağlık turizmi pazarını ortaya 

çıkarmıştır. 2012 yılında sağlık turizminde dolaşımı öngörülen para 100 milyar Amerikan dolardır. Türk 

devletlerinden daha az hekime sahip olan ve nüfus yapıları benzeyen ülkeler sağlık turizminden milyarlarca 

dolar gelir elde etmektedirler. Hatta bu gelir her geçen yıl artmaktadır. Bu durum Türk devletlerinin harekete 

geçmelerini gerektirmektedir. Bir diğer husus Grafik 1.de görüldüğü üzere, Türk devletleri nüfus yapıları 

itibariyle 2050’ye varan süreçte farklılaşmalara gidiyor olsalar da başlangıçtaki aralık çok fazla değişmemektedir 

bu da Türk devletlerinin kendi aralarında sağlık turizmine yönelik köklü işbirliklerini geliştirmeleri için olanak 

sağlamaktadır. Günümüzün güçlü ekonomilerinin 18 yıl sonra 2030 yılında ortalama nüfuslarının 1/5’i  65 yaş 

üzerinde olacağı ve 2050 yılında bu oranın 1/3 seviyesine çıktığında  bu nüfusun yaşlılığa özgü (geriatrik) 

hastalıklarla mücadele etmek zorunda kalacağı gerçeği ile Avrasya coğrafyasındaki Türk devletlerinin coğrafi 

konumları itibariyle bu ekonomilerin tam ortasında yer almaları ve şu an yetişmeye aday insan gücü 

mevcudiyetleri  iktisadi anlamda fırsata çevrilmelidir. Ancak Türk devletlerinin karşılaşacağı bir sıkıntı şudur; 

Türk devletleri gelişmiş ekonomilere göre bugün ve 2030’lar için genç olsalar da 2050 yılında nüfus yapıları 

büyük oranda yaşlı ekonomilere benzemektedir.  Türkiye ile Azerbaycan nüfusunda 65 yaş üstü nüfus payının 

2040 yılında en yüksek olacağı öngörüsüne dayanarak,   bu ülkelerde nüfusun genç kalması için doğum oranları 

üzerine teşvikler planlanmalıdır. Eğer bu uygun görülmüyorsa ikinci bir seçenek olarak Avrupa Birliği, Kore ve 

Japonya’dan dersler çıkarılıp sağlıklı yaşlanmaya yönelik politikalar ivedilikle işlenmelidir.  Zira bugün 42 

yaşında olan biri 2040 yılında 72 yaşında olacak bireylerden birisidir. Avrupa, Japonya ve Çin’in yaşlanmasına 

karşılık Afrika ve Hindistan’ın nüfuslarında patlama yaşanacaktır. Bu konuda yapılmış çalışmalar dikkate 

alındığında geleceğin sağlık hizmetleri sunumunda merkez olabilmek için her iki politika eş zamanlı 

uygulanmalıdır. Diğer bir husus, sosyal güvenlik sistemlerinin sürdürülebilirliği için 15-64 yaş arası istihdamın 

artırılması bir çözüm olarak göz ardı edilmemelidir. Türk devletlerinin nüfus yapılarının içinde bulundukları 

coğrafya karşısında 2030’lara kadar güçlü olacağı aşikar olup bu fırsata dönüştürülmelidir. Daha sonra 2050’lere 

doğru dünya ortalaması  ile eşdeğer yapıda bir nüfus yapısına bürünmek ve bu dönüşümün dünyadan daha hızlı 
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gerçekleşmesi Türk devletleri için sorunlar getirecektir. Bu noktada sağlık turizmi için karar almada Türk 

devletleri asla tembel davranamazlar böyle bir lüksleri yoktur. Önümüzde 2030 yılına 18 yıllık bir süreç vardır. 

Bu durumu Türk devletleri değerlendirmelidirler. Avrupa Birliği yaşlanmaya bağlı olarak sosyal güvenlik 

sistemlerindeki bağımlı nüfus sorununu 15-64 yaş arası  nüfus  içindeki istihdamını  2020 yılı için %75’lere 

çekerek çözmekte görmektedir. Bu noktada  Türk devletlerinin de istihdam seviyelerini yükseltmesi için sağlık 

turizmine yatırım yapmaları, bilişsel düzeyi yüksek iş görenler yetiştirmeye odaklanmaları  elzemdir. İstihdam 

yaratma noktasında sağlık turizmi yatırımları tamamen geleceğe yönelik olup, yemek sektöründen, eğlence 

sektörüne, danışmanlık hizmetlerinden, tıp hizmetlerine, sigortacılık, reklam ,tanıtım, otelcilik hizmetlerine 

değin birçok sektöre kaynak aktarımının sağlanacağı, istihdam olanakları sunan bir sahadır.  

Asya ve Avrupa’nın en ücra bölgesinden bir Türk devletine uçak yolculuğu  en fazla 6 saat ile mümkündür. 

Türk devletlerinde yapılacak olan tedavinin başarısının, uçak yolculuğunun uzunluğu ile riske girmesi pek olası 

görünmemektedir. Bu noktada Türk devletleri Dünya coğrafyasının merkezinde olması yönüyle eşsizdirler. 

Türkiye’den 4 saatte İzlanda’ya, Kazakistan’dan 5 saat uçuş ile Tokyo’ya varmak mümkündür. Sağlık turizmine 

özel havayolu ağı üzerinde düşünülmeli ve havayollarınca sağlık turizmi desteklenmelidir. Türkiye’de hekim 

sayısı (100.000 kişiye 153 hekim) Avrupa Birliğindeki sayının yarısının altındadır. Diğer Türk devletlerinde ise 

hekim sayısı yönünden sıkıntı olmamasına karşın Dünya standartlarında tıbbi uygulamalarda yetkinlik 

sorgulanmalıdır. Bu noktada Türkiye kendi hekim sayısını artırırken diğer yandan Avrasya coğrafyasında Batı 

tıbbının uygulamalarında yetkinliğin artırılmasına katkıda bulunabilecek bir ülkedir. Türkiye JCI (Joint 

Commission International)  kuruluşunca akredite edilmiş 40 hastanesi ile diğer Türk devletleri için sağlık turizmi 

uygulamaları  içinde  örnek alınmalıdır. Ayrıca hastaneler açısından değil turizm uygulamaları açısından yurtdışı 

uygulamalar incelenerek Türk devletleri kendi kalite standartlarını dünyaya duyurmalıdırlar.  

Türk devletleri turizm ile beraber sağlık sahasında güçlü ve zayıf yönlerini saptamalıdırlar. Geleceğe yönelik 

vizyonlarını ortaya koymalıdırlar. Örneğin Türkiye Cumhuriyetinde kaplıca turizmine ayrıca önem 

atfedilmektedir. Ayrıca güçlü ve zayıf yönler saptanırken, sağlık altyapısı, bina, teknoloji durumları, sahip olunan 

MR, tomografi, radyoterapi cihazları ile hasta yatağı, odaları  saptanarak planlama için altyapı oluşturulmalıdır. 

2010 yılında Türkiye Türkiye’de sağlık eğitimi ve sağlık insangücü durum raporunda  kurumların öğrenci ve 

akademik personel durumunu, fiziki mekan ve kapasite ile cihaz ve donanım durumunu saptamıştır. İvedi 

alınacak kararlar ile sağlık insangücünün yetiştirilmesi devlet planlamalarına alınmalıdır, bir uzman doktorun 

yetişmesi lise sonrası ortalama 11 yıllık bir süreyi gerektirmektedir. 2012 yılında olduğumuz düşünülürse 

planlamaların eyleme derhal dönüştürülmesi gerekmektedir. Bu tarihten itibaren atılacak adımların 2030 

yıllarında Türk devletlerini sağlık turizminde cazibe ve ekonomi merkezi yapmaması olası değildir. Sağlık 

alanındaki teknolojik araştırmalara yatırımlar yapılarak, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine yüksek paylar 

ayrılmalıdır.  Teknolojik gelişme, buluşçuluk (innovasyon) sağlanamadığı takdirde sağlık turizminin giderlerinin 

de yüksek olacağı gözardı edilmemelidir. Ancak araştırma, geliştirme faaliyetleri ile daha ucuza teknoloji 

üretilebilir. Sağlık sektörünün en önemli girdisinin teknoloji olduğu yadsınamaz bir gerçek olduğu ve  sağlık 

turizminin gelişmesinde başat etkenin düşük maliyete, üstün nitelikli tıbbi hizmetin sunulması olduğu gerçekliği 

beraber  değerlendirilmelidir.  

Türk devletleri, geleceğin dünyasında bugünün büyük ekonomilerinin nüfus yapılarının değişeceğini, Türk 

dünyasında  bu değişimin yaklaşık 20 yıl gecikmeli gerçekleşmesinin fırsata çevrilebileceğini, tüm dünyada 

sağlık hizmetlerine gereksinimin artarak ve  sağlık harcamalarının maliyetlerinin yükseleceğini, genç nüfuslarına 

verecekleri eğitimin ne denli önemli olduğunu, geleceğe yönelik yaşlılara verilebilecek sağlıklı yaşlanma 

programlarının temellerinin şimdiden oluşturulmasının gerekliliğini görmelidirler. Avrupa’nın 2300 yılına değin 

yaptığı projeksiyonlara bağlı kalmayıp bu alanda kendi stratejilerini belirleyecek çalışmaları tez elden yürütmeli 

ve kendileri o günler gelip çatmadan önlem ve tedbirleri de almalıdırlar. 
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Abstract 

   Congress tourism is one of the most developing tourism sectors around the world and in Turkey especially 

for the cities who are forming its needs. Congress tourism creates higher revenues, provides cities and 

destinations to spread their season and ensures product differentiation. Turkey has great potential for congress 

tourism as the cities of Istanbul, Antalya and Izmir present great opportunities for the planners of congresses. 

The number of congress visitors increased from 443.000 in the year of 2006 to 750.000 in the year of 2010 and it 

continues to increase. Also goverment gives continuous support to the investments for congress tourism. This 

paper outlines current situation and analyzes congress tourism in Turkey. In order to analyze congress tourism in 

Turkey a SWOT view has been taken into consideration. Depending upon SWOT outputs, some relevant 

strategies for congress tourism in Turkey were discussed. 

JEL code: L83 

 1  Introduction 

Tourism is one of the most important industries by means of creating employment and generating revenues. 

Right after the Second World War people have started to travel a lot more than before. Life standards were 

getting better, disposable incomes of the household were becoming higher, spare times for long vacations were 

also possible. Mainly because of these reasons, especially citizens of developed countries have started to travel 

all around the world. Air transportation has also gained significance, right after the foundations of International 

Air Transport Association, (IATA) in 1945 and International Civil Aviation Organization, (ICAO) in 1947. 

According to the World Travel and Tourism Council’s (WTTC) data, in 2009, 210 million people are employed 

in the Tourism industry and 5.5 billion US dollars were generated which makes the 9.4 % of the Global GDP 

(Sariisik et al 2011).   

The meetings, incentive travel, conventions, and exhibitions (MICE) industry is one of the fastest growing 

segments of the tourism industry in the world today,( Kim et al 2003) and has now become a global industry, 

with as many as 252 countries vying for a share of this lucrative market.  During the last ten years, the total 

number of international meetings (including convention and exhibition) held worldwide grew from 5186 in 2000 

to 8294 in 2009, representing a growth rate of 60%. Asia was the continent ranked as the third in the number of 

conventions held there in 2009, just after Europe and North America (ICCA, 2009; Yee-ManSiu et al 2012).  

Turkey is an attractive destination with its historical sites, cultural background, prosperous museums, unique 

ancient sites, Turkish Riviera and natural beauty. In the last two decades, Turkey increased its tourist arrivals 

from 5,3 million to 31 million and reached the revenue of 22 billion US dollars. Turkey was in 17th place in the 

world according to the number of tourists, however in the year 2010 it has risen up to 7th place.Turkey was in 

12th place according to the tourism revenues in 2002. But, in 2010 it stands in the 9th place. Due to the figures 

mentioned above, Turkey became one of the most important tourist destinations in the world. Turkey ranked 10th 

on the world tourism destination chart (www.icec.org). Turkey has competetive advantages with its natural 

resources, historical places, younger population and hospitality. Turkey may upgrade its tourism revenues with 

its fascinating attractions and may also increase its share in the world tourism revenues. 

Turkey started to provide a variety of tourism alternatives in the last few decades. Therefore people may find 

chance to make a lot of different tourism activities such as sports, health, culture, eco-tourism and congress 

tourism. Congress tourism is one of the most distinguished tourism alternatives among others. It has been 

accelerated especially in the last two decades of the 20th century, and started to provide huge revenues by 

creating great opportunities for employment at the same time. Comparing with its rivals Turkey has a great deal 

of attractions for its visitors. Congress tourism revenues equal to more than 25 % of total tourism revenues. 

However, despite of Turkey’s all above mentioned advantages; it only gets the 10 % of total revenues (Ersun et 

al 2009). 

This study aims to evaluate Turkish congress tourism in an analytic way that displays strengths-weaknesses 

and opportunities-threats and rediscovers the appropriate strategies which may be suggested. 

 2  Literature Review of Congress Tourism  

Conference, congress and also convention terms are generally used reciprocally in the literature, depending on 

the region or author’s preference. And also many terms presently used in the congress tourism are based on Latin 
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terms, for example ‘conference’ is originating from the Medieval ‘conferentia and ‘auditorium,’ from ‘auditorius. 

(Whitfield, 2005). Congresses are considered as general sessions, mostly information giving and the commonly 

accepted classical form of full membership meeting. All association meetings and conventions given in these 

rankings must provide such criteria included; 

i. minimum 50 participants should attend the meeting. 

ii. should be planned on  a regular basis (Should not be organized only one-time). 

iii. should move between at least 3 different countries (ICCA report 2010). 

 According to the ICCA statistics, North America has been the region with the biggest average numbers of 

delegates per meeting in the last decade.  Europe is holding the leadership in the number of meetings which 

welcomed the majority of participants and is generally followed by North America (2nd) and Asia & Middle East 

(3rd) consecutively. Total participant numbers in Asia/Middle East and Africa increased deliberately in the past 

decade, at the expense of North America and Oceania. Besides that, USA from North America and Germany, 

France and Italy from Europe, keep their position on top ten lists due to the worldwide rankings: the number of 

meetings per country statistics (ICCA report 2010). The convention market in the Asia–Pacific region has also 

increased by 124%  during the period of 1980–1996 (Hutchinson, 1997).  

Congress studies have generally focused on site selection factors, (Crouch & Louviere, 2005; Crouch & 

Ritchie, 1998; Grant & Weaver, 1996; Jun & McCleary, 1999; Oppermann, 1994; Lee and Back 2008), congress 

economic impact  (Braun 1992) congress economic impact on national economies, ( Grado et al 1998 ;Kim et al 

2003) attendee motivation factors, (Rittichainuwat et al, 2001; Severt et.al.2007) meeting planner issues 

including decision-making processes, (Yoo and Chon,  2008; Baloglu & Love, 2001; Oppermann and Chon 

1997; Oppermann, 1998a), destination perception and image assessment (Oppermann, 1996, 1998b) and, 

convention quality dimensions (Kim, et al 2012) .  

Economic impact of convention industry can be summarised as follows: (1) the number of delegates for one 

convention is large; (2) the number of days stayed in a city or country is longer than pleasure travellers with 

other purposes; (3) international convention delegates spend more than other travellers; (4) delegates who 

participate in a convention also tend to join in pre- or post-tours (for pleasure); and (5) industries affected by 

convention are various and interrelated ( Kim et al 2003). Convention industry stabilises the seasonal pressures 

of tourism. Conferences are generally held in the low season with consequent effects on both the occupancy rate 

and the environment, reducing imbalances caused by peaks of seasonable tourism (Var et al 1985; Opperman & 

Chon, 1997 Zhang, et.al 2007) On the other hand Overseas convention attendees are valuable assets for the 

tourism industry. They usually stay longer and spend more than other types of tourists; attendees are normally 

opinion leaders who are in a very good position to influence others about a country or region and its offerings. 

With their favorable word-of-mouth comments, they help in promoting tourism in the host location by giving it a 

positive image. So it may help the host location to fill hotels during slack seasons (Zhang et al 2007). A large 

proportion of convention turnover is derived from firms affiliated with the network, such as hotels, convention 

organisers, retail outlets, transport companies and entertainment providers. This leads to the development of 

positive effects on the local economy, in terms of greater profits and higher employment levels (Opperman & 

Chon, 1997 ; Bernini, 2009)). Also meetings, conventions, and trade shows have substantial direct and indirect 

impacts on a local economy (Grado et al 1998). For example, in 1999 Las Vegas, NV, hosted 3847 conventions 

for 3.7 million delegates with an economic impact of more than $4.1 billion (During that same year Orlando, FL, 

hosted 4.84 million conventioneers with an estimated economic impact of $2.8 billion. An additional $331 

million was spent by associations and exhibitors at the Orange County Convention Center. Thus, the association 

market represents an extremely lucrative segment for destination cities across the country. (Baloğlu & love, 

2005) International attendants to conferences in Sydney during 1996–1997 stayed on average 6.9 nights in the 

city and 10 days in Australia in total, and spent on average A$ 5722 on conference registration fees, 

accommodations, domestic airfares, shopping, restaurants, and other costs while in Sydney, and the amount 

reached approximately A$770 per day additionally, 79% of foreign delegates who participated in international 

conventions held in Australia tended to stay in five- or four-star hotels and approximately 50% of all 

international delegates participated in a pre- or postconference tour, staying on average a further 3.1 days in the 

country Especially, Australia’s meetings and exhibitions are estimated to have generated around A$7 billion 

annually in direct expenditure to the Australian economy. Braun (1992) stated that convention spending directly 

affects the following sectors: hotels and other lodging; eating and drinking establishments; miscellaneous retail; 

amusement and recreation; membership organizations; transportation services; business services; social services; 

building materials and garden supply; health services; repair services; museums, botanical gardens, and zoos 

(Kim et al 2003). 

IMEX Group released the findings of its "Power of 10" research study, Conducted by Fast Future Research, 

which is in charge of the Convention 2020 study on the future of business events, 10 questions asked about the 

decade ahead to 10 individually selected thought and business leaders from 10 key sectors inside and outside the 

meetings industry, for a total of 100 interviews. In addition, it conducted a global survey of 765 respondents in 

68 countries on six continents. Initial findings are below: (Alderton, 2012) 
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i. Seventy-one percent of survey respondents expect global economic uncertainty and instability to have 

an impact across the sector worldwide. 

ii. Nearly half (49 percent) of survey respondents believe we will start to experience the impact of 

improvements in the quality and cost of technology alternatives to live meetings.  

iii. Forty-seven percent of survey respondents expect shorter and faster business cycles to play a 

significant role in future meetings. 

iv. Forty-six percent of survey respondents anticipate growing political and economic influence coming 

from Asia. 

v. Eighty-six percent of survey respondents agree to some significant extent that, "A decade from now, 

the most important roles for live events will be the event designer, learning architect and digital 

strategist." 

vi. A vast majority (91 percent) of survey respondents strongly agreed or agreed with the following 

statement: "To reduce its vulnerability to economic cycles, the business events industry must 

demonstrate a tangible return on investment for event owners, delegates, sponsors, exhibitors and 

other key stakeholders." 

vii. The three most commonly cited future cost control tactics for event organizers are: closing 

unprofitable meetings, running shorter events and co-locating events with other organizers to share 

venue costs. 

viii. For associations and commercial event owners, the three future tactics considered to be the most 

popular for generating additional revenue were: learning from sectors such as sports about attracting 

sponsors and exhibitors, making the event the launch platform for year-round revenue generation and 

premium pricing options with an event. 

ix. The technology developments expected to have the greatest impact on live events in the next decade 

are mobile apps, free Wi-Fi and streaming video to remote audiences. 

x. The top five challenges facing the industry in the years ahead are: evolving a distinctive industry 

persona, establishing universal economic impact models, proving relevance and value, thinking and 

acting strategically, and nurturing agility and flexibility. 

The research show that the future of congress tourism will be more innovative, tecnological and low cost based 

and will depend on the economical, political and social improvements for the next decade. 

 3   Congress Tourism in Turkey 

Although the history of convention industry went back to the 18th century in the world, Turkey started to take 

part in Global Congress Tourism market in the second half of the 20th century. After joining to the North Atlantic 

Treaty Organisation (NATO), in 1952, international meetings and conferences started to take part in Turkey.  

Congress tourism was in procrastination for about 40 years after joining to the NATO.   However, the turning 

point for congress tourism in Turkey was the organisation of HABITAT II conference. The Istanbul Sports and 

Exhibition Hall remained Turkey's one and only indoor sports and exhibition hall for many years. The United 

Nations decided to realize the one of the largest organization for its time called HABITAT II Summit in Istanbul, 

this venue was transformed into an international convention and exhibition center and its name was changed as 

the Istanbul Lütfi Kırdar (former mayor and governor of Istanbul) Convention and Exhibition Centre  (ICEC). 

The Habitat II Summit, the United Nation’s (UN) largest and most comprehensive conference at the end of the 

20th century, was held here successfully (www.icec.org).  

According to International Congress and Conventions Association’s statistics (ICCA), Turkey hosted 96089 

visitors, from the different countries all around the world in the year 2007. These figures took Turkey to the 20th 

position in the world.  Besides that, Istanbul ranked 8th by means of Congress participants in the World (Türsab 

AR-GE raporu, 2009).  

Due to the ICCA worldwide rankings: number of per country statistics, Turkey is standing on the 23rd place 

with 159 meetings in 2011. According to the same statistics, Finland, Poland, Mexico, Belgium are in upper; 

Singapore, Denmark, Norway, Greece, Malaysia and Hungary, are lower than Turkey’s position. Turkey took 

14th place with its 159 meetings in Europe rankings: according to the number of meetings per country statistics. 

Turkey got the pole position comparing with Denmark, Norway, Greece, Hungary, Czech Republic, Ireland, 

Croatia and Russia in Europe.  As it was mentioned earlier, Germany keeps its leadership with 577 meetings per 

year and besides that France and Italy keep their positions on top ten list  (ICCA report, 2011).  

Turkey’s one of the most popular congress destinations is İstanbul with its historical, geopolitical and 

economic importance. The other congress tourism destinations are Ankara with its political importance, Antalya, 

İzmir, Muğla, Bursa with their climate and natural, historical, economic and geographical advantages and 

Cappodocia with its touristic potential. Turkey mostly host congress from the sector of medical and IT Industry.  
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(www.kobifinans.com.tr) According to TUIK (Turkish Statistics Institute) while in the year 2006, tourist visited 

Turkey for the purpose of congress, are 443000, in the year 2010 it has reached more than 750000 congress 

visitors. 

There are 36 congress centers and 2.392 meeting halls in Turkey as of 2009.  1.748 of them are founded in 

Istanbul, Antalya, Aydın, Ankara, Izmir and Muğla. 680 of them are located in the rest of the country. Antalya 

has the highest proportion of the total capacity in Turkey with its 37.52 % share. Antalya is followed by İstanbul 

with its 19.85% share. Ankara is on the third place with 6.51 %. Muğla has the 4th rank with 6.23 %. In the last 

but not the least important, Izmir has a proportion of 5.72%. (TÜRSAB, Ar-Ge departmanı 2009).  Also,  

Istanbul Conventions and Visitors Bureau (ICVB) and  Antalya Convention Bureau (ACB)  provides facilities 

for congress organizers such as; bid support, venue finding, consulting and advise, site inspections and online 

congress calendar (www.icvb.org). 

 4  SWOT Analysis of Turkish Congress Tourism 

  The SWOT analysis is a really important tool to outline the current situation of congress tourism in Turkey. 

By stating the strengths, weaknesses, opportunities and threats, countries can better forecast their prospective 

situation in a specific field of study. In table 1 there is a SWOT analysis of Congress tourism in Turkey and the 

results are explained as follows.   

Strengths 

- Strong government support behind the industry. 

- Increasing potential in English speaking workforce.   

- Unspoiled nature and sea.  

- History and culture. 

- Unique sites (Cappadoccia, Pamukkale travertines).   

- Restaurants (International and Turkish cuisine)  

- National parks. 

- Accessibility. 

- Entertainment and shopping opportunities. 

- A new destination.  

-Increasing inbound tourism demand on congress 

tourism. 

- Turkish Hospitality. 

Weaknesses 

- Increasing input costs.  

- Inactive capacity.  

- Authority.  

- Lack of international pressure group activities. 

- Traffic.  

- Promotion. 

- Infrastructure  

-Training of workers for the congress tourism sector. 

- Inadequate number of congress bureaus. 

- Insufficient congress bureaus.  

 

Opportunities 

- Availability of young and knowledgeable workforce. 

- To host 2014 ICCA congress in Antalya. 

- Innovations especially made in medical industry. 

- Developing infrastructure and superstructure.  

- New urban transformation law.  

- Support of tourism policies.  

- Decrease of barriers on international travels. 

 

Threats 

-Strengthening TL among other currencies.  

-Increasing competition.  

-Tax on alcohol. 

-Bureaucratic obstacles.  

-Economic crisis on EU countries.  

-Recession on global economies.  

-Lack of land for new hotel investments in downtown. 

 

Table 1: SWOT Analysis of Congress Tourism in Turkey 

 4.1    Strengths 

   As described in Table 1, Turkey has the following strengths in the Congress Tourism industry;  

i. There is a strong government support behind the congress tourism industry, which was pioneered by the 

Tourism Incentive Law (Law no: 2634) in 1983. With this law Turkish government was planned to 

provide; land allocation for tourism investments, some exemptions to tourism investors etc.  (Deloitte, 

Turkish tourism industry report, 2010).  

ii. The number of English speaking workforce has started to increase as a result of the development of 

tourism education in Turkey. Hospitality education was started to be taken into consideration since the 

late 80’s in Turkey. Right after the opening of the Tourism and Hotel management departments in the 

universities, potential workforce started to become globally eligible. 

iii. Turkey has relatively unspoiled nature and sea comparing with its rivals.   

iv. Another stronger position of Turkey is its history and culture. Turkey is positioned as a cradle of 

civilizations. Turkey has many historical sites and museums in different cities. Hagia Sophia museum in 

Istanbul, date back to 542 b.c. attracts tourists from all over the world, and some of which is 

encountered to be the world’s biggest, such as “Zeugma” mosaic museum in Gaziantep, and some is the 

unique in Turkey such as the Bodrum museum of underwater archaeology. 
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v. Country’s unique sites such as Cappadoccia, Pamukkale Travertines make Turkey more interesting.  

vi. There are many restaurants that serves international and Turkish cuisine besides that there are many 

others that serve ethnic cuisine. 

vii. There are many glamorous national parks in Turkey such as Uludağ, Davutlar, Altındere, etc. 

viii. Turkey is bridging two continents, and can easily be reached by airways, highways, seaways and 

railways.  There are international airports in all major cities and modern highways such as Trans 

European Motorway, and ports such as Galata, Kusadasi and Cesme, and marinas such Marmaris, 

Bodrum, Fethiye, Istanbul Atakoy, Istanbul Kalamis and international railways such as Istanbul Sirkeci 

and Istanbul Haydarpasa.    

ix. Night life, international festivals and entertainment facilities and shopping opportunities make the 

country more attractive for the tourists in every segment. 

x. Turkey is a newer destination with its higher standart lodging establishments.  

xi. Another strength in congress tourism is an increasing demand in inbound congress tourism activities. 

This is mainly because of the increasing number of delegates who attend the national congresses. 

xii. Turkish hospitality is still attracts tourists from all over the world. 

 

 4.2  Weaknesses 

     Turkey’s weaknesses in congress tourism industry are as follows;  

i. Increased cost of inputs is concerned as a problem while determining the costs for a specific tourism 

product.  

ii. Congress tourism is taking place in a 5-6 major destinations in our country. Besides these cities, we 

have a lot more capacity to be utilised. 

iii. In the field of congress tourism there must be an independent authority. 

iv. We have to be more dominant in international communities.to promote Turkey as a congress destination  

v. Traffic problem must be resolved by emphasizing on public transportation. 

vi. Turkey needs to be promoted as a congress destination in all over the world.  

vii. Infrastructure and superstructure especially in touristic destinations must be developed. 

viii. Training of the staff is vital for the congress tourism sector in different fields of studies. 

ix. There are inadequate number of congress bureaus, and existing bureaus need to be developed. 

 

 4.3  Opportunities 

     Turkey’s opportunities in congress tourism industry are as follows; 

i. Turkey has a great opportunity to increase its share, with its young and knowledgeable workforce. 

ii. Antalya is going to host a huge international event that will gather professionals from international 

meetings industry in 2014 (www.antalyaconvention.org). It will bring a big opportunity to promote 

Turkey’s congress tourism facilities globally.  

iii. Innovations in medical industry such as surgery, organ transplantions etc. makes our country be 

preferred by medicine specialists in different congresses. 

iv. Turkish government is undertaking the responsiblity to build the infrastructure to encourage the private 

sector. 

v. Turkey now has a new urban transformation law that will effect the country image positively. 

vi. Tourism policy supports niche markets.  

vii. Many countries started to make visa procedures easier. Opportunity to visit the countries without visa 

will increase the number of congress participants.  

 

 4.4  Threats 

    Country’s threats in congress tourism industry are as follows; 

i. Strengthening TL among other currencies is becoming a major threat. 

ii. Turkey must take some precautionary steps due to the increasing competition among its rivals. 

iii. Increasing the percentage of tax on alcohol eventually increase the prices of alcoholic beverages. 

iv. Investors of congress tourism sector are becoming reluctant as they are coming up with bureacratic 

obstacles during the investment process. 

v. Delegates tend to participate in less meetings due to the economic crisis in some of the European Union 

countries. 

vi. People are having a tendency to travel less, because of the recession on global economies. 

vii. The land allocation for the new congress tourism investments in downtown is ill-considered. 
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 5  Related Strategies for Congress Tourism in Turkey 

Under the light of SWOT analysis, the following strategies should be taken into consideration for the 

consistent improvement of Congress Tourism in Turkey.  

i. Turkish government should follow the intensive growth strategy by reaching the alternative market 

segments in international areas.  

ii. Turkey should attempt to follow tactics for guerilla marketing, in order to reach the best possible 

outcomes with a limited amount of resources. 

iii. As a country we need to promote our products strongly in global arena.  

iv. Either insider or outsider, Turkey should activate the international pressure group activities, by 

influencing the decisions to hold some international events such as ICCA congress 2014. Turkey must 

be addressed in such giant events. 

v.    The cost of the prices of Turkish tourism products should be relatively lower than our rivals, in order to 

be chosen by Professional Congress Organizer’s (PCO), international associations and unions. 

Nevertheless, as explicitly explained above, the quality must remain the same.  

vi. By being the cradle of civilizations, Turkey must also advance its core competencies by utilising the 

above mentioned resources especially in congress tourism,  

vii. With the improvement of competetive advantages, Turkey can get ahead of its rivals (Sariisik et al 

2011). 

viii. Turkey, should be more thought provoking for the congress visitors. If government can implement the 

realistic and sustainable strategies, it will be the driving force behind the congress tourism for the 

country (Ersun et al 2009). 

 6  Conclusion 

Tourism is considered to be one of the most vulnerable industries all around the world. It can easily be affected 

by wars in neighbouring countries, economic crisis, recessions, terrorism, natural disasters, political crisis 

between countries and etc. However, it has also high contribution to local economies and it is a vital sector 

especially for the developing countries as Turkey. There are some handicaps in improving the congress tourism 

in Turkey, such as; Increasing input costs, inactive capacity, authority, lack of international pressure group 

activities, traffic, promotion, infrastructure, and superstructure, training of workers for the congress tourism 

sector. Nevertheless, if the existing potential would be utilised effectively, Turkey has a huge potential to 

overcome these obstacles, as outlined in this paper. As seen in the figures, there is an increasing number of 

meetings in Turkey. Thus, more delegates prefer Turkey as congress visitor. By reaching the higher quantity in 

the number of congress participants, quality factors must not be forgotten. Turkey is evaluated to have the brand 

new quality accomodation, transportation and congress facilities (Sariisik et al 2011). 

As a result Turkey has great potential on congress tourism. If necessary steps are taken and the strategies for 

the future development are accomplished, the weaknesses will become strengths and threats will become 

opportunities. With the efforts of government and private sector should fullfil the requirements of congress 

tourism in Turkey. The opportunities to promote the country in the international community should not be 

missed. Marketing congress destinations, is more likely to promote the luxury products. All of the details should 

thoroughly be considered, otherwise all the efforts go down to drain. Besides that, to prefer one specific 

destination to another, may only be possible when the congress destination has positive image, and information 

about the amenities known by the delegates. Multi-faceted characteristic of the congress tourism makes it hard to 

control about the planning, coordination and collaboration factors between the institutions and enterprises related 

to this sector (Ersun et al 2009). Also organisations such as Istanbul Congress and Visitor Bureau (ICVB) and 

Antalya Convention Bureau (ACB) must be more proactive and they need to be closely involved with decisions. 

They give the services such as; bid support, venue finding, consulting and advise, site inspections and online 

congress calendar; starting with the major city centers. However, these efforts should be amplified throughout 

the whole country. On these grounds, congress tourism needs a special attention among others while it creates 

higher revenues.                          
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Sosyal Devlet Anlayışı İçinde Girişimcilik 

Prof. Dr. Faruk Andaç (Çağ University, Turkey) 

Entrepreneurship within the Concept of a Social State 

Abstract 

Even if the social state concept is considered as a barrier to entrepreneurship, it is in fact a form of state 

government that encourages entrepreneurship. Social State, first of all, is a form of state that provides social 

welfare of society, social justice and social peace in the society. Entrepreneurship is generally introduced as a 

process including more risk-taking, innovation that is open to modernism, activities such as opportunity 

assessment. In fact, entrepreneurship comprises all of the activities including business continuity, sustainability, 

development and expansion. Accordingly, entrepreneurship is not only to establish a business, but also to 

develop and change it. Thus, entrepreneurship requires stability, continuity and practice. Entrepreneurs may 

unavoidably face some political, economic, social, military, financial obstacles that can not be anticipated. In 

such cases, entrepreneurs must be able to overcome the obstacles at the least possible costs. An entrepreneur is 

able to sustain his activities in a confident and stable manner in the spirit of the social state. 

JEL code: M38 

 1   Giriş 

Girişimcilik, her ne kadar kapitalist ekonomik sistem içerisinde gelişen serbest rekabet piyasası gereğince 

önemli olmakla beraber sosyal devlet anlayışı içerisinde serbest rekabet piyasasını sınırlayan devlet yönetim 

biçimi içerisinde de fazla önem taşımaktadır.   Sosyal devlet yönetimlerinde sosyal yapıyı koruyabilmek için 

devlet gerekirse piyasaya müdahale edilebilmekte ve girişimcinin serbestçe hareket etme imkanını nispeten 

sınırlandırabilmektedir. Sosyal yapının dengeli gelişimini sağlayabilmek için alınacak önlemler girişimciyi 

başlangıcında olumsuz etkilemekte gibi algılansa da, esasında istikrarlı bir ekonomide girişimci daha fazla 

başarılı olabilecektir. Çünkü girişimcilik, istikrar ister, süreklilik ister (Andaç, 2011). Bu nedenle Sosyal Devlet 

anlayışı içinde Girişimci, daha güven ve istikrar içinde faaliyetlerini sürdürebilecektir. 

 2  Sosyal Devlet Yönetiminin Amacı ve Görevleri 

Sosyal Devlet, bazılarının yanlış anladıkları veya kasten tahrif ettikleri gibi Sosyalist Devlet ile ilişkisi 

olmayan bir devlet şeklidir. Sosyalist Devlet, devlet güdümünde ekonomik ve sosyal kaynakların tamamen 

devlet tarafından yönlendirildiği devlet yönetim biçimidir. Girişimciliğe fırsat tanımayan devlet yönetim 

biçimidir.  Halbuki Sosyal Devlet anlayışı,  kapitalist ekonomik sistemin içinde gelişmiştir. Kapitalizmin aksayan 

ve eksik kalan yönlerini tamir etmekte, kapitalist ekonomiyi dengede tutmaya çalışmaktadır. Bu nedenle de 

serbest rekabet piyasası içinde önemli bir yere sahip olan girişimciliği de teşvik edip, girişimciyi 

yönlendirmektedir.  

Sosyal  Devlet, insana ve insanın yaşama hakkına saygılıdır. Girişimci kişiyi yönlendirir. Kişinin ekonomik ve 

sosyal hak ve hürriyetlerinin kullanılmasını sınırlayan engelleri ortadan kaldırarak , kişinin ekonomik ve sosyal 

temel hak ve hürriyetlerden yararlanmasını sağlar. 

“Kişinin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak için Sosyal  Devlet’in   başlıca üç görevi vardır: 

1- Sosyal Refahı sağlamak, 2- Sosyal Adaleti sağlamak, 3- Sosyal Barışı sağlamak. 

Sosyal Refah; Ülkede yaşayan bütün vatandaşların, mutlu ve refah içinde yaşamalarının sağlanmasıdır. 

Herkesin ülke ekonomik kalkınmasından yararlandırılmasıdır. Ekonomik kalkınmanın bütün vatandaşlara 

yansıtılmasıdır. Çalışamayacak durumda olanların, sakatların, yaşlıların, çocukların, işsizlerin v.b.lerin, Sosyal   

Devlet’in kurduğu Sosyal Yardım, Sosyal Sigorta gibi kuruluşlar vasıtasıyla ekonomik kalkınmadan 

yararlanmalarının sağlanmasıdır. 

Sosyal Adalet; Çalışanların üretime katkıları nispetinde üretimden pay alabilmeleridir. Üretime katkıda 

bulunan üretim faktörlerinin üretimin dağılımı sürecinde üretime yapmış oldukları katkıları nispetinde üretimden 

yararlanmalarını sağlamaktır. Üretime katkıda bulunan emek, sermaye, hammadde ve müteşebbis sahiplerinin, 

üretimin sonunda üretimden (milli gelirden) alacakları, ücret, faiz, rant ve kar gibi gelirlerinin miktarı, üretime 

katkılarının nispeti kadar olmalıdır ki huzurlu olsunlar. Yoksa milli gelirin dağılımında adaletsiz davranıldığı 

gerekçesiyle huzursuz olurlar. 

Sosyal Barış; Toplumda sosyal gruplar arasındaki menfaat çatışmalarını ortadan kaldırıp aralarındaki 

uyuşmazlığın çözümlenmesidir. Özellikle bağımlı çalışanla bağımsız çalışan arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi 

ve aralarındaki uyuşmazlığın çözümlenmesidir. Daha açık bir ifade ile emek-sermaye (işçi-işveren) ilişkilerinde 

ortaya çıkan çalışma şartları ile ilgili ekonomik ve sosyal hak ve menfaat çatışmalarının ortadan kaldırılması ve 

çalışmayla ilgili ilişkilerin düzenlenmesidir” (Andaç, 2008) 
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 3  Girişimcilik ve Özellikleri 

Girişimcilik, “genellikle daha çok risk alma, inovasyon yani yenilikçiliğe açık, fırsatları değerlendirme gibi 

faaliyetleri kapsayan bir süreç olarak tanıtılmakta ise de, esasen girişimcilik, işin devamlılığını, 

sürdürülebilirliğini, geliştirilmesini ve genişletilmesini kapsayan faaliyetlerin bütünüdür. Buna göre girişimcilik 

sadece iş kurma değil, kısaca bu işin geliştirilmesini ve değiştirilmesini sağlayabilmektir. Bu nedenle girişimcilik 

istikrar ister, süreklilik ister, sürekli pedal çevirmek ister”. Girişimciler, bazen hiç tahmin edemediği ve elinde 

olmayan nedenlerle bazı siyasi, ekonomik, sosyal, askeri, mali, finansal engellerle karşılaşabilir. Bu durumlarda 

bile girişimci bu engelleri en az zararla aşabilmektedir (Andaç, 2011). Zaten yapılan araştırmalara göre 

girişimciler, bağımsız olarak hareket ederler, devlet otoritesine ender olarak uyarlar ve böylece de başarı oranları 

yüksek olmaktadır. (Orhan, 2011)  

Ekonomik gelişmeleri doğru bir şekilde öngörmeye çalışan girişimciler, tahmin edilemeyen risklere girmekte 

ve kararlarıyla ekonominin akışını olumlu yönde değiştirebilmektedirler. Bunu yaparken gelebilecek ekonomik 

belirsizliklerin risklerini de üzerlerine almaktadırlar. Girişimciler böylece hem yeni kıt kaynakları, hem talep 

edenlerin yeni tercihlerini ve hem de yeni teknolojik olanakları keşfetmektedirler. (İçke, 2011).  

Girişimci,  kapitalist ekonomilerin gelişme sürecinin yıkım sürecini yenilikleri harekete geçirerek atlatmayı 

bilmektedir. Yenilik, yeni kombinasyonların hayata geçirilmesi ya da ekonomide var olan üretim faktörlerinin 

farklı kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Yeni kombinasyonlara gereksinim duyulduğu üretim faktörleri, daha 

önce mevcut olan kombinasyonlardan çekilmekte, böylece yenilikler sonucunda eski kombinasyona dayanan 

firmalar da piyasadan kaybolmaktadırlar (İçke, 2011). Sosyal devlet ise   kapitalist ekonominin yıkım sürecinde 

sosyal dengeyi sağlayacak tüketici isteklerini sosyal yardımlarla desteklemekte girişimciyi yüreklendirmektedir. 

 4  Sosyal Devletin Girişimciliğin Geliştirilmesindeki Etkileri 

Kapitalist ekonomik sistem içerisinde girişimcinin teşvik edilmesi gerekir. Zira girişimci gelişim ve 

değişimlere girişebilmesi için, ileriyi görebilmesi için, risk alabilmesi için yine de devletin güvencesine ihtiyacı 

vardır. Devlet bu güvenceyi verebildiği sürece girişimci başarılı olabilir. Aksi halde piyasadan çabuk silinir gider. 

Devlet piyasalara müdahale ederek, piyasa istikrarını düzenlemeli ki girişimci de rahatça faaliyetlerini devam 

ettirebilsin. 

Girişimciliği geliştirmek ve girişimciye destek vermek amacıyla devlet, sosyal amaçlı müdahalelerin yanında 

iyi işleyen bir sermaye piyasası ve esnek gücü piyasası oluşturmalı, işletmelerin karşılaştıkları olumsuz idari 

düzenlemeleri ve karmaşık idari uygulamaları kolaylaştırıcı önlemler almalıdır (Taşoğlu ve Ertike, 2011). 

Diğer taraftan girişimcinin en çok önem verdiği konu karını mümkün oldukça yüksek tutabilmektir. Bu da 

kendisini daha fazla riske atmaya, daha fazla atılgan yapmaya iter. Ancak, karını artırmanın başlıca yolu 

mümkün oldukça büyük tüketici kitlesine ulaşmaktır. Sosyal Devlet anlayışı için alınacak önlemlerle 

tüketicilerin alım gücü ne kadar güçlendirilebilirse, tüketici sayısı ne kadar artırılabilirse girişimcinin de pazar 

bulma imkanı artmış olacaktır. Böylece devletin kapitalist ekonomiye müdahalesi ile oluşan bir taraftan istikrarlı 

piyasa, diğer taraftan tüketicilerin alım gücünün artırılması ile oluşan tüketici piyasası ve işgücü piyasası 

girişimcinin tercih ettiği bir ortamı oluşturacaktır.          

 5  Sonuç 

Sonuç olarak diyebiliriz ki Sosyal Devlet’in amacı, devletin koyduğu kurallara bizzat kendisi dahil herkesin 

uymasını ve çalışanın meydana getirdiği ürün ile insanın refah içinde insanca yaşamasını sağlamasıdır. Sosyal 

devlet, ülkede yaşayan girişimci, üretici, tüketici herkesin,  insan haysiyetine uygun bir ortam içinde yaşamasını 

gerçekleştirecektir. Bunlar Sosyal Devlet’in görevidir. Sosyal Devlet anlayışı içinde Girişimci de böylece daha 

güven ve istikrar içinde faaliyetlerini sürdürebilecek ve istikrarlı bir ortamda rahatlıkla değişim ve gelişimini 

sağlayabilecektir. Karını artıracak, yeni girişimlere yönelecektir. Böylece sosyal devletin destekleri ile girişimci 

ekonomik gelişmelerden daha fazla yararlanmasını bilecektir.     
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The Role of Entrepreneurship in Local Economic Growth: 

Example of Gaziantep 

Abstract 

In order to avoid social inequality of opportunity and improvement of local economies have become 

government policies in Turkey, as it is in other countries around the world. Incentives, regional development 

agencies, techno parks and also local entrepreneurs play crucial role in the improvement process of local 

economies. The increasing rivalry and globalization concept necessitate entrepreneurs to take more risks, to 

reach innovations to seize opportunities in optimum level. Entrepreneurship is a motor vessel in financial growth 

and in development, and entrepreneurship is also the source of innovation and creativity. In this regard, the more 

entrepreneurship develops in a country, the higher level of welfare possesses the chance to advance.  

The purpose of this report, in which it has been aimed to reveal vital role of entrepreneurship in the progress of 

local economies, is emphasizing the status of entrepreneurship that transformed Gaziantep’s socio-economic 

level of development into its present position. Thus with this aim a SWOT analysis, in terms of Gaziantep’s 

economic entrepreneurship has been carried out. Positive contributions of Gaziantep’s immensely developed 

industry, facilitation of local innovative entrepreneurs’ involvement in various local economic sectors and in 

accordance channeling immigration into deployment in local economy have been observed in this study. 

Significantly it has been observed that plenitude of “opportunist entrepreneurship” or in other words “the 

entrepreneurs with strategic growth plans” in this region contributed local economy positively 

JEL codes: L26, O49 

 1  Giriş  

Üretim faktörleri arasında yer alan toprak, emek, sermaye ve teknolojiyi bir araya getiren , risk alan, yenilikleri 

yakalayan, fırsatları değerlendiren ve dolayısıyla ülke ekonomilerinin motor görevini üstlenen üretim faktörü 

girişimciliktir.  

Ekonomik büyüme ve kalkınmayı başaran ülkeler gözlendiğinde görülür ki, endüstriyel yapının iyileştirilmesi, 

rekabet gücünün arttırılması, ekonomik büyümenin hızlandırılması, istihdamın artması ve gelir düzeyinin 

iyileştirilmesi için ekonomik yapının değişimci ve yenilikçi olduğu görülür. Türkiye’nin de gelişmiş ülkeler 

düzeyine çıkabilmesi için girişimcilik faktörüne gereken önemi vermesi şarttır. 

Çalışmamızda Türkiye’nin hızlı gelişimiyle dikkat çeken Gaziantep ilinin ekonomik kalkınmasında 

girişimciliğin oynadığı rol vurgulanmıştır. Bu bağlamda, öncelikle teorik olarak yerel ekonomik kalkınma ve 

girişimciliğe değinilmiş daha sonra Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi için yapılması gerekenler ve son 

olarak da Gaziantep ilinin girişimcilik potansiyeli tarafımızdan hazırlanan SWOT analizi yardımıyla 

anlatılmıştır. 

 2  Yerel Kalkınma ve Girişimcilik 

Kalkınma, az gelişmiş ülkelerin çözmesi gereken en önemli sorunlardan biridir. Bu sorunu çözmeye çalışan 

söz konusu ülkelerde bazı bölgeler çeşitli nedenlerden dolayı hızla gelişirken, diğer bölgeler aynı hızla 

gelişememektedir. Bu durum, bölgesel/yerel kalkınma sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Bir ülkenin topyekün kalkınabilmesi için, o ülkede bölgelerarası dengesizliğin giderilmesi gerekir. Geri kalmış 

bölgelerde kalkınmanın sağlanabilmesinde, diğer faktörlerle (teşvik, kredi vb.) birlikte o bölgenin kendi 

dinamiklerinin de ortaya çıkarılması oldukça önemlidir. Bunların basında da, kalkınmanın harekete 

geçirilmesinde motor görevi üstlendiği bilinen girişimcilik gelmektedir. 

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte daha büyük önem kazanmaya başlayan girişimcilik 

kavramı orta çağdan günümüze kadar pek çok teorisyenin tanımlamaya çalıştığı bir kavram olarak hem işletme, 

hem de iktisat literatüründe en fazla ilgi çeken konulardan biri olmuştur (Marangoz, 2008). Girişimcilik, 20. 

Yüzyılda “yenilik yapabilme, fırsatları değerlendirebilme ve ticari anlamda uygulanabilir hale getirme” 
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anlamında kullanılmıştır. Girişimci en basit şekliyle girişimi gerçekleştiren kişi olarak tanımlanabilir. Ancak, 

girişimciyi sadece “yeni bir yatırım yapan kişi” olarak tanımlamak doğru olmayacaktır (Marangoz, 2008). 

Türkiye’de nüfus yapısının genç ve dinamik olması girişimcilik konusunda ciddi bir fırsat olarak 

görülebilmektedir. Türk toplumunun bu özelliği en çok gündeme getirilen avantajlarından biridir (Marangoz, 

2008). Bugün, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kalkınma hamlesinin yapılamama nedenlerinden biri 

de, bu bölgelerde yaşayan genç ve dinamik nüfusun daha gelişmiş bölgelerimize hatta batı ülkelerine göç 

etmesidir. Bilindiği gibi göç alan kalkınmış bölgelerde istihdam olanakları ve üretim artmakla birlikte, göç veren 

bölgeler ise tam tersi bir durumla karşı karşıyadırlar. Ülkemizde özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgelerimizin genç nüfusu sanayileşmiş bölgelerimize iş aramak ve çalışmak amacıyla göç etmektedir (Paksoy 

ve Aydoğdu, 2010). 

Yerel kalkınmanın uygulandığı yerler, genellikle göreceli olarak diğer bölgelerden pek çok konuda ve özellikle 

de sosyo-ekonomik olarak geri kalmıştır. Diğer bölgelere göre mevcut ve daha avantajlı olan sektörlerinin 

geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu sektörlerin sadece kamu eliyle geliştirilmesini beklemek, hem gerçekçi 

hem de sürdürülebilir olmayacaktır. Çünkü kamunun kaynakları kısıtlıdır ve tüm kaynaklarını bu bölgelere 

ayıramaz. Dolayısı ile, bölgedeki mevcut yerel potansiyellerin harekete geçirilmesinde, kamu yönlendirici ve 

geliştirici bir rol üstlenmeli ve sürdürülebilir bir gelişme içinde yerel dinamikleri harekete geçirmelidir. Bu; 

yöntem olarak hem ekonomik, hem de kalıcıdır. Çünkü temelinde bölge insanı ve bölge kaynağı vardır. Bu 

boyutuyla, Bölgesel Kalkınmada girişimciliğin geliştirilmesi, dolayısı ile bölgenin sahip olduğu potansiyellerin 

kalkınma sürecine entegre edilmesi son derece önemlidir (Paksoy ve Aydoğdu, 2010). 

Teknolojik gelişmeler girişimciyle birlikte hareket eder. Bu nedenle girişimci içinde bulunduğu bölgeye 

üstünlük kazandırır. Bu üstünlük sadece yatırımları ve dolayısıyla is gücünü bir bölgeye yığmakla kalmaz, aynı 

zamanda bölgede kişi basına düşen geliri de artırır. 

 3  Türkiye’de Girişimciliğin Potansiyeli 

Türkiye’de girişimciliğin desteklenmesi, Avrupa Birliği’ne giriş süreciyle birlikte başlamış yeni bir olgudur. 

Uluslararası girişimcilik endeksinde kullanılan 100 yetişkin içinde şirket kuran insanların sayısına bakıldığında 

Türkiye 29 ülkeden daha az sayıda girişimciye sahiptir. Türkiye'de her 100 yetişkin içinde şirket kuran sayısı 4.6 

iken bu sayı Meksika'da 18.7, İrlanda'da 12 ve ABD'nde 11.7'dir. Yeni kurulan şirket sayıları açısından da 

Türkiye kötü bir performans göstermektedir. OECD üye ülkelerinde yeni kurulan işyerlerinin tüm işletmeler 

içinde oranı % 11-17, kapanan işyerlerinin oranı da % 9-14 arasında değişmekteyken, Türkiye'de bu oranlar 

sırasıyla %3,5 ve %0,9'dur. 

Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında, girişimcilerin önündeki yasal düzenlemeler bakımından da kötü bir 

izlenim çizmektedir. Türkiye'de vergi yükü, ekonomik gerekçeler gözetilmeksizin sürekli artış göstermektedir. 

Buna karşılık mükellef sayısında bir gelişme yaşanmaması, yatırımcıları, vergi ortamı içinde yaşanabilir 

olmaktan uzaklaştırmaktadır (Üzülmez, 2008). 

Türkiye’de cumhuriyetin ilk yıllarında iktisadi gelişme devlet eliyle gerçekleştirilirken özel teşebbüs de 

özendirilerek girişimci yaratmak için politikalar uygulanmaya çalışılmıştır. 1950-1980 döneminde de özel 

sektörün gelişmesi için çabalar sürdürülürken 1980 sonrasında ihracata dönük ekonomi politikalarının 

izlenmesiyle beraber serbest piyasa ekonomisi ve özelleştirmelerin etkileriyle kamu teşebbüslerinin önemi 

azalmıştır. Günümüzde ise dünyada olduğu gibi Türkiye’de de girişimciliğin ülke kalkınmasında önemli bir yer 

edindiği görülmektedir. 

2007-2013 dönemini kapsayan 9. Kalkınma Planında aktif işgücü politikalarının geliştirilmesi başlığı altında 

girişimcilik politikalarının desteklenmesine önem verilmekte, girişimcilik ve istihdam garantili programlar, 

mesleki danışmanlık ve rehberlik hizmetleri ile mesleki eğitim kursları yoluyla etkili işgücü politikalarının 

uygulanması hedeflenmektedir. Gelir dağılımının geliştirilmesi için de özellikle kırsal kesimde ve az gelişmiş 

bölgelerde girişimcilik teşvik edilmektedir. Girişimciliğin ve yenilikçiliğin gelişmesi ve işgücü verimliliğinin 

artması ile Türkiye’nin son yıllarda dünya ekonomisi içerisindeki yükselişi devam edecektir. Öne çıkan 

girişimcilik anlayışı özel sektör devlet ortaklığı temelinde, yeni teknolojilerin ve yenilikçiliğin gelişmesini 

hedeflemektedir (Kırım, 2010). 

 4  Türkiye’de Girişimciliğin Geliştirilmesi İçin Gereken Faktörler 

Türkiye’de girişimciliğin geliştirilmesi için gerekli olan faktörler, (Üzülmez, 2008) aşağıda sıralanmıştır; 

 Girişimcilik ile ilgili açık ve net bir vizyon oluşturulmalı, buna bağlı stratejiler geliştirildikten sonra 

hükümet programlarında öncelikli olarak yer almalıdır. 

 Şirket kuruluşu, işleyişi ve kapanışına ait bürokratik engeller azaltılmalıdır. 

 Vergi işlemleri kolaylaştırılmalıdır. 



SESSION 1D: Mikroekonomi I 371 

 Teknoloji transferinin başarılı biçimde gerçekleşmesini sağlayacak örgütler oluşturulmalıdır. Yeni teknoloji 

kullanımı yatırım tutarı ne olursa olsun vergilerden yatırım indirimi yapılarak teşvik edilmelidir. 

 KOBİ’lere verilen krediler artırılmalıdır. 

 Finansman seçenekleri artırılmalı, leasing teşvik edilmeli ve risk sermaye sektörü kurulmalıdır. 

 Girişimciler ve girişimciliği destekleyen kuruluşların oluşturduğu platformlar/ girişimci ağları kurulmalı ve 

bu platformlar aracılığıyla koordinasyon sağlanmalıdır. 

 Girişimciliğin desteklendiği bir kültürel ortamın yaratılması için topluma olan katkısı ve ekonomik 

büyümedeki önemli rolünün anlatılması gerekmektedir. 

 Teknolojik girişimcilik başta olmak üzere her tür girişimcilik performansı düzenli olarak ülke çapında 

ölçülmeli ve uluslararası ekonomilerle karşılaştırmalıdır. Dış ticaret mevzuatına teknoloji ihracatı için yeni 

eklemeler yapılmalıdır. 

 Eğitime yapılan yatırım artırılmalı, girişimci eğitim merkezlerine destek verilmelidir. 

 5  Gaziantep’te Girişimcilik ile İlgili Yapılan Çalışmalar 

Gaziantep, Güneydoğu Anadolu bölgesinin en gelişmiş kenti, Türkiye’nin ise 7. Büyük kentidir. Gaziantep, 

demografik, istihdam, eğitim, sağlık, alt yapı değişkenleri ve diğer refah değişkenleri gibi sosyal değişkenler ile 

imalat sanayi, inşaat, tarım ve mali değişkenler gibi ekonomik değişkenler gözetilerek DPT tarafından 

hesaplanan illerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında sahip olduğu endeks değeriyle, Güneydoğu’nun 

Türkiye ortalaması üzerinde bulunan tek ilidir.  

Gaziantep ekonomisinin, 1960’larda başlayan ve günümüze kadar ulaşan yıllar itibarıyla önceleri yavaş, 

sonraları da hızla artmakta olan sanayileşme ve gelişme trafiğinde üç temel dinamiğin büyük bir rol oynadığı 

görülmektedir. Bunlardan birincisi, dünya ekonomisindeki küresel etkilere bağlı olan gelişmeler, ikincisi ülke 

ekonomisindeki yapısal değişimler, üçüncüsü ise dünya ve ülke ekonomisindeki küreselleşme kapsamında 

gerçekleşmekte olan dışa açılmaya yönelik konjonktürle örtüşen Gaziantep girişimcilik kültürüdür. Belki de 

sonuncusu en önemli dinamiktir.  

Gaziantep ilinin kalkınması adına çeşitli girişimcilik projeleri geliştirilmiş ve bunların bazılarından çeşitli 

başarılar elde edilmiştir. Bu projeleri ve başarıları sıralayacak olursak; girişimcilik destek programı, Gaziantep 

Sanayi ve Ticaret Odası aracılığıyla her yıl düzenlenen çeşitli projeler, beceri-10 UMEM projesi, yeni yapı 

marketi: Star Wood, KOBİ’lere İKA desteği, ANTEPİA, dünyanın en büyük mozaik ve arkeoloji müzesi, hafif 

raylı sistem projesi, GAZİRAY projesi, “TURQUALİTY” Belgesi alan Merinos Halı, dünya markası ANGORA 

halı, bu proje ve başarılar daha detaylı olarak aşağıda açıklanmıştır; 

Girişimcilik Destek Programı: Gazi kent Üniversitesi ve KOSGEB İşbirliği ile düzenlenen 180 saatlik eğitim 

ve atölye çalışmasından oluşan “Girişimcilik Destek Programı”na katılan 90 kursiyer, girişimcilik özelliklerinin 

sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması, iş planı hazırlanması gibi aşamalardan oluşan eğitimi tamamladılar. 

Gazikent Üniversitesi’nde düzenlenen “Girişimcilik Destek Programı”nı başarı ile tamamlayan girişimci 

adaylara 27.000.-TL geri ödemesiz ve 70.000.-TL sıfır faizli-geri ödemeli desteklemeler verilerek kendi işlerini 

kurmaları sağlanmıştır. Bu sayede ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerin sayısı giderek artacak ve işsizlik 

sorununun çözümüne katkı sağlanacaktır (Girişimcilik Destek Programı, 2012). 

Gaziantep Sanayi ve Ticaret Odası Projeleri: Gaziantep’ teki pek çok ekonomik kurum ve kuruluşların 

oluşumunda büyük payı bulunan Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası, 1938 yılında fıstık ürününün gerek kalite 

bakımından gerek ticari açıdan dış piyasalardaki yerini kaybetmesi üzerine aldığı Meclis kararı ile çalışmalara 

başlamış ve Güneydoğu Tarım Satış Kooperatifleri Birliği’ nin kuruluşunu sağlamıştır. Cumhuriyetin 50. yılında 

Gaziantep bölge sınırları içerisinde; Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası’ nın yanısıra 1922 yılında faaliyete geçen 

Kilis Ticaret ve Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı olarak 1946 yılında faaliyete geçen 

İslâhiye Ajanlığı ve 1962 yılında kurulan Nizip Ticaret ve Sanayi Odaları ekonomik gelişimin hızlandırılması 

yönünde önemli çalışmalara imza atmışlardır. Cumhuriyetin ilk yıllarında Gaziantep’te mevcut 2 bine yakın 

ticaret ve sanayi firmasının 400 tanesi Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı iken bu sayı 1933 yılında 

440’ a yükselmiştir. 1954 yılında bu rakam  953, 1966 yılında ise bu sayı 2917’ ye yükselmiştir. Kuruluşunun 75. 

yılında Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası 4275 kayıtlı tüccar ve sanayici üyesiyle Türkiye’ nin büyük mesleki 

teşekküllerinden biri olmuştur. Cumhuriyetin 50. yıl kutlama çalışmalarına, Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odası, 

121 firmanın katıldığı bir sanayi sergisi düzenleyerek iştirak etmiş ve 50. yılda Gaziantep ekonomisini ifade 

eden bir yıllık hazırlamıştır. Bugün Gaziantep’ in kalbinin attığı Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’ nin 

kurulması çalışmalarına 1970’ li yıllarda başlayan Oda aynı dönemde Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi’ nin 

kuruluşunda da etkin rol oynamıştır. Yıllarıyla beraber gerçekleştirdikleri projeler ise, Aktif Sanayi-2000, 

Yeniden İhracat Seferberliği-2001, Kalite Seferberliği-2002, Marka Şehri Gaziantep-2003, Fuarlar Şehri 

Gaziantep-2004, İnovasyon Vadisi Gaziantep-2006, AR-GE’de Gaziantep Atılımı-2008, Akıllı Sanayi-2009 

projeleridir (Gaziantep Sanayi Odası Projeleri, 2012). 
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Beceri-10 UMEM Projesi: BECERİ’10 “Beceri Kazandırma ve İş edindirme Seferberliği” projesi (Diğer 

adıyla UMEM-Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi)’dir. Artan işsizlik oranlarına karşı 2009’un 

ikinci yarısında İŞKUR’un mesleki eğitim faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve 200,000 işsize düzenlenecek 

beceri geliştirme kursları vasıtasıyla mesleki eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsamda özellikle sanayiye 

yönelik alanlarda eğitim ortamının yetersizliği, eğitim içeriklerinin güncel olmaması, hangi alanlarda eğitime 

ihtiyaç olduğunun belirlenmesi gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, sürekli gelişen ve kendini yenileyen 

teknolojiye uygun eğitim alanları oluşturmak ve işgücü piyasasının nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamak ve 

işsizlerimizin daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlamak üzere ÇSGB, MEB, TOBB, TOBB Ekonomi ve 

Teknoloji Üniversitesi işbirliğinde Uzmanlaşmış Mesleki Eğitim Merkezleri Projesi başlatılmıştır. Bir beceri 

kazandırma ve iş edindirme seferberliği olan proje BECERİ’10 sloganıyla yürütülmüştür (Beceri10 UMEM 

Projesi, 2012). 

Yeni Yapı Marketi: Star Wood: Gaziantep’in Örnek Sanayi Sitesi girişinde hizmete açılan Star Wood Yapı 

Marketi 250 tedarikçi firmanın 60 bin civarındaki ürününü toptan ve perakende olarak tüketicilere sunuyor. 

KOBİ’lere İKA Desteği: 2008 yılında kurulan ve 2010 yılında faaliyet geçen İpekyolu Kalkınma Ajansı 

(İKA) yerel dinamikleri harekete geçirip, bölgesel politikalar üretmeyi hedeflemiştir. Bu amaçla hibe destek 

programları uygulamışlardır.  

ANTEPIA: Gaziantep’in yanı sıra komşu kentler içinde ‘konut’ denildiğinde akla gelen ‘ANTEPIA’, hayalleri 

süsleyen konforlu bir yaşamın adresi olarak boy gösteriyor. Beş etap ve 3 bin 470 farklı konut tipi sunmaktadır. 

ANTEPIA projesi toplamda 5 etaptan oluşuyor. Satışı tamamlanan ilk etap Safir Mahallesi ismini aldı. 16 

Eylül’de satışa çıkan ikinci etap Yakut Mahallesi adını taşıyor. Her etabın tamamlanması yaklaşık 2 yıl sürüyor. 

İlk etap 2013’te sahiplerine teslim edilecek. Proje kapsamında 75 bin m
2
 biyolojik gölet yer alacak, 560 bin m

2
 

alanın % 85’ini yeşil alanlar donatacak. 

Dünyanın En Büyük Mozaik Ve Arkeoloji Müzesi: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı 

tamamlanan Zeugma Mozaik müzesi ve kongre merkezi dünyanın en büyüğü olma özelliğini taşımaktadır. 

Zeugma’nın yanı sıra 12 müzesiyle dikkatleri çeken kent, alternatif turizmin de merkezi haline geldi. 

Hafif Raylı Sistem Projesi: Nüfusu 1.5 milyona ulaşan Gaziantep’in öncelikli ihtiyaçlarından olan modern 

ulaşım ağı, 2011’de tramvay ile tanıştı. Son 7 yılda, Gaziantep’e gelen turist sayısı 100 Bin’den, 1 Milyon gibi 

rekor bir sayıya ulaştı. Hem vatandaşların hem de yerli-yabancı turistlerin ulaşımı oldukça kolaylaştırıldı 

(Gaziantep Hafif  Raylı Sistemi, 2012). 

GAZİRAY Projesi: Mevcut tramvay hattı ile entegre edilecek GAZİRAY, günde toplam 100 bin yolcuyu 

taşıyacak. 2013 yılında tamamlanacak proje ile 100 bin kişinin çalıştığı Organize Sanayi Bölgesi ile, 30-35 bin 

kişinin çalıştığı Küsget arasında kısa süreli ulaşım sağlanacak (Gaziray Projesi, 2012). 

“TURQUALİTY” Belgesi Alan Merinos Halı: Dünya’nın en büyük makine halısı üreticisi konumunda 

bulunan Gaziantep’teki Merinos Halı, yurtdışında mağazalar zinciri kuracak. Dış ticaret Müsteşarlığı tarafından 

dünyada güçlü Türk markaları geliştirerek ihracatı arttırmak ve Türk malı imajını güçlendirmek amacıyla 

yürütülen markalaşma programı “Turquality” kapsamında alacağı destekle, mağazalaşma atağını hızlandırmayı 

planlayan Merinos, başta Amerika ve Avrupa olmak üzere Ortadoğu ülkeleri, Rusya ve Avustralya’da mağazalar 

açacak. 

Dünya Markası ANGORA Halı: Türkiye’deki halı sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Angora Halı, 

sektördeki büyümesini sürdürüyor. 2001 yılında kurulan firma, 2006 yılına kadar ihracata yönelik çalışırken, bu 

tarihten sonra iç piyasaya da yönelerek Pazar payını artırdı ve dünya markası olmayı başardı. Bugün 

Gaziantep’teki fabrikalarında yılda 3 milyon 200 bin m2 kaliteli halı üretimi yapan, Türkiye’nin 5 büyük halı 

markasından biri haline gelen Angora halı, üretiminin yüzde 60’ını iç piyasaya, yüzde 40’ını da satın alma gücü 

yüksek olan ABD başta olmak üzere 20 ülkeye ihraç ediyor. 

 6  Gaziantep İlinin Girişimcilik Açısından Swot Analizi 

Güçlü yanlar;  sanayisinin çok gelişmiş olması, insan gücünün çok fazla olması, el becerilerinin ekonomiye 

katkı olarak dönüştürülmesi, ilde bulunan üniversitelerin sayılarının artmış olması, çok sayıda STK’ların 

varlığıdır. 

Zayıf yanları; Gaziantep ilinin konumu nedeniyle sınır ticareti yaptığı ülkelerde savaş ve olayların olması, 

girişimcilerin, iletişim sorunu yaşamaları ( örneğin innovasyon vadisi projesinden haberdar olmaması gibi), 

teknolojiyi yakından takip etmemeleri, girişimciliğin topluma ve ekonomik büyümeye olan katkısının yeterince 

bilinmemesi, girişimcilik eğitim merkezlerinin azlığıdır. 

Fırsatlar; girişimci ruhuna sahip olan kişilerin, hazır bir ortamdan yararlanıp pozitif dışsallık etmeleri, fırsatçı 

girişimci yani büyüme odaklı stratejik plan yapan girişimcilerin çokluğu, kadın girişimcilere uygulanan mikro 

kredi olanakları. devletin uyguladığı teşvik programları, Ziraat bankası Gaziantep girişimci şubesinin varlığı, 

İpekyolu Kalkınma Ajansının varlığı,  yeni girişimci ve tekno girişim sermayesi desteğidir. 
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Tehditler; bir iş kurmak için girişimcilerin önyargılı yaklaşımları, girişimcilerin STK bilincinin olmaması, sert 

rekabet ortamında sıkıntı hissedebilen girişimcilerin varlığı, iş kurabilmek için gerekli sermaye ve yönetsel 

beceriden yoksun olmak, Türkiye’de vergi yükünün girişimcilere bir engel teşkil etmesi, şirket kuruluşu, işleyişi 

ve kapanışına ait bürokratik engeller bulunması, Gaziantep’e göçlerin yoğun yaşanmasıdır. 

 7  Sonuç  

TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ) tarafından “Türkiye’de Girişimcilik” adıyla yayınlanan 

rapora göre girişimciliğe ait toplumda “girişimci doğulur, sonradan olunmaz”, “girişimciler genç ve enerjik 

olmalıdır”, “başarılı girişimci iyi okul performansı gösterir” gibi yanlış inanışlar yer almakta ve bu yanlış 

inanışlar girişimciliği engellemektedir. Girişimcilik şartların meydana getirdiği ve kişinin hedefleri ile ilgili bir 

olgudur. bu bağlamda, girişimciliğin temelinde olan birçok, yetenek, bilgi, tecrübe, kültür ve ilişki ağının yıllar 

içinde geliştirerek girişimcilik kapasitesinin oluşturulduğudur. 

Gaziantep ilindeki girişimci profiline baktığımızda yukarıda tanımlamaya çalıştığımız tüm unsurları içinde 

barındırdığını söyleyebiliriz. Günümüzde Gaziantep girişimcilik kapasitesi hızla gelişen iller arasında yerini 

çoktan almıştır. Girişimcilik konusunda tüm Türkiye’de olduğu gibi kadın girişimci sayısının çok az olması 

Gaziantep ilinin en önemli eksikliğidir ama buna rağmen inovasyon yapabilen dünya pazarlarında kabul gören 

spesifik ürünler üreterek rekabet yapabilen çok sayıda girişimcinin Gaziantep’ten çıktığını biliyoruz. 
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Küreselleşme, Rekabet ve Rekabet Hukuku  

Asst. Prof. Dr. Hülya Göktepe (Anadolu University, Turkey) 

Globalization, Competition and Competition Law 

Abstract 

The growth of competition law in recent years has been enormous throughout the world. This development of 

competition law is certainly influenced by globalization. Also, with the impact of privatization and liberalization 

in the last decade competition law has turned out to be a major concept in developing economies. Competition 

law provides the formation and protection of free competition. Modern market economy is the basis of the 

principle of free competition. Free competition provides an effective utilization of resources, price goes down, 

saving to reduce costs, find new technologies and their use in production.  Desired markets, although a perfect 

competition market, because of market failures rather than the ideal situation monopolies, cartels can occur. At 

this stage, competition policies become important because they provide an efficient resource allocation, and 

constitutes an important element in raising the level of social welfare. Competition in the market without any 

intervention from inside or outside freely determine in the liberal economic systems is important. Competition 

law, at this stage, stepped in for the formation  and protection of free competition and plays an important role. 

Competition law is state intervention tool in order to establish and maintain free competition in the economy. 

Competition laws is seen as the constitution of the economy The aim of this study is to analyze competition law 

rules is implemented in Turkey and Kazakhstan and to determine differences and similarities.  Also Examples of 

decisions issued by the Turkish competition authority will be presented.  

JEL codes: K21, K20, K00 

 1  Giriş  

Küreselleşme ile birlikte rekabet artmakta ve teşebbüslerin artan rekabet ortamında ayakta kalmaları 

zorlaşmaktadır. Teşebbüsler rekabet edebilmek için rekabet stratejileri geliştirerek uygulamaktadırlar. 

Teşebbüsler rekabet stratejilerine uygun kararları alıp uygularken rekabet hukuku kurallarına dikkat etmek 

zorundadırlar. Rekabet hukuku serbest rekabetin oluşması ve korunmasını sağlamaktadır. Liberal ekonomik 

sistemin temeli serbest rekabettir. Serbest rekabet, kaynakların etkin kullanılmasını, fiyatların düşmesini, 

maliyetleri düşürmek için tasarruf yapılmasını, yeni teknolojilerin bulunmasını ve bunların üretimde 

kullanılmasını sağlar. Rekabet kanunları ise, devletin ekonomiye serbest rekabeti kurma ve koruma amacıyla 

müdahale aracıdır.  Rekabet kanunlarında işletmelerin anlaşmalarla, birleşme ve devirlerle veya pazar gücünü 

kötüye kullanmak suretiyle rekabeti sınırlamaları yasaklanır. Böylece herşeyden önce, kişilerin temel hak ve 

özgürlüklerinin bir parçası olan fırsat eşitliği ve özgürlüğü sağlanmış olur. Sosyal bakımdan tüketicinin 

korunması yönünde önemli bir gelişme sağlanır. Çünkü rekabet ekonomik etkinliği sağlar; etkinlik ise dolaylı 

yoldan tüketici isteklerinin en az maliyetle tatminini olanaklı kılar. Rekabete dayalı piyasadaki fiyat 

mekanizması tüketicilerin daha ucuz ve daha kaliteli mallar bulabilmesini sağlar. Öte yandan rekabetin 

teknolojik yenileşmeyi kamçılayan bir yönü de vardır. Rakip firmalar kendi ürünlerini daha fazla satabilmek için 

birim maliyetleri düşüren daha yeni teknolojilere gereksinim duyarlar. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

aralarında işbirliği yapmaları rekabet kanunlarıyla teşvik edilerek, daha etkin hale gelmeleri ve büyük 

işletmelerle rekabet edecek güce erişmeleri sağlanabilir. Ayrıca geri kalmış bölgelerde rekabet kanunlarının 

getirdiği yasaklamaların daha yumuşak uygulanmasını sağlayan düzenlemelerle rekabet politikası, bölgesel 

kalkınma politikalarını bütünleyici bir araç olarak da kullanılabilir (Aslan, 2006). 

Rekabet kanunları bir çeşit ekonomi anayasası olarak görülmektedir. Serbest rekabetçi sistemleri benimseyen 

tüm ekonomilerde, bu sistemi koruyucu nitelikli rekabet kanunlarına gerek duyulmaktadır (Aslan, 2006). 

Ekonomi hukuku açısından bakıldığında, rekabet kanunlarının ya da ekonomideki ifadesiyle anti tröst 

kanunlarının amaçlarının, oligopolcü teşebbüslerin kartel oluşturmalarının ya da birleşerek (tröst) monopol gücü 

elde etmelerinin veya elde etmeye çalışmalarının engellenmesi olduğu belirtilmektedir. Rekabetin ortadan 

kalkması sonucu ortaya çıkacak sorunların bertaraf edilmesi, ekonomik sistemin bir rekabet kanunu ile 

desteklenmesi ve bu kanunu uygulayacak etkin bir rekabet otoritesinin tesis edilmesi ile mümkün olabilecektir 

(Güven, 2009).  

Bu çalışmanın amacı Türkiye ve Kazakistan’daki rekabet hukuku kurallarını incelemek, benzerlikleri ve 

farklılıkları ortaya koymak olduğu için çalışmanın 2. bölümünde Türk rekabet hukuku 3. bölümünde Kazakistan 

rekabet hukuku kuralları incelenmekte sonuç bölümünde de benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaktadır. 

Ayrıca çalışmanın içerisinde Türk Rekabet Kurulunun kararlarından örneklere yer verilmektedir.  
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 2  Türk Rekabet Hukuku  

1970’li yıllardan itibaren Türkiye’de rekabet hukuku ile ilgili çalışmalar yapılmasına karşın, “4054 sayılı 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun (RKHK)”, 07.12.1994 tarihinde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. 

Türkiye’de bir rekabet kanununun çıkarılması ve uygulanması öncelikle anayasal bir zorunluluk olarak ortaya 

çıkmaktadır. Çünkü Anayasanın 167 nci maddesi devlete; “para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının 

sağlıklı ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri” alma; “piyasalarda fiili veya anlaşma sonucu 

doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi” önleme görev ve sorumluluğunu yüklemiştir. Devlet 1994 yılında bir 

rekabet kanunu çıkararak bu zorunluluğu yerine getirmiştir. 

Kanunun hazırlanmasında etkili olan bir diğer unsur da, uluslararası anlaşmaların Türkiye’ye yüklediği 

yükümlülüklerdir. Türkiye ve AET arasındaki 12 Eylül 1963 tarihli Ortaklık Anlaşması’nın (Ankara Anlaşması) 

16 ncı maddesi, Roma Antlaşması’nın rekabet, vergi ve mevzuatın uyumlaştırılması ile ilgili hükümlerinde 

anılan ilkelerin, ortaklık ilişkisinde uygulanmasını öngörmüştür. Nitekim Türk Rekabet Kanunu büyük ölçüde 

Roma Antlaşması’nın 81 ve 82 nci maddelerini kaynak almıştır. Ayrıca AB ile Türkiye arasındaki Ortaklık 

Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Ortaklık Konseyi’nin 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı kararı ile bir Gümrük 

Birliği kurulmuştur. Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği kuran bu karar 01.06.1996 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. Bu karara göre AB ile Türkiye arasanda oluşturulacak gümrük birliğinin önemli araçlarından birisi de 

tarafların rekabet politikası ve rekabet hukuklarının birbirine uyumlaştırılmasıdır. Başka bir deyişle Türkiye’nin 

AB rekabet politikalarını ve rekabet hukukunu benimsemesidir. Gümrük birliği kararı ile Türkiye sadece bir 

rekabet kanunu çıkarmayı taahhüt etmekle kalmamış, yasa, ikincil mevzuat ve içtihat ve ilkeler bakımından da 

AB hukukuna uygun davranacağını da taahhüt etmiştir.  

RKHK’nun uygulanmasını gözetecek makam Türk Rekabet Kurumu’dur ve 1997 yılında kurulmuştur. Kurum 

Kanun’un kendisine verdiği görevleri yaparken ve Kanunun uygulanmasını gözetirken “mal ve hizmet 

piyasalarının serbest ve sağlıklı bir rekabet ortamı içinde teşekkülünün ve gelişmesinin teminini” amaçlayacaktır. 

Rekabet Kurumu kamu tüzelkişiliğine, idari ve mali özerkliğe sahip bir kurumdur. Kurum görevini yaparken 

hiçbir organ, makam, merci veya kişiden emir ve talimat almaz. Tamamen kendi araştırma sonuçlarıyla ulaştığı 

kanaate göre karar verir. Rekabet Kurumunun merkezi Ankara’dadır. Kurum gerek görürse başka yerlerde de 

şube yada irtibat bürosu kurabilecektir. Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu, Başkanlık ve Hizmet birimlerinden 

oluşur. Rekabet Kurumunun ana organı Rekabet Kurulu’dur. RKHK’nun uygulanması görevi esas olarak ve 

genel bir hükümle Rekabet Kurumu’na verildiğinden RKHK’da aksi belirtilmediği sürece bu görevleri Rekabet 

Kurulu yürütecektir. Rekabet Kurulu yedi üyeden oluşmaktadır.  

 2.1  RKHK’nun Sistemi ve Uygulanması 

RKHK’un amacı, mal ve hizmet piyasalarındaki rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı anlaşma, karar ve 

uygulamaları ve piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmalarını önlemek, bunun 

için gerekli düzenleme ve  denetlemeleri yaparak rekabetin korunmasını sağlamaktır.  

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları 

etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve 

kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde 

azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına 

yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler Kanun kapsamında yer almaktadır. Serbest 

rekabeti etkileyebilecek olan hükümet tasarrufları, devlet yardımları ve ayrı bir kanunla düzenlenmiş olan 

ithalatta damping bu Kanun’un konusu dışındadır. Danping ve devlet yardımlarına ilişkin konular Kanun’da 

ayrıca düzenlenmediğinden bu konuların denetimi RKHK’nun kapsamı dışında kalmaktadır.  

Özel teşebbüsler olduğu kadar kamu teşebbüsleri de kanun kapsamında kabul edilmiştir. Madde gerekçesinde 

rekabet kurallarının ekonomik faaliyette bulunan her teşebbüse uygulanması gerektiği, teşebbüslerin kamu 

kurumlarına veya özel kişilere ait olmasının bir önemi olmadığı, her ne kadar rekabet hukukunda da kamu yararı 

ve kamu düzeninin korunması amaçları ön plana çıkıyorsa da genel ekonomik menfaatlere hizmet etmekle 

görevlendirilmiş teşebbüslerin bu görevlerini yerine getirmelerinin rekabet kurallarıyla çatışmaması gerektiği 

ifade edilmiştir. Buna göre kamu teşebbüsleri ile özel teşebbüsler arasında bir ayırım yapılmamış temel kriter 

olarak “ekonomik faaliyette bulunma” esas alınmıştır.  

Özelleştirme yoluyla yapılacak devralmaların denetlenmesi de RKHK kapsamı içerisinde yer almaktadır. 

Kartellerin denetimi de RKHK’nun kapsamı içerisinde yer almaktadır. Rekabet Kurumu “Kartellerin Ortaya 

Çıkarılması Amacıyla Aktif İşbirliği Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlamıştır. Rekabet Kurulu, RKHK’un 

devlet ihalelerine de uygulanacağına karar vermiştir. 

RKHK teşebbüslere (işletmelere) uygulanmaktadır. RKHK’nun 3. maddesinde “Teşebbüs; piyasada mal veya 

hizmet üreten, pazarlayan, satan gerçek ve tüzel kişilerle bağımsız karar verebilen ve ekonomik bakımdan bir 

bütün teşkil eden birimler” olarak tanımlanmıştır. Teşebbüs birlikleri ise, teşebbüslerin belirli amaçlara ulaşmak 

için oluşturduğu tüzelkişiliği haiz ya da tüzel kişiliği olmayan her türlü birliklerdir. 
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Sektörel açıdan bütün mal ve hizmet sektörleri Kanun kapsamına girmektedir. RKHK’da sektör bazında 

herhangi bir ayırım yapılmamıştır.  

RKHK’nun kapsamı, rekabetin Türkiye sınırları içinde kurulması ve korunmasıdır. Ancak, Kanun sadece 

Türkiye’de yerleşmiş işletmelere değil, başka ülkelerde yerleşmiş olmakla birlikte Türkiye’de bulunan mal ve 

hizmet piyasalarını etkileyen işletmelere de uygulanır. RKHK’nun 2.maddesine göre, “Türkiye Cumhuriyeti 

sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü uygulama” 

bu kanun kapsamındadır. 

Türkiye’de haksız rekabete ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanununda (TTK) yer almaktadır. Hangi hallerin 

haksız rekabet sayılacağı da TTK’da belirtilmektedir. Haksız rekabete ilişkin ihtilaflar Rekabet Kurumu dahil 

olmaksızın özel davalarla çözümlenmektedir. Tüketicilere zarar veren aldatıcı uygulamalar ise 1995 yılında 

kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenmiştir. Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun, kapıdan kapıya satışlar, tüketici kredileri, taksitli satışlar gibi pazarlama uygulamalarını 

olduğu kadar, aldatıcı reklam faaliyetlerini ve tüketici sözleşmelerini de düzenlemektedir. İlgili Kanuna göre 

aldatıcı reklam faaliyetleri konusunda kuralları uygulama yetkisine sahip bir Reklam Kurulu oluşturulmuştur. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de 

Kanunun diğer hükümlerini uygulama yetkisine sahiptir. 

 2.2  RKHK’da Yasaklanan Faaliyetler 

RKHK kapsamında yasaklanan faaliyetleri üç ana başlık altında toplamak mümkündür. Bunlar; 1.Türkiye 

Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü 

teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar (RKHK 

m.4), 2. Piyasada hâkim durumda olan teşebbüslerin bu güçlerini kötüye kullanması (RKHK m.6), 3. Hâkim 

durum yaratmaya veya var olan bir hâkim durumu güçlendirmeye yönelik ve bunun sonucu olarak rekabeti 

önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlardır(RKHK 

m.7). 

 2.3  Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar 

Rekabet hukukunda, teşebbüsler arası anlaşmalar, teşebbüs birliği kararları ve uyumlu eylemler yoluyla 

gerçekleştirilen rekabet ihlalleri hukuka aykırı ve yasak kapsamında kabul edilmiştir. Teşebbüslerin aralarında 

yapacakları gizli veya açık anlaşmalarla veya uyumlu davranışlarla rekabeti sınırlamaları mümkündür. 

Teşebbüsler aralarında oluşturacakları birliklerin kararlarıyla da bu sonucu doğurabilirler. Birden fazla teşebbüs 

birlikte davranarak rekabeti sınırlamaktadır. Teşebbüsler arası anlaşmalar yatay ve dikey anlaşmalar olarak iki 

kategoride incelenir. Yatay anlaşmalar, üretimden tüketime kadar uzanan zincirin aynı seviyesindeki işletmeler 

arasında (rakipler) yapılan anlaşmalara denir. Dikey anlaşmalar ise farklı seviyelerdeki işletmeler arası yapılan 

anlaşmalardır.  

RKHK’nun 4.maddesinde üç husus yasaklanmaktadır. Bunlar rekabeti sınırlayıcı olan teşebbüsler arası 

anlaşmalar, teşebbüsler arası uyumlu davranışlar ve teşebbüs birlikleri kararlarıdır. Teşebbüsler arası anlaşma, 

uyumlu eylem ve teşebbüs birliği kararlarının yasaklanabilmesi için ya amaçlarının ya da doğurdukları ekonomik 

etkilerin rekabeti sınırlayıcı olması gerekmektedir. Bir anlaşma henüz uygulanmamış ve dolayısıyla rekabeti 

henüz sınırlamamış bile olsa hükümlerinden rekabeti sınırlayıcı amaçlı olduğu anlaşılıyorsa, uygulamadaki 

etkilerini görmek için beklemeye gerek yoktur. Doğrudan doğruya daha uygulamadan önce yasaklanır. Rekabeti 

sınırlayıcı etkisi çok küçük olan anlaşma, karar ve uyumlu eylemler kanunun kapsamı dışındadır. Bir anlaşmanın 

hükümleri rekabeti sınırlayıcı amaçlı olmasa bile, uygulandığı zaman fiilen rekabeti sınırlayıcı etkiler 

doğuruyorsa bu anlaşmayı yapan işletmelerin amaçlarının ne olduğuna bakılmaz. Bu anlaşma da yasaklanır. 

Teşebbüsler arasındaki anlaşmalar, teşebbüs birliği kararları ve uyumlu eylemler yoluyla gerçekleştirilen 

rekabet ihlallerinin en sık rastlananları RKHK’nun 4.maddesinde örnek olarak sayılmıştır. Bunlar; fiyatların ve 

diğer ticari koşulların tespiti, pazar paylaşma, üretimin sınırlanması, girişlerin engellenmesi, ayrımcılık, ek 

yükümlülük koymak gibi hallerdir. 

Rekabeti sınırlayıcı nitelik taşıyan anlaşma ve uyumlu eylemler, belirli koşulları taşımaları halinde yasaklama 

dışında bırakılmaktadır. Muafiyet. bireysel muafiyet ve grup muafiyeti olmak üzere ikiye ayrılır. Grup muafiyeti, 

muafiyet şartlarının gerçekleşmesi halinde Rekabet Kurulunun belirli konulardaki anlaşma türlerine çıkartacağı 

tebliğler ile grup olarak muafiyet tanımasıdır. Bireysel muafiyet ise grup muafiyeti tebliği kapsamı dışında kalan 

durumlarda muafiyet şartlarının gerçekleşmesi halinde Kurul tarafından verilen muafiyettir. RKHK’nun 

5.maddesine göre muafiyetin verilebilmesi için aranan şartlar şunlardır: Malların üretim veya dağıtımı ile 

hizmetlerin sunulmasında yeni gelişme ve iyileşmelerin ya da ekonomik veya teknik gelişmenin sağlanması; 

tüketicinin bundan yarar sağlaması; ilgili piyasanın önemli bir bölümünde rekabetin ortadan kalkmaması; 

rekabetin belirtilen amaçların elde edilmesi için zorunlu olanlardan fazla sınırlanmaması. Muafiyet verilebilmesi 

için bu dört şartın bir arada bulunması gerekmektedir, sadece birisinin bulunmaması halinde muafiyet talebi 

kabul edilmez. Muafiyetin en önemli sonucu ilgililerin yasal belirlilik ve güvenlik içinde olmasıdır. Muafiyet 

verilen bir anlaşma hakkında para cezası uygulanmaz.  Muafiyet devam ettiği sürece bu anlaşmaya dayanarak 
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yapılan her türlü hukuki işlem geçerlidir. Muafiyet kararı çeşitli şartlara ve yükümlülüklere bağlı olarak verilmiş 

olabilir. Taraflar bu şart ve yükümlülüklere uymak zorundadırlar. Aksi halde muafiyet kararı geri alınır. 

Rekabet Kurulu Kararlarından Örnekler 

Çimento Karteli: Çimento üreticileri Ege, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde yapacakları satışları 

kendi aralarında tespit ederek pazarları paylaşmışlardır. Bu bölgeler dışında kalan yerlerde de hangi fabrikanın 

ne kadar satış yapacağını veya söz konusu yerleşim biriminde yapılacak satışlardan kimin ne kadar pay alacağını 

ve tüm bölge düzeyindeki fiyatları birlikte belirlemişlerdi. Bunlara ek olarak “klinker fazlalığı” olarak nitelenen 

ürün, yapılan anlaşmalar yoluyla zorunlu olarak ihracata tabi tutulmuştur. Ayrıca yapılan incelemelerde, 

fabrikaların bulunduğu merkezlerde fiyat ve diğer satış koşullarının rekabetçi yapıdan çok uzak bir şekilde tespit 

edildiği ve teşebbüslerin iç pazardaki karlılığı korumaya yönelik bir ihracat karteli oluşturduğu belirlenmiştir. 

Soruşturma sonucunda hem teşebbüslerin Kanun’u ihlal edici davranışlarına son verilmiş, hem de teşebbüsler 

idari para cezasına çarptırılmıştır. 

LPG Pazarında Rakiplerin Piyasa Dışına Çıkarılması ve Yıkıcı Fiyat Uygulaması: LPG dolumu ve 

dağıtımı alanında faaliyet gösteren 3 büyük gruba bağlı teşebbüsler aralarında anlaşarak Adıyaman’da 1997 yılı 

içinde 12 kg.’lık LPG tüpünün fiyatını yarı yarıya indirmişlerdir. İlk bakışta tüketici lehine olarak gözüken bu 

davranış, yerel bir rakip teşebbüsün şikayeti üzerine Rekabet Kurumu tarafından incelemeye alınmıştır. Yapılan 

soruşturma neticesinde fiyatların toplu halde ve anlaşma yoluyla maliyetinin de altına indirilmesinin arkasında 

şikayetçi yerel teşebbüsün piyasa dışına çıkarılması amacı olduğu anlaşılmıştır. Rekabet Kurumunun 

müdahalesiyle yerel rakibi aleyhine “yıkıcı fiyat” uygulamak olarak adlandırılan bu davranış engellenerek 

tüketicinin ileride rekabetten arındırılmış bir ortamda daha yüksek fiyatlarla karşılaşma ihtimalinin de önüne 

geçilmiştir. 

 2.4  Hâkim Durumun Kötüye Kullanılması  

RKHK’nun 6. maddesi teşebbüslerin faaliyet gösterdikleri mal ya da hizmet piyasalarında oluşturdukları 

hakim durumu kötüye kullanmalarını yasaklamaktadır. Bu maddeye göre, “Bir veya birden fazla teşebbüsün 

ülkenin bütününde ya da bir bölümünde bir mal veya hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına yahut 

başkaları ile yapacağı anlaşmalar ya da birlikte davranışlar ile kötüye kullanması hukuka aykırı ve yasaktır”.  

Bir teşebbüsün faaliyet gösterdiği piyasada hakim durumda bulunması sahip olduğu yüksek pazar payından 

kaynaklanacağı gibi, üretim kapasitesinden, ürettiği malın kalitesinden, kullandığı markanın yüksek çekici 

gücünden de kaynaklanabilir. Rekabet hukuku tarafından yasaklanan, herhangi bir teşebbüsün belli bir pazarda 

hakim durumda bulunması değil, bu konumunu kötüye kullanmasıdır. Birden fazla teşebbüsün birlikte hakim 

durumda bulunmaları halinde, bu konumlarını ortaklaşa kötüye kullanmaları da hukuka aykırı kabul edilecektir 

(Poroy ve Yasaman, 2001).  

RKHK’nun 3.maddesinde hakim durumu tanımlanmıştır. Buna göre hakim durum “Belirli bir piyasadaki bir 

veya birden fazla teşebbüsün, rakipleri ve müşterilerden bağımsız hareket ederek fiyat, arz, üretim ve dağıtım 

miktarı gibi ekonomik parametreleri belirleyebilme gücünü” ifade etmektedir. RKHK, hakim durumun kötüye 

kullanılmasına örnek oluşturacak bazı halleri saymıştır. RKHK’nun 6.maddesine göre bu haller; girişleri 

engellemek ve rakipleri zor durumda bırakmak, eşit durumdaki alıcılar arasında ayrımcılık yapmak, bir mal veya 

hizmetin satımında alıcılara ek yükümlülük koymak, bir pazardaki hakim durumun başka bir pazarda kötüye 

kullanılması, tüketicinin zararına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması gibi 

hallerdir.  

Rekabet Kurulu Kararlarından Örnekler 

Belko Kararı:  Ankara ilinde kömür satışı konusunda yasal tekel olan Büyükşehir Belediyesi’nin firması 

Belko’nun kömürü komşu illerdeki benzer pazarlara nazaran %60-70 daha yüksek fiyattan satması üzerine 

Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılarak bu firmaya para cezası verilmiştir. Buna ilave olarak, Rekabet 

Kurulu’nun görüşü doğrultusunda Belko’nun Ankara ilindeki kömür satışında sahip olduğu tekel hakkı 

kaldırılmıştır. Bu karar tüketicinin yararına olarak Ankara ilinde yüksek kömür fiyatlarının düşmesine sebep 

olmuştur. 

Biryay Kararı: Gazete ve dergi dağıtım pazarında birlikte hakim durumda olan BBD, BİRYAY ve 

YAYSAT’ın, bayilerini diğer dağıtım şirketlerince dağıtılan gazete ve dergileri satmamaları konusunda 

zorlamaları hakim durumun kötüye kullanılması olarak değerlendirilmiş ve adı geçen teşebbüslere para cezası 

verilmiştir. Bu karar ile Türkiye’de, belediyelere ait olan gazete ve dergi satış büfelerine her dağıtım şirketince 

sağlanan yayınları satma zorunluluğu getirilmiş ve böylece, tüketicilerin son satış noktalarında istediği gazete ve 

dergileri bulabilmesinin önü açılmıştır.  

 2.5  Birleşme veya Devralmalar 

Pazarda faaliyet gösteren teşebbüslerin birleşme ya da devralma işlemleri ile güçlerini birleştirmeleri, 

ürünlerin daha ucuza sunulması, yeni ürünlerin geliştirilmesi ya da kalitenin arttırılması gibi çeşitli faydaları 

beraberinde getirebilir. Bununla birlikte, bu tür işlemler hakim durum yaratmak ya da hakim durumu 

güçlendirmek suretiyle pazardaki rekabeti de azaltabilirler. Tüketiciler bakımından fiyatları arttıran, çeşitliliği 
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azaltan ve innovasyonu zayıflatan bu tür birleşme/devralma işlemleri RKHK’nun 7. maddesi çerçevesinde 

yasaktır. 7. maddeye göre; “Bir ya da birden fazla teşebbüsün hakim durum yaratmaya veya hakim durumlarını 

daha da güçlendirmeye yönelik olarak, ülkenin bütünü yahut bir kısmında herhangi bir mal veya hizmet 

piyasasındaki rekabetin önemli ölçüde azaltılması sonucunu doğuracak şekilde birleşmeleri veya herhangi bir 

teşebbüsün ya da kişinin diğer bir teşebbüsün mal varlığını yahut ortaklık paylarının tümünü veya bir kısmını ya 

da kendisine yönetimde hak sahibi olma yetkisi veren araçları, miras yoluyla iktisap durumu hariç olmak üzere, 

devralması hukuka aykırı ve yasaktır”. 

Küçük işletmelerin birleşmelerinde ilk anda rakip sayısı azaldığından rekabetin de azalacağı düşünülebilirse de 

büyük işletmelere karşı küçük işletmelerin birleşmeleri rekabeti arttıracaktır. Küçük işletmeler böylece ölçek 

ekonomilerine yaklaşacaklar, araştırma ve geliştirme için daha büyük fonlar ayırabilecekler, üretim, dağıtım, 

personel gibi konularda iyileşme sağlayacaklardır. Bu nedenle her türlü birleşmenin hukuka aykırı sayılması ve 

RKHK sistemine göre izne tabi olması gerekmemektedir. Müdahale ancak rekabetin bozulması tehlikesinin 

varlığı halinde söz konusu olacaktır. Küçük işletmelerin birleşmesi rekabet için olumlu bir uygulama olarak 

görülürken, büyük ya da pazara hakim işletmelerin birleşmesi sakınca doğurabilecek niteliktedir. 

Bir birleşme ve devralmanın hukuken geçerlik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’na bildirilerek izin alınması 

gerekmektedir. Rekabet Kurulu rekabeti bozucu bulduğu işlemleri geçersiz kılabilir. Eğer işletmeler fiilen 

birleşmişlerse bunların ayrılmalarına da karar verebilir. RKHK’nun 7. maddesi çerçevesinde birleşme ve 

devralma sayılan haller, hukuki geçerlilik kazanabilmesi için Rekabet Kurulu’ndan izin alınması gereken 

birleşme veya devralmalar ile bunların Rekabet Kurulu’na bildirilmesi usul ve esasları Rekabet Kurulu’ndan İzin 

Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No : 2010/4) kapsamında düzenlenmiştir. 

Bu Tebliğ çerçevesinde ciro eşikleri öngörülmüştür. İlgili pazardaki toplam ciroları belirtilen eşiklerin üzerinde 

olan teşebbüslerin gerçekleştirdikleri birleşme ve devralmalar hakkında izin almak üzere kuruma başvurulması 

gereklidir. Ancak, ortak girişimler hariç olmak üzere, belirtilen eşikler aşılsa dahi, herhangi bir etkilenen pazarın 

bulunmadığı işlemler için Kuruldan izin alınması gerekmez. 

Rekabet Kurulu Kararlarından Örnekler 

Trakmak Traktör ve New Holland NV Arasındaki Devir İşlemine Koşullu İzin: İngiltere’de kurulu New 

Holland N.V. unvanlı teşebbüsün, Koç grubuna ait Trakmak Traktör ve Ziraat Makinaları Ticaret A.Ş. 

hisselerinin %37.5’ini devralmasına ilişkin işlem 1998 yılında Rekabet Kurulu’nca nihai incelemeye alınmıştır. 

Yapılan incelemede, Koç grubu ile New Holland arasında kurulan bu ortaklığın temel olarak traktör ve 

biçerdöver piyasalarını etkileyeceği belirlenmiştir. Rekabet Kurulu, söz konusu işlemin, traktör piyasasında bir 

sakınca yaratmayacağına karar verirken; biçerdöver piyasasının arz seviyesinde hakim durumu güçlendirici; 

dağıtım seviyesinde ise hakim durum yaratıcı etkisine dikkat çekmiştir. Bu nedenle Kurulca biçerdöver 

piyasasına yönelik olarak New Holland’a Trakmak Traktör ile aynı koşulları yerine getiren diğer teşebbüslere de 

talep etmeleri halinde eşit davranarak distribütörlük tesis etmeleri zorunluluğu getirilmiş, devralma işlemine bu 

koşulun yerine getirilmesi kaydıyla izin verilmiştir. 

Ortak Girişime (Joint Venture) İzin: Emaye bobin teli üreten dört teşebbüs tarafından kurulan ortak girişime 

Kurulca izin verilmiştir. Kurulan bu ortak girişim pazarda lider konuma geçecek bir pazar payı büyüklüğüne 

ulaşmaktadır. Pazardaki yoğunlaşmanın artmasına karşılık, Kurul özellikle emaye bobin teli üretiminde uluslar 

arası rekabet bakımından ölçek büyüklüğünün önemi üzerinde durmuş; sektördeki yurt içi ve yurt dışı rekabet 

koşullarını, ithalat ve pazara giriş imkanlarını, alıcıların gücünü ve pazardaki rakip teşebbüslerin mevcut ve 

potansiyel rekabet güçlerini de dikkate alarak işleme izin vermiştir. 

 3  Kazakistan Rekabet Hukuku 

25 Aralık 2008 tarihli Kazakistan Rekabet Kanunu 1 Ocak 2009 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanun ile 

birlikte daha önce yürürlükte olan 9 Haziran 1998 tarihli Haksız Rekabet Kanunu ve 7 Temmuz 2006 tarihli 

Tekelci Faaliyetlerin Yasaklanması ve Rekabet Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Yeni kanun ile birlikte haksız 

rekabet ve rekabet hukuku tek bir kanun ile düzenlenmiştir. Kanunun tam adı 25 Aralık 2008 tarihli Rekabet 

Üzerine Kazakistan Cumhuriyeti Kanunu’dur. 2006 tarihli Rekabet Kanununun öncesinde 19 Ocak 2001 tarihli 

Tekelci Faaliyetlerin Yasaklanması ve Rekabet Kanunu isimli başka bir kanun vardı. 

Kanun rekabetin korunması, tekelci faaliyetlerin kısıtlanması ve tüketicilerin yasal haklarının korunması 

alanlarında düzenlemeler içermektedir. Kanun, tekelci faaliyetler, devlet kurumlarının rekabete aykırı faaliyetleri 

ve haksız rekabete karşı tüketicilerin ve piyasa kuruluşlarının haklarını korumak için yasal alt yapıyı 

oluşturmaktadır. Kanunun amacı rekabeti korumak, emtia pazarlarında etkili faaliyet için koşulların yaratılması, 

Kazakistan’da malların serbest akışının ve serbest ekonomik faaliyetlerin yapılmasını temin etmektir. 

Kanunun kapsamı Kazakistan sınırlarıdır. Kanun, piyasa kuruluşları, tüketiciler ile birlikte devlet kurumları ve 

yerel kendi kendini yöneten kurumlarında bulunduğu Kazakistan emtia pazarlarında rekabeti etkileyen ya da 

etkileyebilecek durumda olan bütün ilişkilere uygulanmaktadır. Bununla birlikte Kazakistan dışında 

gerçekleştirilen ve belirtilen koşullardan birini sağlayan kuruluşların faaliyetleri de kanun kapsamında kabul 

edilmektedir. Bu koşullar; yapılan faaliyetler ile Kazakistan’da rekabetin kısıtlanması ve Kazakistan sınırları 

http://www.rekabet.gov.tr/index.php?Sayfa=sayfaicerikhtml&icId=74&detId=266&ustId=253
http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/teblig/teblig83.pdf
http://www.rekabet.gov.tr/dosyalar/teblig/teblig83.pdf
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içindeki piyasa kuruluşlarının paylarının, şirket varlıkları ve değişen varlıklarının, Kazakistan tüzel kişilerine ait 

mülkiyet ve mülkiyet dışı hakların bu faaliyetler ile doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmesidir. 

Kanuna göre rekabetin temel prensipleri; rekabet edebilirlik, eşitlik, hakkaniyet, meşruluk ve tüketici 

haklarının gözetilmesidir. Kanun kuruluşlara uygulanmaktadır. Kanunun 6.maddesine göre piyasa kuruluşu: 

girişimcilik faaliyetlerini yerine getiren Kazakistan Cumhuriyeti gerçek ve tüzel kişileri ile yabancı tüzel kişiler 

(onların şubeleri ve temsilcilikleri) dir. Kuruluş Birliği, gerçek kişi ve tüzel kişilerden oluşan gruptur. Kuruluş 

birliği tek bir kuruluş gibi değerlendirilir ve piyasa kuruluşları ile ilgili maddeler kuruluş birliğine de uygulanır. 

Kanunun 16-28 maddelerinde haksız rekabete değinilmektedir. Rekabette kanuna aykırı avantajlar sağlamayı 

veya elde etmeyi tüketicilerin yasal haklarını da ihlal ederek amaçlayan eylemler haksız rekabet olarak 

tanımlanmaktadır. Haksız rekabete izin verilmeyeceği vurgulanmıştır. Hangi eylemlerin haksız rekabet olarak 

kabul edileceği de sıralanmıştır. Bunlar; kanuna aykırı olarak markaların, paketlemenin kullanılması, başka bir 

üreticiye ait ürünün kanuna aykırı olarak kullanılması, ürünün görünüşünün taklit edilmesi, piyasa kuruluşu ile 

ilgili aldatıcı bilgilerin verilmesi, aldatıcı, haksız ve geçersiz reklam, ürünlerin satışının bağlanması, satıcının 

(tedarikçinin) boykot için kandırılması, alıcının ayrımcılık için kandırılması, rakip ile anlaşmayı sona erdirmesi 

için piyasa kuruluşu tarafından kandırılma, satıcının (tedarikçinin) çalışanına rüşvet verme, alıcının (müşterinin) 

çalışanına rüşvet verme, ticari sırların kanuna aykırı kullanılmasıdır. 

Kanunun 3. kısmı devletin ekonomik faaliyetlere katılımı ile ilgili düzenlemeleri içermektedir. Bu kısımda 

devlet tekeli ve devlet yardımlarına da yer verilmektedir. Kamu çıkarlarının korunması veya devletin savunma 

kapasitesi, ulusal güvenliğin temin edilmesi için başka bir yolun olmaması halinde, devlete ait stratejik tesislerin 

kullanımında devlet ekonomik faaliyetlere katılır denilmektedir. Kanunun 32. maddesi devlet (kamu) tekelini 

düzenlemektedir. Devlet, anayasal düzen, ulusal güvenlik, kamu düzeninin korunması, insan hakları ve 

özgürlükler, halk sağlığı gibi alanlarda, verilen özel hak ile üretim, satış, satın alma ve emtianın kullanımı 

yoluyla rekabeti kısıtlama hakkına sahip olacaktır. Özel hak devlet tekeli kuruluşunun yaratılması yoluyla 

kullanılmaktadır. Sadece kamu teşebbüsleri  devlet tekeli kuruluşu olabilir ve Kazakistan hükümetinin kararıyla 

kurulur. Devlet otoritelerinin kararları, yazılı veya sözlü talimatları, anlaşmaları yada diğer faaliyetleri yoluyla 

rekabeti sınırlamaları veya ortadan kaldırmaları veya tüketicilerin yasal haklarını ihlal etmeleri yasaklanmıştır ve 

bunlar kısmen ya da tamamen geçersiz sayılacaktır. Devlet otoritelerinin rekabete aykırı faaliyetlerine örnekler 

de verilmiştir. Kanunun 34. maddesinde devlet yardımları ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Devlet 

yardımları; temel veya uygulamalı bilimsel araştırmalar yapmak, tarımsal ürünleri üretmek, küçük ve orta ölçekli 

işletmelere destek olmak için sağlanmaktadır.  

Kazakistan Rekabet Otoritesi (Tekeli Yasaklayan Otorite, Rekabet Kurumu) “Kazakistan Cumhuriyeti Kamu 

Yönetim Sisteminin Daha da Geliştirilmesi İçin Önlemler Kararnamesi” ile 13 Ekim 2007 tarihinde kurulmuştur. 

Rekabet Otoritesi devlet organı ve onun bölgesel ofislerinden oluşur. Bölgesel ofisler faaliyetlerini merkez devlet 

otoritesi tarafından onaylanan düzenlemeler ve Kazakistan mevzuatı tarafından verilen vekalet içinde yerine 

getirirler. Otoritenin sorumlulukları; dürüst rekabeti kolaylaştırmak, anti tekel mevzuatın ihlalini önlemek, 

belirlemek ve soruşturmak, ekonomik yoğunlaşmaları kontrol etmek, rekabeti sınırlayan piyasa kuruluşlarının 

tekelleşmesini önlemektir. Rekabet Kurulu, Otoritenin yönetim organıdır ve Kurula Otoritenin başkanı tarafından 

başkanlık edilir. Kurulun yetkisi Rekabet Otoritesine dair mevzuatla belirlenmiştir. Kurul, başkan, yardımcıları 

ve iki hükümet temsilcisi olmak üzere 5 kişiden oluşur..Hükümet temsilcileri hükümet tarafından atanır ve 

görevden alınır.  

Kanun 9. maddesi ile tekelci faaliyetleri üç gruba ayırmıştır. Bunlar: 1. piyasa kuruluşlarının rekabete aykırı 

anlaşmaları 2. piyasa kuruluşlarının rekabete aykırı uyumlu eylemleri 3. hakim durumun veya tekelci durumun 

kötüye kullanılmasıdır.  

 3.1  Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma ve Uyumlu Eylemler 

Kanunun 10. maddesine göre, piyasa kuruluşları arasında rekabeti sınırlandıran ya da sınırlama ihtimali olan 

herhangi bir anlaşma yasaktır ve geçersiz olarak kabul edilir. Piyasa kuruluşları arasındaki rekabeti sınırlama 

amacı olan anlaşmalardan örneklerde verilmiştir. Bunlar: malların satışı ve satın alınmasında fiyat ve diğer 

koşullarda anlaşmak ve anlaşmayı desteklemek; ihale ve tekliflerde fiyatların azaltılması, artırılması yoluyla 

prosedürlerin ihlal edilerek ihalelerin sonuçlarının bozulmasını sağlamak; emtia pazarlarını bölgelere, mallara, 

satın alma veya iş hacmine göre bölmek; malların üretim ve satışını haksız olarak sınırlamak, belirli satıcılar ve 

alıcılarla yapılan anlaşmaları haksız olarak reddetmek yada kaçınmak; emtia pazarlarına girişi kısıtlamak; eşit 

anlaşmalar için ayrımcı koşulları uygulamak, ek yükümlülükler koymaktır. 

10. maddenin 3.fıkrasına göre tüketicilerin yasal haklarını ihlal etmeyen ve belirtilen şartları taşıyan piyasa 

kuruluşları arasındaki anlaşmalara izin verilebilmektedir. Bu şartlar şunlardır: emtia pazarındaki toplam payları 

%15’i aşmıyorsa; gelişmiş ve (veya) kaynak tasarrufu sağlayan teknolojilerin tanıtımı yoluyla üretimin 

geliştirilmesi amaçlanıyorsa; küçük ve orta ölçekli işletmelerin gelişimi amaçlanıyorsa; Standart evrakların 

uygulanması ve gelişimi amaçlanıyorsa. 

Kanunun 10.maddesinin 4. fıkrasına göre burada öngörülen sınırlamaların belirtilen anlaşmalara 

uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Bu anlaşmalar; lisans anlaşmaları, karmaşık işletme lisans anlaşmaları 
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(franchising), teknoloji transferi anlaşmaları, araştırma ve deneysel çalışmalarda işbirliği anlaşmaları, fikri 
mülkiyet haklarının devri anlaşmaları, kuruluş birliği içindeki anlaşmalar ve eylemler, uzun vadeli yatırım veya 

imtiyaz anlaşmalarıdır. 

Pazar kuruluşları arasında rekabeti sınırlandırmayı amaçlayan uyumlu eylemler de yasaklanmıştır. Bunlara 

örnek olarak da; malların satış ve alışında fiyat ve diğer koşullarda anlaşma, malların satışı ve üretiminin haksız 

sınırlandırılması, belirli satıcı ve alıcılarla anlaşmayı haksız olarak reddetme, piyasa kuruluşları ile eşit 

anlaşmalarda ayırımcı koşulların uygulanması verilmiştir. Uyumlu eylemler bir kuruluş birliği içindeki piyasa 

kuruluşları tarafından yapılıyorsa, kuruluşların emtia pazarındaki toplam payları %15’i geçmiyorsa ve 

tüketicilerin yasal hakları ortadan kaldırılmıyorsa sayılan amaçlarla yapılan uyumlu eylemlere izin verilmektedir. 

Bu amaçlar, ileri teknolojilerin uygulanması yoluyla üretimin iyileştirilmesi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

gelişiminin amaçlanması, standart evrakların uygulanması ve ayrıntılı hale getirilmesidir. 

 3.2  Hakim Durum veya Tekelci Durumun Kötüye Kullanılması 

Kanunun 12. maddesinde öncelikle hakim durum veya tekelci durumun hangi hallerde ortaya çıkabileceği 

anlatılmıştır. İlgili pazardaki piyasa kuruluşu ya da birkaç piyasa kuruluşu ilgili emtia pazarını kontrol 

edebiliyorsa hakim veya tekelci durumda olduğu ifade edilmektedir. Eğer piyasa kuruluşu ya da birkaç piyasa 

kuruluşunun ilgili emtia pazarındaki payı %35 ve daha üzerinde ise hakim durumda olduğu kabul edilecektir. 

İlgili emtia pazarında en büyük paya sahip olan üç piyasa kuruluşunun toplam payları %50 ve daha yukarı ise, 

yine ilgili emtia pazarında en büyük paya sahip olan dört piyasa kuruluşunun toplam payları %70 ve daha yukarı 

ise bu piyasa kuruluşları hakim durumda kabul edilir. İlgili finansal hizmetler pazarında payların çoğunluğunu 

elinde tutan iki finansal kurumun toplam payları %50 ve daha yukarda ise, üç finansal kurumun toplam payları 

%70 ve daha yukarda ise bu finansal kurumlar hakim durumda kabul edilecektir. Finansal hizmetler pazarı da 

dahil ilgili emtia pazarındaki payı %15’i aşmayan piyasa kuruluşu hakim durumda kabul edilmemektedir. Doğal 

tekel, devlet tekeli kuruluşu ile birlikte piyasa kuruluşunun ilgili emtia pazarındaki payı %100 ise bu kuruluş 

tekelci olarak kabul edilecektir. 

Hakim durumda ya da tekelci olan piyasa kuruluşunun faaliyetleri ya da hareketsizliği ilgili emtia pazarına 

girişi sınırlıyor veya sınırlama olanağına sahipse, rekabet önleniyor, sınırlandırılıyor veya ortadan kalkıyorsa ve 

tüketicilerin yasal hakları ihlal ediliyorsa yasaktır. Kanunun 13 maddesinde hakim durumun ya da tekelci 

durumun kötüye kullanılması hallerinden örneklerde sayılmıştır. Bunlar; tekelci yüksek ve tekelci düşük 

fiyatların belirlenmesi ve korunması; eşit anlaşmalarda ayırımcılık yapılması, piyasa kuruluşlarından alınan 

malların tekrar satışında kısıtlamaların uygulanması; anlaşma ile hiçbir ilgisi olmayan ek yükümlülüklerin 

anlaşmaya konulması; belirli alıcılarla anlaşmanın yapılmasının haksız olarak reddedilmesi veya bu anlaşmanın 

yapılması önerisine bir ay içinde cevap vermekten kaçınılması; rakipleri tarafından üretilen ve satılan malların 

alım sırasında kısıtlanması şartıyla mal tedariki koşulunun uygulanması; tüketiciler tarafından sipariş edilen veya 

talep edilen malların üretimini ve arzını durdurma ya da üretim ve arz hacmini haksız yere azaltmadır. 

 3.3  Ekonomik Yoğunlaşmalar 

Ekonomik yoğunlaşmalar hakim veya tekelci durumun ortaya çıkmasına ya da güçlenmesine sebep oluyorsa 

veya rekabeti kısıtlıyorsa yasaktır. Bu durumlar Rekabet Otoritesinden izin alınmasını gerektiren durumlardır. 

Kanunun 49. maddesine göre; piyasa kuruluşları tarafından hakim ve (veya) tekelci durumun kötüye 

kullanılması ya da rekabetin kısıtlanması olasılığını önlemek için ekonomik yoğunlaşmalarda devlet kontrolü 

uygulanmaktadır. Ekonomik yoğunlaşmayı gerçekleştirme amacında olan piyasa kuruluşları ekonomik 

yoğunlaşmaya izin alabilmek için Rekabet Otoritesine gönderilmektedir. Kanunun 50.maddesinde öngörülen 

işlemlerde Rekabet Otoritesinden izin alınması gerekmektedir. Kanunun 50. maddesinde ekonomik yoğunlaşma 

olarak kabul edilen haller sıralandığı gibi, ekonomik yoğunlaşma olarak kabul edilmeyen hallerde sıralanmıştır.  

Ciro eşikleri de belirlenmiştir. Buna göre; yeniden yapılanan yada satın alan piyasa kuruluşlarının toplam bilanço 

değeri veya bir önceki mali yılda toplam satış hacmi 2 milyonu aşıyorsa ya da işlemle ilgili taraflardan biri ilgili 

emtia pazarında hakim veya tekelci durumda olan bir piyasa kuruluşu ise Rekabet Otoritesinin izni 

gerekmektedir.  

 4  Sonuç: Türk Rekabet Hukuku ile Kazakistan Rekabet Hukukunun Karşılaştırılması 

Türkiye’de serbest rekabeti etkileyebilecek olan hükümet tasarrufları, devlet yardımları ve ithalatta damping 

RKHK’da düzenlenmediğinden RKHK’nun konusu dışındadır. İthalatta Damping İthalatta Haksız Rekabetin 

Önlenmesine Dair Kanun ile düzenlenmiştir. Devlet yardımlarının denetimi RKHK’nun kapsamı dışında 

kalmaktadır. Devlet tekeli ile ilgili düzenlemeler yoktur. Özel teşebbüsler olduğu kadar kamu teşebbüsleri de 

kanun kapsamında kabul edilmiştir. Kamu teşebbüsleri ile özel teşebbüsler arasında bir ayırım yapılmamış temel 

kriter olarak “ekonomik faaliyette bulunma” esas alınmıştır. Genel ekonomik menfaat için hizmet etmekle 

görevlendirilmiş olan işletmelere de aynı rekabet kuralları uygulanır. Sektörel açıdan bütün mal ve hizmet 

sektörleri Kanun kapsamına girmektedir. RKHK’da sektör bazında herhangi bir ayırım yapılmamıştır. 

Kazakistan’da ise devlet yardımları, devletin ekonomik faaliyetlere katılımına ilişkin konular Rekabet 

Kanununda ayrı ayrı düzenlenmiştir. Devlet yardımlarının hangi durumlarda verilebileceği açıklanmıştır. Özel 
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teşebbüsler ve kamu teşebbüslerinin rekabet ihlalleri durumları ayrı olarak yer almıştır. Devlet tekeline ilişkin 

düzenlemeler bulunmaktadır. Kazakistan Rekabet Kanununda da sektörel açıdan herhangi bir ayırım 

yapılmamıştır. Kanun bütün sektörlerde uygulanmaktadır. 

Türkiye’de haksız rekabete ilişkin düzenlemeler Türk Ticaret Kanununda (TTK) yer almaktadır. Hangi hallerin 

haksız rekabet sayılacağı da TTK’da belirtilmektedir. Haksız rekabete ilişkin ihtilaflar Rekabet Kurumu dahil 

olmaksızın özel davalarla çözümlenmektedir. Tüketicilere zarar veren aldatıcı uygulamalar ise 1995 yılında 

kabul edilen Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (TKHK) çerçevesinde düzenlenmiştir. Tüketicinin 

Korunması Hakkında Kanuna göre, aldatıcı reklam faaliyetleri konusunda kuralları uygulama yetkisine sahip bir 

Reklam Kurulu oluşturulmuştur. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Tüketicinin Korunması ve Piyasa 

Gözetimi Genel Müdürlüğü de Kanunun diğer hükümlerini uygulama yetkisine sahiptir. 

Kazakistan’da ise haksız rekabetle ilgili düzenlemeler Rekabet Kanununun 16-28 maddelerinde yer 

almaktadır. İlgili maddelerde haksız rekabet tanımlandıktan sonra haksız rekabet sayılan haller sıralanmıştır. 

Haksız rekabetin önlenmesi ve ortadan kaldırılması Kazakistan Rekabet Otoritesinin yetkisine girmektedir.  

Kazakistan Rekabet Kanununda tüketicilerin yasal haklarının korunmasından sıklıkla bahsedilmektedir. Türk 

Rekabet Kanununda ise tüketicilerin yasal haklarının korunması ifadesi yer almamaktadır. 

Türk Rekabet Kanununda Rekabeti sınırlayan anlaşmalar, uyumlu eylemler ve birlik kararları yasaklanmıştır. 

Kazakistan Rekabet Kanununda ise rekabeti sınırlayan anlaşmalar ve uyumlu eylemler ifadesi bulunmakta, birlik 

kararlarına değinilmemektedir. Uyumlu eylemler de anlaşmalardan ayrı olarak düzenlenmiştir. İki kanunda da 

muafiyete yer verilerek şartları açıklanmıştır, fakat şartların birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Ayrıca bazı 

konularda Türk Rekabet Kurumu tarafından Grup Muafiyet Tebliğleri çıkarılmıştır. Kazakistan Rekabet 

Kanununda ise muafiyet verilecek konular açıklanmıştır.  

Hakim veya tekelci durumun kötüye kullanılması konusu iki kanunda da aynı şekilde düzenlenmiştir. Hakim 

durumun tanımı yapılmış, hakim durumun kötüye kullanılmasında örnek olabilecek haller sıralanmıştır. 

Kazakistan Rekabet Kanununda hakim ve tekelci durumun hangi durumlarda ortaya çıktığı da açıklanmıştır.  

Türk Rekabet Kanununda birleşme ve devralmalar  olarak düzenlenen konu Kazakistan Rekabet Kanununda 

ekonomik yoğunlaşmalar olarak geçmektedir.  Birleşme ve devralmalar RKHK’nun 7.maddesinde 

düzenlenmiştir ve bu maddenin uygulanması için Rekabet Kurumu tarafından bir Tebliğ yayınlanmıştır. Rekabet 

Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar İle  İlgili Tebliğ 7 Ekim 2010 tarihinde 

yenilenmiştir. Kazakistan Rekabet Kanunu izin alınması gereken ekonomik yoğunlaşmalarla ilgili ayrıntılı 

hükümlere sahiptir. Türkiye’de Tebliğ ile düzenlenen konu Kazakistan’da Rekabet Kanununun içerisinde yer 

almaktadır. 

Türk Rekabet Kurulu 7 kişiden oluşurken Kazakistan Rekabet Kurulu 5 kişiden oluşmaktadır.  
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Reasons for Ethical Problems in the Health Sector 

Abstract 

There are two main reasons of public interventions in the health market. First, the health care market cannot 

make efficient production on market conditions because of its attributes such as the unequal distribution of 

knowledge, being a public good, the presence of positive and negative externalities. Second, the public authority 

has also the aim to achieve justice. These qualities are also the source of ethical problems in the health sector, 

whether the service is generated, by the public or the private sector. Almost in all countries the health sector is 

usually provided by the public sector because of externalities. But because the side effects of the production of 

health services by the public sector emerged in recent years, the participation of the private sector was ensured to 

minimize these effects. For developing countries such as Turkey and Eurasian countries, a more effective use of 

the funds used for the health sector is recommended, and the space these expenditures cover in the budget are 

said can be scaled down with the opening of some areas for private entrepreneurs. However, the unique 

characteristics of the health sector seem to cause problems regardless whether it is produced by the public or the 

private sector. In this study it is attempted to give the attributes of the health sector in detail and to establish a 

relationship with ethical problems in the light of experiences in Turkey.  

JEL codes: I18, L52, H40 

 1  Giriş  

Sağlık piyasasına kamu müdahalelerinin iki temel nedeni vardır. İlk olarak, sağlık piyasası taşıdığı bilginin 

eşitsiz dağılımı, kamu malı oluşu, negatif ve pozitif dışsallık taşıması gibi nitelikler nedeniyle, piyasa 

koşullarında etkin üretim yapamamaktadır. İkincisi kamu otoritesi aynı zamanda adaleti sağlamak amacı da 

taşımaktadır. 

Sağlık sektörünün bu nitelikleri, ayrıca etik problemlerin de kaynağını oluşturmaktadır. Hizmetin kamu ya da 

özel sektör tarafından üretilmesi, etik sorunların ortaya çıkmasını engellememektedir. Sağlık sektörü yarattığı 

dışsallık nitelikleri nedeniyle, genellikle bütün ülkelerde kamu aracılığı ile üretilmektedir. Fakat son yıllarda 

kamu sektörü tarafından sağlık hizmetinin üretilmesinin yan etkileri çok ön plana çıkması nedeniyle, özel 

sektörünün de üretime katılımı temin edilerek bu etkilerin azaltılması hedeflenmektedir.  

Türkiye ve Avrasya ülkeleri gibi gelişmekte olan ülkelere sağlık sektörü için kullanılan fonların daha etkin 

kullanılması ve bu harcamaların bütçede kapladıkları alanın, bazı alanların özel girişimcilere açılması ile 

küçültülebileceği söylenmektedir.  

Halbuki sağlık sektörünün kendine has nitelikleri kamu ya da özel sektör tarafından üretilmesine 

bakılmaksızın sorun yaratabilecek gibi görünmektedir.  

Bu çalışmada sağlık sektörünün bu nitelikleri ayrıntılandırılarak, etik problemlerle ilişkisi kurulmaya 

çalışılacaktır.  

 2  Kamu Malı Olarak Sağlık 

Piyasa her şeyden önce alıcıları ve üreticileri bir araya getiren bir yerdir. Bir mal ve hizmetin tüketicileri 

tarafından bedel ödenerek alınması için, bedel ödemeden alınmasının mümkün olmaması gerekir. Halbuki kamu 

malları bu en önemli kuralı ihlal eder görünmektedir.  

İktisadi açıdan kamu malı ya da sosyal mal (Akalın, 1981), kolektif olarak tüketilen mal ve hizmetlerdir. 

Savunma, temiz hava, penisilinin keşfi veya ulusal sağlık istatistikleri yayınları birer kamu malı sayılabilir 

(Getzen, 1997). Kamu malları asgari iki temel nitelik taşırlar:  

• Birincisi kamu malı bir kere üretildiği zaman ek kullanıcılar için ek maliyeti ya hiç yoktur ya da çok azdır. 

Diğer bir ifade ile kullanıcılar birbirine rakip değildirler, bu kamu malının tüketilemezliği düşüncesine neden 

olmaktadır. 

• İkincisi bir bireyin kamu malını kullanması diğerinin de kullanmasına engel olmaz. Normal malların 

tüketiminde olduğu gibi bir dışlama söz konusu değildir. Bu durum piyasada fiyatlanma problemi 

getirmektedir.  

Bu iki özelliği taşıyan mal ve hizmetler tam kamu malı olarak sınıflanmaktadır. Fakat genellikle, ekonomide 

yer alan mal ve hizmetler bu özellikleri dereceli olarak taşımaktadırlar. Örneğin, eğitim hizmeti bir kere 

üretildiğinde ek kullanıcılar için maliyetinin düşüklüğü ile kamu malı özelliği taşımaktadır. Fakat dışlanamazlık 
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özelliği tam olarak gerçekleşmemektedir. Eğitim hizmetine konulmuş olan giriş sınırlılıkları, eğitim hizmetinin 

normal mallar gibi dışlama özelliğinin olduğunu vurgulamaktadır. Bu durum yarı kamusal malların özellikleri 

arasındadır. 

Sağlık sektörü de yarı kamusal bir maldır. Hizmetin alımında hekimin ya da hastanenin zamanının sınırlanmış 

olması, tanı ya da tedavide getirilmiş olan sınırlılıklar –sağlık sigortasını yani finansmanını düşünmeden bile- 

sektörün yarı kamusal niteliğini göstermektedir. Çok az insanın yaşadığı bir bölgeye hastane yapıldığında ve 

hekim tahsis edildiğinde, bölgede yaşayanlar için bir kamu malı üretilmiş olur. Ek hastanın, hastane kapasitesini 

aşana kadar ek maliyeti yoktur. Hizmeti almanın bir sınırlılığı olmayacak ve bölgede yaşayan kimse hizmeti 

almaktan dışlanmayacaktır. Fakat kapasite aşıldığında, her ek hizmet talep edici hizmeti alanların hepsi için daha 

çok özel mala benzer şekilde -hekim randevuları, hastaneye yatmak için sıralar vb. gibi-sınırlılıklar yaratacaktır.  

Özellikle sağlık hizmetlerinin birinci basamağı, koruyucu sağlık hizmetleri aynı zamanda pozitif dışsallıkta 

taşımaktadır. Piyasa fiyatlamasının gerçek maliyetleri yansıtması için pozitif dışsallıkların faydalananlar 

açısından da maliyete dönüşmesi gerekir. Örneğin, bir bulaşıcı hastalığa dönüşse herkesi etkileyecek olan grip, 

kızamık vb. bir hastalık aşılar aracılığı engellendiğinde, engellemenin maliyeti sadece aşıları olanlar tarafından 

mı karşılanmalıdır? Eğer fiyatlama bu şekilde yapılırsa, yararlananların bir grubu hiçbir maliyete katlanmadıkları 

için aşı yaptıranların ödedikleri fiyat yüksek olacaktır. Ya fiyat yeterli sayı da insanın aşı yaptırmasına izin 

vermeyecek derecede yüksek olursa? Hatta sağlık hizmetleri arasında “bölünemez” ve çok geniş bir kitleyi 

ilgilendiren bazı ihtiyaçlar vardır ki, karlı olmadığı için piyasa tarafından üretilmemektedir (ölçek ekonomisi) 

(Altay, 2007).  

Kamu Malının Sonuçları  

Sağlık hizmetinin kamusal mal nitelikleri, serbest piyasada üretimini zorlaştırmaktadır. Bu nedenle de, 

toplumsal dışsallıkları göz önüne alınarak, kamu sektörü tarafından üretilmesi önerilmektedir. Kamu sektörü 

üretim tarzlarının en iyi tarafı, hem finansmanda hem de hizmetin sunumunda herkese eşit mesafe de 

durabilmesidir. Finansman vergiler aracılığı ile sağlanırken, hizmetinde asgari standartlarda ve eşit sunulması 

söz konusudur.  

Hizmetin kamu tarafından sunulmasının kötü tarafı ise, piyasa mekanizmasının yerine merkezi planlamanın 

geçmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Piyasa mekanizması, herhangi bir üreticiye hangi malın, ne kadar 

üretilmesi gerektiğini, insanların nelere talebinin (ihtiyacının) olduğunu söyler. Bu mekanizmanın yerine merkezi 

otorite geçince bu bilgi de yok olur. Dolayısıyla, merkezi otorite sağlık hizmetlerinin ne kadar üretilmesi 

gerektiği, ne nitelikte talep edildiği konularında bilgiden yoksundur. Sağlık, kamu hizmeti olarak üretildiği 

zaman temel sorunda bu olacaktır. Üretilen hizmetin niteliklerinin ve çeşitlerinin, talep edilenden az olması çok 

mümkündür.  

Diğer sorun, vergiler aracılığı ile finansmandan kaynaklanmaktadır. Vergi verenlerle hizmeti alanlar arasındaki 

bağ koptuğu için, hizmet bedava olarak algılanmaktadır. Böylece vergi versin vermesin bir vatandaşlık hakkı 

gibi algılanan hizmet için aşırı talep oluşmaktadır. Vergi vermeden hizmetten yararlanılabilmesi “bedavacılık 

(free-rider) problemine”, ödeme yapanların da gönülsüzleşmesine (Getzen, 1997) giderek, sağlık sektörünün 

finansmanının sorun haline gelmesine de neden olacaktır. Talep artarken, ödeme arzusu düşmektedir. 

 3  Asimetrik Bilgi Altında Sağlık 

Ekonomi teorisi, bir mal ve hizmet alım satımı sırasında tarafların bilgisinin tam olduğunu varsaymaktadır. 

Tam bilgi her iki tarafın her konuda bilgisinin olması demek değildir. Sadece her iki taraf için bilgiye ulaşmanın 

bir zorluğunun olmadığı ve sözleşmeyi etkileyen tesadüfî olaylar konusunda iki tarafın da aynı konumda olduğu 

bir durumu tanımlamaktadır (Macho-Stadler ve Perez-Castrillo, 2001). Fakat sağlık sektörü, doğası gereği 

belirsizliklerin olduğu bir yapıya sahiptir. Ama bu belirsizlikler konusunda tüm taraflar eşit mesafede değildir. 

Öncelikle, piyasanın tüm tarafları hastalığın doğası gereği maliyet ve zamanlama konusunda tam bilgiye sahip 

değildirler (Dolan ve Olsen, 2002). Diğer bir ifade ile bireyler ne zaman hasta olacaklarını, ne zaman bu 

harcamayı yapmalarının gerekeceğini, doktor da ne zaman gelir elde edeceğini bilemez. Bu durum sigorta 

sektörü için temel varlık nedenidir. Bu nedenle sağlık piyasası için harcama planlaması yapmak neredeyse 

imkânsızdır.  

İkinci olarak hasta ve hekim arasındaki ilişkide de bilgi açısından farklılık vardır. Bir kere hastalandıktan 

sonra, taraflar açısından tedavinin muhtemel etkisi (iyileşme sadece tedaviye bağlı olmadığı için, hatta hasta 

açısından alınacak bakımın kalitesi) de belirsizdir (Dolan ve Olsen, 2002). Sağlığın iadesi (hizmet alış verişinin 

sonucu) tedavinin etrafını çevreleyen belirsizlik yüzünden, sağlık bakımının (hekimin çabasının) tam bir sonucu 

değildir. Sağlık bakımı yanı sıra, pek çok diğer faktör hasta sağlığını etkilemiş olabilir (McGuire, Henderson, ve 

Mooney, 1988). Örneğin, hastanın beslenme tarzı iyileşmeye neden olmuş ya da engel olmuş olabilir. Ek olarak, 

sağlığın düzeltilmesinde tüm bu faktörlerin hangisinin daha etkili olduğunu ölçmek de zordur. Bu durumda, 

hasta hekime hangi göstergeyi dikkate alarak bir ödeme yapacaktır?  
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İki tarafın eşit bilgiye sahip olmadan yaptığı sözleşmeler ekonomi teorisinde asimetrik bilgi başlığı altında 

değerlendirilmektedir. Asimetrik bilginin en önemli sonucu, mal ve hizmetin fiyatlanması sorunudur.  

Eğer hastalığın tedavi edilmesine göre fiyatlandırma yapılsaydı, sadece iyileşme halinde ücret ödenebilirdi. 

İnsanlık tarihinin başlangıcındaki şaman hekimler için, ya da ülkemizde hala bulunan, genellikle ortopedik 

rahatsızlık için başvurulan alternatif tedavi ediciler için, sonuca göre ödeme yapıldığını söylenilebilir. Ödemenin 

hizmetin sonucunu temel aldığı bu durumlar özel ve azınlıktır ve bu durumda hekim çıktının belirsizliği riskini 

üstlenmiştir.  

Aksine, pek çok durumda, özellikle de modern tıpta, sağlık hizmeti üreticileri riskten sakınıcıdır (Tepecik, 

2008) ve onlar hastaların veya üçüncü taraf ödeyicilerin (sigorta fonları) riski üstlenmesini beklerler. Burada 

ödeme tarzı iyileşme sonucu olmaksızın hizmetin hacmine dayanmaktadır. Diğer bir ifade ile hekim, ücreti hak 

edebilmek için hastasını iyileştirmek zorunda değildir, ödeme için sadece çaba göstermek zorundadır. Hatta çaba 

içindeymiş gibi görünmek zorundadır. 

Asimetrik Bilginin Sonuçları  

Bu konudaki ilk çalışmalar, Arrow’un (1963) piyasa başarısızlığını (rekabetçi piyasaların başarısız olması) 

bilgi eksikliğine dayandırdığı çalışmasına kadar götürülebilir. Arrow’un çalışmasına göre, taraflar eşit bilgiye 

sahip değilse, piyasa en iyi sonucu verecek şekilde çalışmamaktadır. Bir piyasa asimetrik bilgiden muzdaripse, 

piyasada oluşan fiyata, üretim miktarına ve hizmetin kalitesine kamu müdahalesi yani regülasyon gerekecektir.  

Asimetrik bilgiden kaynaklanan diğer problemler ise, ahlaki tehlike (moral hazard) ve ters seçim (adverse 

selection)’dir. Asimetrik bilginin görüldüğü sektörlerden olan bankacılık, kredi verirken kredi talep edenlerin 

arasında şüpheli durumu olanları ayıklamaya çalışmaktadır. Ya da sigorta sektörü sigortalıların kendisini 

dolandırıp dolandırmadığından emin olmayı hedeflemektedir. Sigortacılık sektörü bireylerin sigorta yaptırdıktan 

sonra daha az dikkatli olmalarından (ahlaki tehlike) ya da sigortacının gerçekliğini kontrol edemeyeceği 

durumlarda sigortadan gereksiz tazminat talep edebileceklerinden (ters seçim) daima endişelidir. Asimetrik 

bilginin olduğu piyasalarda çaba ve sonucun gözlenebilme, kanıtlanabilme oranlarına göre farklı sözleşmeler 

oluşmaktadır (Tepecik, 2008).  

Asimetrik bilginin diğer bir sonucu da az ve niteliksiz mal ve hizmet üretimidir (Akerlof, 2003). Yüksek 

nitelikli mal ve hizmetin elde edilme bedeli de yüksek olacaktır. Fakat yüksek nitelikli ürünlerle düşük 

niteliklileri birbirinden ayırmak bilgi problemi yüzünden mümkün olmadığı için, düşük nitelikli ürünlerde 

yüksek fiyattan arz edilecektir. Ürünleri talep eden bireyler kandırılma ihtimallerini göz önünde tutarak ortalama 

bir fiyat önerince, sadece düşük nitelikli ürünleri, yüksek fiyattan değil, ama gene de olması gerekenin üstünde 

bir fiyattan almış olacaklardır. Ortalama fiyat yüksek nitelikli ürünlerin piyasada olmasına engel olacak bir 

mekanizma oluşturmaktadır.  

Sağlık sektörü için bu durumu yorumlarsak, asimetrik bilgi sunulan hizmete ödenen bedelin daima yüksek ve 

alınan hizmetin kalitesinin daima düşük olduğu düşüncesine neden olacaktır. Hastanın ya da hasta gibi bilgisi 

eksik olan diğer tarafların sorunlarının çözümü, temelde bilgi sorununu çözmelerine bağlıdır. Hizmet alıcılar, 

doğru hizmeti aldıklarından asla emin olmadıkları için, bilgiyi ya da bilgi yerine geçen göstergeleri 

arayacaklardır. Kurumlar açısından bilgi toplamak daha kolay olmasına rağmen, hasta açısından da bilgi yerine 

geçen hareketler söz konusudur. Mesela, bir hekimin diğerinin teşhisini teyit etmesi (Fama, 1980) ya da bunun 

yerine bazen sevimli bir yüz, bazen çok tahlil yapılması, bazen çok ilaç yazılması, eksik bilgisi olan tarafın 

göstergeleri olabilecektir. 

Asimetrik bilgi, bilgisi olan tarafa sözleşmeyi kendi lehine yönlendirme şansı vermektedir. Hatta hekime, basit 

bir şekilde yalnızca hizmet temin edilmesinden farklı olarak, aynı zamanda hizmetin koşullarının 

belirlenmesinde, hatta kimin ne kadar hizmet alacağının belirlenmesi konusunda bir yetki vermektedir (Hillier, 

2001). 

 4  Asil-Vekil İlişkisi 

Asil-Vekil Teorisi, 1970’lerde geliştirilmiş ve 1980’lerde sağlık sektörüne uygulanmıştır. (Mc Guire, 

Hendersen ve Mooney, 1988; Sckott ve Shiell, 1997). Sağlık sistemleri her aşamada asil-vekil ilişkisi üzerine 

kuruludur. En temel hali ile hasta ve hekim arasındaki ilişki asil-vekil ilişkisidir. Hekim hasta adına onun sağlığı 

ile ilgilenir. Sağlık sektöründe, çeşitli finans kurumları ve hastaneler aracı rolü üstlenerek farklı derecelerde asil 

ve vekil ilişkisi içine girmektedirler. Gelecek sağlık durumları bilinmediği için gelirlerinin bir kısmını sigorta 

kurumu aracılığı ile değerlendiren bireyler ile kurum arasındaki ilişki, yine asil-vekil ilişkisi içinde 

değerlendirilebilir. Bireyden topluma geçildiğinde, halkın sağlığı için fonların doğuşunu, şeklini ve harcama 

tarzını belirleyen sigorta kurumları ile bakım hizmetini sağlayan hastaneler, klinikler arasındaki ilişki yine asil-

vekil ilişkisidir. Bakım hizmetini sağlayan birimlerin yönetim kurulları ile çalıştırdıkları hekim arasında ilişki, 

bireyler olarak hekimleri kontrol ettikleri ve ücretlendirdikleri oranda asil vekil ilişkisidir. Halk sağlığı 

sistemleri, ana nitelikleri itibari ile nüfustan toplanan bir fonun vekiller aracığı ile hizmet sağlayıcılara 

aktarılmasıdır ve her transfer yapısında asillerle vekilleri barındırır ve bilgi problemini taşır. 
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Teori gereği, “asil” ve ona vekâlet eden “vekil” ortak hedeflere sahiptir. Ve bunlar asilin hedefleridir. Vekil, bir 

işi görürken ya da bir mal veya hizmeti alırken ya da satarken, asil adına hareket eder. Asilin çıkarlarını kollar.  

Sağlık sektöründe, tipik asil vekil ilişkisi, cebinden ödeyen hasta ile özel hekim arasındadır. Bu ilişki sağlık 

sigortası olmadığı bir durum için geçerlidir. Hasta sağlık hizmetine ihtiyaç duyduğunda, profesyonel bilgisinin 

olmaması nedeniyle (gerekli olan bilgiyi edinmek fahiş derecede maliyetlidir), onun adına karar verecek bir vekil 

(hekim) ister (McGuire, Henderson, Mooney, 1988). Fakat asil ve vekilin amaçlarının ortak olmadığı rahatça 

iddia edilebilir. Asilin amacı hastalandığında en ucuza, en iyi bakım hizmetini almaktır. Vekilin amacı en iyi 

bakımı mümkün olduğunca yüksek fiyata sağlamaktır. Vekilin hedefleri, asil hedeflerine uyulup uyulmadığının 

kontrol edebildiği oranda asilinkilerle uyumlu olacaktır. Diğer bir ifade ile asil vekille aynı bilgiye sahip 

olmalıdır. Bu nedenle vekilin kontrol edilememesine yol açan, asimetrik bilgi söz konusu iken, durum biraz daha 

girift bir hal alır. Cebinden ödeyen hasta ve doktoru arasında hem asil vekil ilişkisi hem de asimetrik bilgi vardır.  

İkinci asil ve vekil ilişkisi, genel pratisyenler ile sağlık fonları (sağlık sigorta planları) arasında tanımlanabilir. 

Amaçlar acısından durumu değerlendirirsek, sağlık sigorta fonlarının ya da sigorta şirketlerinin amacı mümkün 

olduğunca düşük maliyetle, prim ödeyenlerin bakımlarını temin etmektir. Vekil yine hekimdir.  

Üçüncüsü sağlık fonları ve hastalara tıbbi bakım üreten hastaneler arasındaki ilişkide asil vekil ilişkisidir. 

Sağlık fonları kiralanan hizmet için hastanelere ödeme yapar. Hastane yöneticileri (özel sektör ve kamu sektörü 

olarak farklılaşmakla birlikte) sigorta fonlarından daha çok pay almak için daha çok hastanın kendilerine 

ulaşmasını temin etmeyi hedefleyeceklerdir.  

Dördüncüsü asil vekil ilişkisi hastane yöneticileri ve hastane tabanlı hekimler arasındadır. Bu işçi ve işveren 

ilişkisi tipik bir asil vekil ilişkisi olarak tanımlanabilir (Stiglitz, 1989). Ve hastaneler hekimlerin daha fazla 

hastaya bakarken, sigorta fonlarının daha çok hastane lehine kullanılmasını arzu ederler.  

Aynı türde bir ilişki, ilaç firmaları ile hekim arasında söz konudur.  

Özetle, sağlık sektöründe farklı taraflarla birkaç vekil ilişkisi yapılanmıştır. İlişkinin bir çiftindeki değişme 

diğerlerini etkileyecektir. Her şeyden önemlisi hekimler, bilgi üstünlüğüne sahip olarak, bütün tarafların 

vekilidir. Hastanın en iyi hizmeti alması, ilaç firmasının ilaçlarının kullanılması, protezlerin ya da ameliyatta 

kullanılacak ürünlerin seçilmesi, teşhisin konulması sırasında kullanılacak teşhis materyalleri vb… 

Bilginin bir tarafta toplanmış olmasından kaynaklanan bu yetki ya da güç, asillerin lehine ya da aleyhine 

kullanılabilir (Şengül, 2009). Sağlık sektöründe asil vekil ilişkisi aynı zamanda asimetrik bilgi altında 

kurulmaktadır. Çünkü asil olarak hasta kendisi için yapılması gerekeni bilemez (gizli bilgi), hekimin bilgisini ve 

kendisi ile gereken kadar ilgilenip ilgilenmediğini takdir edemez. Sigorta şirketi daha iyi bir konumda olmasına 

rağmen, benzer şekilde asimetrik bilgiden etkilenmiştir. Hekim, hastanın derdinin teşhisi ve tedavisinde 

neredeyse sınırsız yetkiye sahiptir. Sağlık üreticisi (hekim) hem hastaya hem de sağlık fonlarına da vekil olarak 

hizmet eder. 

Eğer sigorta edilmiş hasta bağımsız genel pratisyenleri ziyaret ederse, hekim hem hasta hem de sağlık 

fonlarının vekili olacaktır. Eğer hasta hastane tabanlı bir hekimi ziyaret ederse, hekim hem hastanın, hem (de) 

hastanenin hem de sigorta fonlarının vekili olacaktır. Eğer sigortalı hasta hastaneye yatarsa, hastanenin, hastanın, 

hem de sağlık fonlarının vekili olacaktır. 

Hekim ayrıca kendisi için de hedeflere sahiptir: Gelir, boş zaman, mesleki bilgisini geliştirme vb. (Şengül, 

2009). Hekimin profesyonel amaçları hastalarının tedavi edilmesini gerektirir, fakat hekimin boş zaman talebi ya 

da daha fazla gelir talebi hasta istekleri ile çatışabilir. Vekil, asillerin bilemeyeceği, kontrol edemeyeceği bir 

durum söz konusu olduğunda, kendisi ve onlar için daha iyi olanın farklılaştığı bir durumda kimin için iyi olanı 

yapacaktır?  

Sigorta şirketleri için ise, eksik bilgi durumunda, tekrarlanan veriler kullanılmaktadır. Sigorta şirketlerinin 

temel amacı maliyetlerini düşürmek olduğu için, hekimlerden talepleri de daha ucuz teşhis ve tedavi konusuna 

odaklanmaktadır. Vekilleri izleyen sağlık fonları, bilgi toplayacak ve bunu maliyeti düşürmeyi hedefleyen 

sözleşmelerle birleştireceklerdir. 

Asimetrik bilgi altında, ters seçim ve ahlaki tehlike nasıl olabilir? Hastalar üçüncü taraf ödediği için, daha çok 

hekime başvuruyor olabilirler mi? Ya da hekimleri ile anlaşıp sigorta dolandırıcılığı yapıyor olabilirler mi? 

Asil Vekil İlişkisinin Sonuçları 

Asimetrik bilgi, asil ve vekil için ortamı güvenilmez kılmaktadır. Bu nedenle bilgi eksikliğinin en önemli 

sonucu, yapılan sözleşme miktarındaki azalma ve yargı yoluna başvurularda artış olarak düşünülebilir. Fakat 

asilin gözleyemediği bir durumu mahkemede kanıtlaması da zor olacağından, bu durumun beklenen sonucu 

yapılan sözleşme sayısındaki düşüştür. Asimetrik bilgi, bilgi probleminin çözülmesi için ortak bir zemin 

oluşturulmadığı sürece, seçerek (aşırı dikkat göstererek) sözleşme yapılmasına neden olmaktadır. Yine de yargı 

süreci gerekirse, çok zor kanıtlayacakları bir mahkeme süreci söz konusudur.  

Bu ilişkinin, toplumda genel bir güvensizlik ve tatminsizlik hissi oluşturması da bir başka sonucudur. Bireyler 

mal ve hizmetin kalitesine güvenmemekte, sözleşmelerinde daima kandırıldıkları ya da kandırılacakları hissi 
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taşımaktadırlar. Sözleşme kurulduktan sonra ise ihlalin yargıda çözümlenmesi süresi ve ihtimali de, bir başka 

maliyet kaynağı haline gelmektedir.  

Vekilin gözlenememesi ayrıca ücretin doğru oluşmamasına neden olabilir. Sağlık fonları ya da hastalar, 

güvensizlik yüzünden vekile eksik ödeme yapabilirler. Eğer eksik ödeme yapılırsa, vekillerin buna, daha az çaba 

sarf etmek, meslek tatminsizliği vb. gibi tepkileri olabilir. Hatta belki de hastayı, hastaneyi, sosyal sigorta 

fonlarını sömürecek ya da hastanın hediyesi gibi tamamlayıcı para elde edecek veya ilaç sektörü endüstrisinden 

masa altı parası gibi “karaborsa sözleşme” geliştirebilecektir.  

 5  Türkiye’deki Sağlık Piyasası Uygulamaları 

 5.1  Bedavacılık Sorunu 

Türkiye’de yeni sağlık düzenlemeleri öncesi, sağlık hizmetlerini tamamen kamu hizmet alanı olarak 

düzenlenmişti. Kamu hizmet alanı olmasının tüm sorunlarından da muzdaripti. Hizmet kalitesinin düşüklüğü, 

hizmet kurumlarındaki uzun kuyruklar, kamu hastanelerinde çalışan doktorların çeşitli adlar altında aldıkları ek 

ücretler vb. Sosyal güvenlik hizmeti herkesi kapsamıyordu, bu nedenle de toplumsal bir iyi niyet mekanizması 

çalışıyordu. Mesela, hasta olan ama sigorta şemsiyesi altında olmayan bir yakınınızı doktora götürüp, ilaçlarını 

almasında, ameliyatını olmasında ona yardım edebilirdiniz. Tabi doktorun yardımı ve onayı ile. Doktor ve 

sigortalı arasındaki bu iyi niyet yarışı, sigorta şemsiyesini toplumun geneline genişletirken, sosyal güvenlik 

fonlarının dolandırılması sonucunu doğuruyordu. Hatta kürtaj olan beyler bulunabiliyordu. Ya da başka 

hastanelere sevk edilmiş hastalardan istenen ilaçlarla en az iki hastanın ihtiyaçları karşılanabiliyordu. 

Sorunu çözmek için kamu otoritesi Sağlık Bakanlığı, bir reçeteye yazılacak ilaç yazısına, bir hastaya 

yapılabilecek tahlilin sayısına, bir yılda aynı hastaya yapılabilecek müdahale ve tahlillere sınırlılık getirmeyi 

denemişti. İlaçların ve ameliyatların bilgilerini toplayan bir veri tabanı oluşturmaya çalışmıştır. Bununla birlikte, 

veri tabanı hala iyi nitelikli değildir.  

Bir adım sonra, üç sosyal güvenlik kurumunu birleştirerek, ölçek ekonomilerinden faydalanacağı bir maliyet 

yapısına kavuşacağını ummuştur. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı üç başlı sosyal güvenlik sistemini 

birleştirilerek, finansman yapısı düzeltilmeye çalışılmıştır. Sağlık hizmeti, taşıdığı yarı kamu malı nitelikleri ve 

kamu sektörü üretim tarzından etkilenmektedir. Üç kurum da, bireylerin prim ödemeleri ile sermayesini oluştursa 

da, asıl finans kaynağının vergiler olması, bireylere sanki sıfır maliyetli bir hizmet alıyormuş hissi vermektedir. 

Üç kurumun birleşmesinden sonra da maliyet artışları devam etmiştir. Bu nedenle, bazı hizmetlerin, bazı 

ilaçların, bazı teşhis yöntemlerinin sosyal güvenlik şemsiyesi dışına çıkarılmasına rağmen maliyet artışı devam 

etmiştir. Hatta doktor ile sigortalı arasındaki iyi niyet birlikteliğinin bozulması için, şemsiyenin tüm toplumu 

kapsaması için çalışılmıştır. Aşırı kullanım sorununu çözmek için, doktora giden sigortalılardan katkı payı 

alınmıştır. 

 5.2  Asimetrik Bilgi ve Asil Vekil İlişkisi Problemi 

Asil vekil ilişkisi ve bilgi problemi, sağlık sektörünün en büyük hastalığıdır. Sorun bilgi eksikliğinden 

kaynaklandığı için bilgi açığını tamamlayan mekanizmalar hizmetin alınmasını kolaylaştırmakta ve etkinliğini 

artırmaktadır.  

Her şeyden önce vekil sözleşmeyi arzu ediyorsa, asilin kendi nitelikleri hakkında emin olmasını sağlamaya 

çalışacaktır. İş başvurularında diplomaların veya sertifikaların asili vekilin nitelikleri konusunda bilgilendirmek 

gibi bir fonksiyonu vardır. Ya da ürünlerin kalite ve üretim standartlarının bilgi sunma işlevi de, aynı amaca 

hizmet etmektedir. Hekimlerin, daha önceki müşterilere sundukları hizmetin yarattığı “olumlu şöhret” de benzer 

şekilde bilgilendirme etkisi yaratacaktır. Sisteme olumsuz etkisi olan ama “şöhret” içinde 

değerlendirebileceğimiz bir başka uygulama da kurum hekimlerini önce muayene hanelerinde ziyaret etmek 

olarak düşünülebilir. Doktorların hastaları önce muayenehanelerinde kabul etmeleri, sonra hastanenin 

olanaklarını kullanma imkânı vermeleri, yani tedaviye kabul için sınırlılık getirmeleri, asilin amaçları ile vekilin 

amaçlarının benzer olmadığını da göstermektedir. Asiller vekillerin kaliteli bakımını temin edebilmek için, 

onlara -bir tür teşvik primi diyebileceğimiz- özel muayene ücreti, bıçak parası adı altında çeşitli ödemeler 

yapmaktadırlar. Ya da ayni hediyeler vermektedirler. 

Fakat asimetrik bilginin hizmetin alınmasına en büyük etkisi, vekil olan bireyin çabasının ödüllendirildiği 

sözleşme türlerine gereksinim duyulması şeklinde görülebilir. Modern hekimlerin riski sevmeyen yapıları, 

vekilin sabit ücret talebi karşılandıktan sonra, çabasını düşürmemesi için, ayrıca ödüllendirildiği sözleşmeler 

düzenlemek gerektiğini düşündürmektedir. Bu tip sözleşmelerde, vekil daha iyi çalıştığında bazen ek bir sabit 

ödülle, bazen elde edilen sonucun bir yüzdesi ile ödüllendirilmektedir. Türkiye’de de Sağlık Bakanlığı, 

çalışanlarına benzer bir sözleşme ile bir teşvik mekanizması kullanmaktadır. Performans aracılığı ile kurumlarını 

ve sağlık sisteminde çalışanlarını birebir ödüllendirmektedir. Performans kriterleri doktor için performans 

hesabı = (çalışılan merkezin performans puanı x kadro unvan katsayısı x çalışan gün sayısı x serbest çalışma) + 

(ek puan x gün sayısı x serbest çalışma) + (mesai dışı çalışma)]  (www.saglik.gov.tr), Bakanlık’ın ikinci bir 
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kurumda çalışmamayı önemsediğini de göstermektedir. Fakat henüz hasta memnuniyeti ile ilgili bir kriter 

geliştirilmemiştir. Bu nedenle de taleplerin hasta tatminine bir katkısı olmayacaktır.  

Bir başka sonuç, düşük çaba veya ters seçim durumunda cezalandırma mekanizması olabilir ki, adalet 

sisteminin sorunları çözme yeteneğiyle yakından ilişkilidir. Özellikle hizmet sözleşmelerinde yetersiz çabayı ya 

da ihmali kanıtlamak oldukça zordur. Doktorun hastası için yeterince çabalamadığını ya da hastanın doktorun 

kusuru nedeniyle ciddi bir zarar gördüğünü kanıtlamak, ancak yine bir doktorun bilgisi ya da zararın gözle 

görünür olması ile mümkün olabilir (Bu konuda Yargıtay 13. Hukuk Dairesinin kararlarına bakılabilir. Örnek 

olarak: 7.10.2008 tarihli E: 2008/11477,  K:2008/11825). Ayrıca tüm doktorlar tarafından kabul edilmiş genel 

geçer bazı asgari hizmet değer yargılarının oturtulmasını da gerektirir ki, meslek odaları burada ciddi bir görev 

yüklenmektedir. 

Ters seçim ve ahlaki tehlike problemlerinin çözümü birbiriyle ters çözümler önermektedir. Ters seçim için 

teoride önerilen çözüm, hizmetin kamu otoritesi tarafından verilmesidir. Ahlaki tehlike için öneri ise, 

kullanıcıların yararlandıkları hizmetin bedelini ödemeleridir (Dolan ve Olsen, 2002). Bakanlığın 

uygulamalarında alınan belli bir miktar katılım payı, hem hizmetin kamu hizmeti olmaya devam etmesini, hem 

de piyasa koşullarında imiş gibi etki yapmasını sağlamak içi uygun gibi görülmektedir (SUT, 2008). Fakat 

katılım payının yüksek olması, hizmetin doğru kişilere ulaşmasına engel olabileceği konusunda eleştirilmektedir. 

Bu konuda, asillerden biri olan sağlık fonlarının bakış açısından maliyetleri düşürmek hayati öneme sahip 

görünmektedir.  

Yakalamak ve gelişmelere uzaktan bakmak mümkün görünmektedir. SGK ve Bakanlık, sağlık piyasası 

taraflarından birini oluşturmaktadır ve sağlık fonu yöneticilerinin temel problemine sahipler: Maliyetleri 

düşürmek istiyorlar. 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği (SUT 2008), sigorta fonları ile 

neyin karşılanacağını ve neyin karşılanmayacağını açıkça ifade etmektedir.  

Fakat önceki düzenlemelerden farklı olarak, kurum bilgi açığını kapamaya yönelik bir atakla bilgisayar 

teknolojisini kullanmaktadır. Doktorları, onların gördükleri hastaları, hastalara verilen ilaçları, yapılan tetkikleri 

kaydetmektedirler. Bu durum kuruma kontrol gücü vermektedir.  

 5.3  Hasta Bakış Açısından Durum 

Sağlık piyasasının, hizmet sunmak istediği bireylerin bakış açısından, bilgi açığını kapatmanın imkânı henüz 

görünmemektedir. Fakat ulusal medyada yer alan gerek bilgilendirme reklamları, gerek doktorların özel olarak 

konuk edildikleri programlar sıradan insanların da bilgi seviyesini artırma yönünde dolaylı bir işleve sahiptir. 

Bununla birlikte, bilgi asimetrisinin yarattığı güvensizlik sorunları, sektörde bazı hizmetler özelleştirilince daha 

görünür hale gelmiştir. Örneğin, sanki televizyon dışında hekimlerin iletişim yetenekleri ya da iletişime 

verdikleri önem az olduğu için bazı problemler oluşmaktadır. Saldırıya uğrayan hekimler haberlerinde olduğu 

gibi. 

 6  Sonuç 

Sağlık piyasası tarafların asimetrik bilgiden yoğun bir şeklide etkilendiği kamu hizmet alanı olarak önemli 

problemleri bünyesinde barındırmaktadır. Çözümler için başlangıç noktası bilgiyi toplamaktan, işlemekten ve 

kullanmaktan geçmektedir. Sağlık Bakanlığı’nın ve Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sağlık piyasasının ekonomi 

teorisi anlamında etkin çalışabilmesi için, tarafların bilgi açığını kapatacak şekilde bir danışma hizmeti vermesi 

pek çok maliyet probleminin düzenlenmesinde faydalı olacaktır.  

Günümüzde pek çok ülke farklı farklı nedenlerden sağlık hizmetlerini düzenlemektedir. Gelişmekte olan 

ülkelere de genel olarak hizmetin kalitesinin yükselmesi için, hizmetin bazı alanlarının özel sektöre açılması 

önerilmektedir. Fakat Türkiye’deki uygulamasında sektörün özel girişimcilere açılması, asimetrik bilgi ve asil 

vekil ilişkilerinin şeffaflaşmasına neden olmaktadır. Bu durum, örneğin sektörün çalışanlarının asimetrik bilgi 

kaynaklı, meslek haysiyeti ve itibari problemleri ile yüzleşmeleri ile sonuçlanabilmektedir. Ya da herkesin vekili 

olan hekimin bunu ayni veya nakdi ranta dökebileceğini düşündüren izler görülebilmektedir. Henüz Türkiye 

uygulamasında alınan tedbirler ve atılan adımlar sonlanmamıştır. Dönüşüm, sistem içerisindeki tüm bireylerin 

oyun teorisinde olduğu gibi karşılıklı hamleleri ile devam etmektedir. 

Kaynakça 

 Akalın, 1981. Kamu Ekonomisi, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara. 

 Akerlof, 1970. “The Market for “Lemons”: Quality Uncertainly and the Market Mechanism”, The Quarterly 

Journal of Economics, 84, s.488. 

 Altay, 2007. “Sağlık Hizmetlerinin Sunumunda Yeni Açılımlar ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, 

Sayıştay Dergisi, 64, s.33.  

 Arrow, 1963. “Uncertainty and the Welfare Economics of Medical Care”, American Economic Review, 53, 

s.941. 



388 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

 Dolan ve Olsen, 2002. Distributing Health Care-Economic and Ethical Issues, Oxford University Press, 

Oxford. 

 Fama, 1980. “Agency Problems and the Theory of the Firm”, Journal of Political Economics, 88, s.288. 

 Gale ve Stiglitz, 1989. "A Simple Proof That Futures Markets are Almost Always Informationally 

Inefficient," NBER Working Papers 3209, National Bureau of Economic Research, Inc. 

 Getzen, 1997. Health Economics: Fundamentals and Flow of Funds, John Wiley & Sons, Inc: New York. 

 Leape, 1989. “Unnecessary Surgery”, Health Services Research, 24, s.351. 

 Macho-Stadler ve Perez-Castrillo, 2001. An Introduction to the Economics of Information- Incentives 

and Contracts, Oxford University Press, Oxford. 

 McGuire, Henderson ve Mooney, 1988. The Economics of Health Care: an Introductory Text, Routledge 

& Keegan Paul: London, UK.  

 Resmî Gazete, 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği, 29 Eylül 2008 Pazartesi, 

Sayı: 27012 (Mükerrer), Ankara. 

 Sckott ve Shiell, 1997. “Health outcomes are about choices and values: an economic perspective on the 

health outcomes movement”, Health policy, 39, s.5. 

 Şengül, 2009. “Kamu ve Özel Sektör Sağlık Hizmetlerinde Görev Yapan Klinisyen Hekimlerin İş 

Doyumları Arasındaki Farklılıkların Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Ege Akademik Bakış, 9, s.1127. 

 Tepecik, 2008. "Ekonomi Teorisi ve Sözleşme", Güncel Hukuk, 8, s.31. 

 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2008. E: 2008/11477,  K: 2008/11825 www.kazanci.com/KHO2/ibb/files/13hd-

2008-11477.htm). 

 

 

 

 

  

 

http://www.kazanci.com/KHO2/ibb/files/13hd-2008-11477.htm
http://www.kazanci.com/KHO2/ibb/files/13hd-2008-11477.htm


SESSION 2D: Mikroekonomi II 389 

Pazarlamanın Sürdürülebilir Gelişmedeki Rolü  

Prof. Dr. Asım Günal Önce (Dokuz Eylül University, Turkey) 

Assoc. Prof. Dr. Mehmet Marangoz (Muğla University, Turkey) 

The Role of Marketing in Sustainable Development 

Abstract 

At the present time, with rapid increase of population and besides increase of consumption, misusage of 

resources, environmental pollution and climate changes, a lot of environmental problems are occurring and will 

continue to occur. In this respect, the businesses and especially the marketing function have important 

responsibilities on prevention of those factors which affect the sustainable development and consequently on 

providing sustainable development. Some of those businesses aim to increase their competitive power by using 

recyclable materials, reusing of packages and by using energy saving applications at production processes 

whereas the others aims to use the anxiety of the consumer segment, who are sensitive to environment and 

people’s health as a tool of differentiation. As a result, in spite of the increase on demand of environmentally 

friendly products, as from 1990’s neither at the number of businesses who apply strategies, nor the number of 

consumers who are interested on environmentally friendly products reached to expected level. However, the 

main problem here is not just the existence of businesses that are far from ethical and social responsibility, at the 

same time, it is based on whether the strategies that the businesses who act with social responsibility conscious 

are as supporter of sustainable development. The aim of this study is to suggest the marketing strategies and 

applications which can be applied for understanding how marketing can contribute to sustainable development 

and explaining its role in the development of sustainability.  

JEL codes: M31 

 1  Giriş 

İlk tohumları sanayileşme süreci ile atılarak kurulan bugünkü ekonomik sistemler, sınırsız ekonomik 

büyümeyi ve refah artışını amaçlamışlardır. Ancak, bu amaçları gerçekleştirme uğruna, dünya kaynaklarının 

kayıtsızca tüketilmesini ve yüksek miktarda atık üretilmesine neden olmuştur. Bu sistemlerin öngördüğü 

ekonomik büyüme hevesi, özellikle 20.yüzyılın ikinci yarısında etkisini giderek hissettirerek pek çok ekolojik 

sorunun ortaya çıkmasına neden olmuştur (Karalar ve Kiracı, 2011:63). Ne var ki dünya kaynakları sınırsız 

değildir. Günümüzde sorunun çözümüne ilişkin çabalar devam etmekle beraber yeterli olmaktan uzaktır ve tam 

bir katılım sağlanamamıştır.  

II. Dünya savasından sonra neredeyse tüm dünya devletlerinin ekonomik büyüme politikalarına öncelik 

vermesi; pek çok alandaki yatırımları hızlandırmış, gelişen teknolojinin sanayi ve tarımsal üretime yansıması, 

doğal kaynakların hızla azalması ve tahrip olması yanında insan ve diğer canlıların yaşamını zorlaştıran çevre 

kirliliğine yol açmıştır. Kontrolsüz büyümenin yarattığı olumsuzlukların belirgin bir şekilde ortaya çıktığı 

1960’lı yıların sonlarında çevre kirliliği ve doğal kaynakların tahribatına karsı hassas olan toplum kesimlerinin 

gösterdiği tepki 1970’li yıllarda giderek daha fazla artmıştır. Bütün bu gelişmeler, 1980’li yılarda sürdürülebilir 

kalkınmanın tüm dünya ulusları tarafından öncelikli politik amaç olarak benimsenmesine yol açmıştır. Bundan 

çok daha sonra 1987 de WCDE (World Commission on Environmental Development); sürdürülebilirliğin sosyal, 

ekonomik ve çevresel yönünü, “insanlığın şimdiki ihtiyaçlarını gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama 

yeteneğini tehlikeye atmaksızın karşılayabilir” ifadesiyle açıklamıştır. Böylece sürdürülebilir kalkınma kavramı, 

işletmelere ekonomik sorumluluk yanında çevre ve sosyal sorumlulukları da beraberinde getirmiştir (Akyıldız, 

2007:19). 

Sürdürülebilir büyüme, ekonomik gelişmenin sürdürülebilirlik sınırları içerisinde sağlanmasını öngören bir 

modeldir. Bir başka deyişle sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ile ekolojik dengeyi birlikte ele almakta, 

gelecek kuşakların gereksinimlerini gidermelerini tehlikeye atmadan bugünkü gereksinimlerin karşılanmasına 

özen göstermektedir. Sürdürülebilir büyüme düşüncesinin tanımına bakıldığında, gelecek kuşakların ve çevrenin 

bir paydaş olarak ele alındığı, alınacak kararların bu paydaşlar üzerinde olumsuz etkilerinin göz önünde 

tutulduğu görülmektedir. Sürdürülebilir kalkınma düşüncesinin yaşama geçirilmesinde, özellikle BM 

önderliğinde yapılan çalışmalar öne çıkmaktadır. BM Çevre ve Kalkınma Programı (UNDEP) ve Dünya Çevre 

ve Kalkınma Komisyonunun (WCED) kurulması, 1987 yılında hazırlanan Brundtland Raporu, 1992 yılında 

düzenlenen Rio Zirvesi ve 2002 yılında düzenlenen Johannesburg Zirvesi bu çalışmalardan kimileridir. 

Sürdürülebilir büyüme sürecinin başarıya ulaşabilmesi için, pazarlama ve tüketim eylemlerinin de aralarında yer 

aldığı pek çok eylemin gözden geçirilmesi ve bu eylemlerin sürdürülebilir gelişmeyle uyumlu hale getirilmesi 

gerekmektedir.  (Karalar ve Kiracı, 2007:64). Bu bağlamda bu çalışmanın amacı, sürdürülebilir gelişmeye 

pazarlamanın nasıl daha fazla katkı sağlayacağını anlamak ve bu alanda pazarlamanın önemini ortaya koymaktır 
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 2  Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gelişme 

İnsanlığın1devamı için gerekli olan doğal kaynakların giderek azalması, çevre kirliliğinin artması, biyolojik 

çeşitliliğin kaybolması ve özellikle küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden olan karbondioksit salınımının 

fazlalaşması sonucu tüm dünyada çevre sorunlarına olan ilgi günbegün çoğalmaktadır. Bilhassa su gibi doğal 

kaynakların aşırı kullanımı ve bu kullanım oranlarının sürdürülebilir olmaması, tüketim davranışlarının 

değiştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi konusundaki çalışmaların öneminin artmasına neden olmuştur 

(Örten, 2009:197). 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk kez 1982 yılında, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından kullanılmış, 

günümüzde sürdürülebilirlik kavramı ise 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nca hazırlanan 

Brundtland Raporu’nda “sürdürülebilir kalkınma” (Ortak Geleceğimiz, 1987:6) olarak “bugünün 

gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılayan 

kalkınma” şeklinde tanımlanmıştır (Özbakır ve Velioğlu, 2011:72-73). Bu tanıma ve açıklamlara göre, 

sürdürülebilir kalkınma “gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanaklarından ödün vermeksizin 

bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma” olarak ifade edilmektedir. Bu doğrultuda sürdürülebilir 

kalkınma ifadesi üzerine tartışmalar 3 temel noktada birleşmiştir: ekonomik başarı, çevresel adalet ve sosyal 

eşitliktir. Ekonomik açıdan sürdürülebilir bir sistem tarım ve sanayi üretimine zarar veren aşırı sektörel 

dengesizliklerden sakınabilen, iç borç ve kamu borcunu yönetilebilir düzeylerde koruyabilen ve devamlılık 

temelinde mal ve hizmetler üretebilen bir sistemdir. Çevresel olarak sürdürülebilir bir sistem, yenilenebilir 

kaynak sistemlerinin aşırı kullanımından sakınarak ve yenilenemeyen kaynakları yatırımlarla yerine ikamelerinin 

yapılması şartıyla tüketerek istikrarlı kaynak yapısını sürdürebilen bir sistemi ifade etmektedir. Bu tanım 

biyolojik çeşitlilik, atmosferik istikrar ve ekonomik kaynak olarak sınıflandırılmayan diğer ekosistem unsurlarını 

içerir. Sosyal olarak sürdürülebilir bir sistem, eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetlerin yeterliliği, dağıtım eşitliği, 

cinsiyet eşitliği, politik hesap verebilirlik ve katılımı başarabilen bir sistemdir (Munier, 2005: 10). Dünya 

Ekonomik Kalkınma Komisyonuna göre, sürdürülebilir kalkınma, çevresellik, ekonomiklik ve sosyal eşitlik 

ilkelerinin es zamanlı olarak benimsenmesini gerektirmektedir (Sarıkaya ve Kara, 2007:22). Bu bağlamda 

sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada izlenecek temel ilkeler ise şöyle özetlenebilir (Çelik, 2006:22-23);  

1. Küresel Sorumluluk: Bütün dünya şehirleri ve aynı zamanda ülkeleri, önemli küresel sonuçlar ortaya çıkaran 

atıkları ve kirliliği üretmektedirler. Bu durumda bütün şehir ve ülke yönetimlerinin hem kendi vatandaşlarının 

hem de başka ülkelerde yaşayan insanların yararına olacak çözümleri üretmede küresel sorumluluğa sahip 

olmaları gereklidir.  

2. Ortak Bir Yaklaşım: Çoğu çevresel problemler doğrudan insan aktiviteleri ile ilişkili olup, doğrudan veya 

dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Örneğin ekonomik ve diğer bazı insan aktiviteleri hem çevre hem 

de insan sağlığını olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Bunun için bütün dünya ülkelerinin sürdürülebilir 

kalkınmanın ana unsurları olan ekonomi, çevre ve sağlık konusunda ortak bir yaklaşımı benimsemeleri 

gereklidir.  

3. Ortaklık: Toplum katılımı ve bilinçlendirmenin yeni biçimleriyle bütün sektörlerin çabalarının koordine 

edilmesi ve eyleme geçirilmesi için bir ortaklığa ihtiyaç vardır. Böyle bir yaklaşım, farklı seviyelerde alınacak 

olan kararların çevreye ve sağlığa yönelik etkilerinin belirlenmesinde oldukça kapsamlı stratejilerin 

belirlenmesine yardımcı olacaktır.  

4. Katılımcı Yaklaşım: Vatandaşların demokrasi araçlarına daha etkili bir şekilde ulaşımlarının sağlanması 

suretiyle hem yerel hem de küresel gerçekler konusunda duyarlı olunması hem de farklı görüşlerin temsil 

edilmesi imkân dâhilinde olacaktır  

5. Yenilenen Yönlendirme: Sivil toplum ve yönlendirmedeki dinamikler son derece önemli hale gelmektedir. 

Geleneksel paydaşların yanı sıra kar amaçlı olmayan kurumlar, uluslararası şirketler ve uluslararası medya gibi 

yeni yeni taraflar da bu alanda rol oynamaya başlamışlardır. Bu eğilim, herkes için sağlık ve sürdürülebilir 

kalkınma hedefleri için uluslararasından ziyade küreselliğe doğru bir değişimi gerekli kılmaktadır.  

6. Sürdürülebilir Kentleşme Politikası: Sürdürülebilir bir kentleşme politikası sektörler arası işbirliğini gerekli 

kılmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra sürdürülebilirlik kavramı; kurumsal yurttaşlık, sosyal sorumluluk, sosyal 

adalet, çevre yönetimi,  paydaşların yönetimi ve etik değerler gibi kavramlarla da kullanılmaktadır (Visser, 2007: 

445). Sürdürülebilirlik kavramıyla ilgili olarak farklı yazarlara ait farklı tanımlar bulunmaktadır. Daily ve Erlich 

sürdürülebilirliği sosyal, ekonomik ve ekolojik sistemlerin ihtiyacı olan öğeleri koruma süreci olarak 

tanımlamaktadır (1996: 991-1001). Maclaren ise sürdürülebilirliliği  “arzu edilen durumun daimi olması ve 

koşulların süreklilik göstererek sosyal eşitliğin sağlanması”  biçiminde tanımlamıştır (1999: 184-202). 

Sürdürülebilirlik aslında sürekli ifade edildiği gibi sadece kaynakların aşırı tüketilmesinin yol açtığı ekolojik 

sorunların çözümünden ibaret olmayıp, tüm bunlarla birlikte toplumsal, kültürel, ekonomik ve siyasi çözümlere 

de bağlı olarak gerçekleştirilebilecek bir projedir (Porter ve Linde, 1995). 
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Dünya nüfusundaki artış ve kıt kaynakların tükenmesi halinde küresel büyümenin sınırlarına gelinecek ve bu 

durumda karşılaşılabilecek nüfusun ve endüstriyel üretim kapasitesinin oldukça hızlı bir şekilde düşmesi ve 

sürdürülebilir bir kalkınma kaçınılmazdır.  

Gelişmiş ülkeler tarafından sürdürülebilir kalkınmaya yüklenen misyonda, çevre sorunlarına teknolojik bir 

bakış açısıyla salt çevre ile uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi konusunda çözümler aranmaktadır. Bu yöndeki 

çevre ile uyumlu teknolojilerin geliştirilmesi yeni bir Pazar da yaratmıştır. Şüphesiz bu, aynı zamanda 

sanayileşmiş ve AR – GE faaliyetleri gelişmiş ülkeler lehine kazanımlar sağlamaktadır. Çevre ile uyumlu yeşil 

teknolojiler, Almanya’da çevre ile ilgili olmaktan öte ekonomik bir strateji değişikliğinin de sonucudur. Ekolojik 

dengeyi krize sokan ülkeler, bu defa çevre koruma sanayisi adı altında yaptıkları ihracatla kârlarını 

artırmaktadırlar (Kaypak; 2011:22-25). Bununla beraber çoğunlukla sanayileşmiş ülkelerin yarattıkları negatif 

çıktıların giderilmesi yönündeki çabalar bu şekilde küresel düzeyde giderilmesi imkânlarını da artırmıştır. 

Rekabet ve yasal düzenlemelerin gelişmesine neden olmuştur.  

 3  Sürdürülebilir Gelişmede Pazarlamanın Rolü 

Sürdürülebilir gelişme yaşam kalitesinin arttırılması, sağlık alanında ilerleme, eğitim standartlarının artması ve 

gerçek gelirdeki artış gibi sosyal ve ekonomik alanlarda gelişmelerin sağlanması için düzenlemeleri ve 

planlamaları kapsamaktadır. Sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak için genel olarak üç strateji önerilmektedir 

(Marangoz, 2003:58): 

 Çevreye verilen değer: Sürdürülebilirliğin artması doğal, kültürel ve çevreyle ilgili değerlerdeki artışla 

örtüşmektedir.  

 Uzun dönemli bakış açısı: Sadece 5 ile 10 yıl gibi kısa ve orta vadeli bakış açısı değil, aynı zamanda daha 

uzun süreli bakış açısına sahip olunmalıdır.  

 Dürüstlük: En az sosyal amaçlı ihtiyaçların karşılanması ve aynı zamanda gelecek nesillere güzel bir 

miras bırakmada dürüst olmaktır.  

Genel olarak işletme faaliyetlerinin özel olarak da pazarlama faaliyetlerinin sürdürülebilir gelişmedeki 

önemini anlamak için öncelikle yönetim anlayışının değişmesi gerekir. İşletmeler pazarlama faaliyetleri ile 

özellikle tüketicilerde sürdürebilir tüketim bilinci oluşturarak ve arkasından çevreye duyarlı üretim, tanıtım, 

tedarik, ambalajlama ve etiketleme faaliyetlerine önem vermelidirler. İşletmenin ve pazarlamanın 4P’sini de 

kapsayan sürdürülebilir bir büyümenin temel unsurları şu şekilde sıralanabilir.  

 3.1  Yönetim Anlayışının Değişmesi 

Tüm değişim çabaları, yönetim tarafından sahiplenilmedikçe başarıya ulaşması mümkün değildir. Değişim 

karşısında oluşacak tepkilerin giderilmesi için, tüm çalışanların değişim yönünde motive edilerek sinerji 

yaratılması ve alınacak kararlara katılımın sağlanması gerekmektedir. Böyle örgütlenmeler, ancak yönetimsel 

karar ve uygulamalarla mümkün olmaktadır. Karar aşamasına çalışanların katılımının sağlanması, uygulama 

aşamasının sorunsuz geçirilmesine yol açmaktadır. Çevreye duyarlı işletme olmak yolunda atılacak her yeni 

adımın kalıcı sonuçlara dönüşmesi; gelecek yönelimli, stratejik öngörüye ve senaryo planlama becerisine önem 

veren yöneticiler tarafından vizyon oluşturulmasını gerektirir. Vizyon, çalışanlara işletmenin atacağı adımları 

somutlaştıran bir yol haritası sunarak gidilecek yönü aydınlatmaktadır. İşletmelere yeşil avantaj kazandıran yeşil 

stratejilere aşağıda kısaca değinilmektedir (Altuntuğ, 2008:36): 

 Yenilik çabalarını desteklemek ve çalışanlara inisiyatif vermek; Bu yaklaşım yaratıcılıkların ortaya 

çıkmasını kolaylaştırmaktadır.  

 İletişim ve etkileşim kanallarını açık tutarak bilgi, beceri ve başarıların paylaşılmasını sağlamak; 

özellikle yeşil ve etik sonuçlar, çalışanların kurumlarına ve kendilerine olan saygı ve güvenlerini 

artırmaktadır.  

 Tüm pazarlama fonksiyonlarını (ürün yönetimi, dağıtım kanalı ve tedarikçi seçimi, fiyat, ambalaj, 

reklam, satış kararları) çevreye, insan sağlığına ve kurum imajına zarar verip vermediği yönünde 

sorgulamak; yeşil pazarlamanın sürdürülebilirliğini sağlamaktadır.  

 Değer zinciri üzerinde yer alan bütün oyuncuların (tedarikçiler, dağıtıcılar, rakipler, müşteriler) 

kaynaklarını bütünleştirmek; rekabet yarışını, kazan-kazan yaklaşımına çevirdiği için toplumsal ve 

çevresel kazanımları çoğaltmaktadır. 

 3.2  Sürdürülebilir Pazarlama Kavramı 

Günümüze gelene kadar pazarlama bilimi de pek çok aşamadan geçerek sürekli yenilenmektedir. Bu 

gelişimden bahsederken verilen en ünlü örneklerden biri, Henry Ford‟un T Modeli‟ne gönderme yapılan üretim 

odaklılıktan, tüketici odaklılığa ve son olarak da toplum odaklı anlayışa geçme sürecidir. Bu süreçte toplum 

odaklı anlayışla birlikte ekolojik ve sosyal duyarlılık da artmakta ve sürdürülebilir pazarlamadan bahsedilmeye 

başlanmaktadır (Bartels and Jenkins, 1977: 18). 

Sürdürülebilir pazarlama, geleneksel pazarlama düşüncesinin ötesinde bir kavramdır. Eğer pazarlamayı 

tüketicilerin ihtiyaçlarını tatmin eden ve uzun vadeli tüketici ilişkisini beraberinde getiren bir olgu olarak 
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tanımlarsak, sürdürülebilir pazarlama da tüketiciler, sosyal çevre ve doğal çevre ile sürdürülebilir ilişkiler 

kurmak ve yaratmak olarak tanımlanabilmektedir. Sürdürülebilir pazarlama; müşteri değeri, sosyal değer ve 

çevresel değer yaratmayı hedeflemektedir. Sosyal, ekonomik ve ekolojik yönleri ile sürdürülebilir pazarlamaya 

makro pazarlama perspektifinden bakılmakta ve işletmeler ile ekolojik çevrenin birbirleri ile olan ilişkilerini 

dengelemektedir. Günümüzde, küresel birçok şirketin bu sayede marka değerinin kendi varlıklarının çok üstünde 

olduğunu bilinmektedir. Örneğin ABD’li “yeşil şirketler ligi” olarak da bilinen Dow Jones Sustainability 

Index’in 2009/2010 raporunda sektör lideri bazı markalar; BMW, Panasonic, Unilever, Roche, TNT, Total, 

Adidas, Nokia, Sodexo olarak daha da değer kazanmaktadır. (Dow Jones, 2012). 

 3.3  Sürdürülebilir Pazarlama Karması 

Pazarlama literatüründe “4P” olarak kavramsallaşan pazarlama karması pazarlamacıların, ürün ve onun 

özellikleri hakkında karar vermelerini, fiyat saptamalarını, ürünlerin dağıtımını nasıl yapacaklarına karar 

vermelerini ve ürünlerinin tanıtımı için bir yöntem seçmelerini istemektedir. Ancak bu çerçevedeki pazarlama 

karmasının bazı önemli konuları göz ardı ettiği görülmektedir. Özellikle sürdürülebilir pazarlama anlayışının bu 

bakış açısına uygun olmadığı düşüncesi, değer temelli pazarlama karması olarak bilinen “4C”nin sürdürülebilir 

pazarlama karması olarak geliştirilmesine sebep olmuştur. Tablo 1.’de sürdürülebilir pazarlama karması 

elemanları görülmektedir (Sümer ve Eser, 2006: 176). 

 

Tablo 1. Sürdürülebilir Pazarlama Karması Elemanları (4C). Kaynak: Sümer ve Eser, 2006: 176. 

 3.4  Sürdürülebilir Tüketim Bilinci Oluşturmak 

Sürdürülebilir tüketimi sağlamak ve kaynakları etkin kullanmak için tüketici davranışlarını belirleyen etkenleri 

anlamak, sürdürülebilirliği sağlamada, var olan tüketim alışkanlıklarını iyiye doğru değiştirmek için iyi biri 

başlangıç noktası olacaktır (Fırat vd. 2008:166). Doğal kaynakların üretim sürecine dahil edilip işlenerek 

tüketime sunulması ve tüketim sonrasında ortaya çıkan atıkların çevreye, üretim için kullanılacak kaynaklara 

zarar vermemesinin sağlanması ve hatta yeniden üretim sürecine sokularak tüketime sunulması ile tüketimin 

sürdürülebilirliğini sağlamak mümkündür (Hayta, 2009:144). Bunun yanında tüketiciler, çevre dostu ürünler 

satın almak, toplu taşıma araçlarını kullanmak, evsel atıkları sınıflandırarak atmak gibi davranışlarla 

sürdürülebilir bir çevrenin yaratılmasına yardımcı olabilirler (Üstünay, 2008:96).  

Sürdürülebilir tüketimi, tüketicilerin sosyal sorumluluğu ve bireylerin ihtiyaç ve isteklerini dikkate alan bir 

karar alma sürecidir. Sürdürülebilir tüketim şu unsurlarla ifade edilmektedir (Özsoy, 2011:61):  

 Kaçınma: tüketimden sakınmak veya bazı durumlarda daha az tüketmek,  

 Tutum: ihtiyaçları aşan tüketimi olumsuz değerlendirmek, 

  Farkındalık: ürünleri, ekolojik niteliklerini dikkate alarak tercih etmek,  

 Alternatif: geleneksel tüketimin dışında tüketim şekilleri tanımlamak.  

Sürdürülebilir tüketimi hayata geçirmede geçmişten günümüze pazarlama biliminin geldiği yeri anlamak ve 

üretim odaklılıktan, tüketici odaklılığa ve son olarak da toplum odaklı anlayışa geçme süreci ile birlikte artan 

ekolojik ve sosyal duyarlılığın beraberinde sürdürülebilir pazarlamayı da ön plana çıkardığına dikkat çekmek 

gerekir. Sürdürülebilir tüketimin gerçekleşebilmesi için beş öğenin gerekliliğini vurgulanmaktadır (Özbakır ve 

Velioğlu, 2010:77); 

 Geri dönüşüm ile tüketim sonrası ortaya çıkan atıkların tekrar üretime katılarak israfa yol açacak tüketim 

kalıplarının değişmesi, 

 Esnek, kapsayıcı ve sağlam sürdürülebilir topluluklar kurarak insanların sosyal dışlanmadan kurtulmalarını 

sağlayarak katılımcı, aktif ve gelişen toplum şekli oluşturması, 
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 Tüketim sorunlarına yanıt verecek kurumsal örgütlerin kurulması, 

 Yeni sosyal ve ekonomik kurumlarla alternatif sistemlerin oluşturulması ve toplumu çevreyle ilgili 

davranışlara teşvik etmesi. 

 Çevre korunmasında bilinçli bir tüketiciye düşen görev ve sorumluluklar şöyle sıralanabilir (Bener ve 

Babaoğlu, 2008:7-8); 

 Tüketiciler ihtiyaç önceliklerini saptayarak gerçekçi ve planlı satın almayı benimsemelidirler. Böylece para, 

zaman ve enerji tasarrufu sağlanabilir. 

 Tüketiciler satın alma sırasında ürünlerin etiketlerine, içerdikleri maddelere dikkat ederek, doğaya zarar 

vermeyen, fazla ve zararlı atık oluşturmayan ve yeniden kullanılabilen maddelerden yapılmış ya da bu tür 

maddelerle ambalajlanmış ürünleri tercih etmelidirler. 

 Evsel atıkları azaltmak ve verimli hale getirmek gerekmektedir. Örneğin; boşalan cam, plastik ve kağıt 

ambalajlar saklanarak ya da diğer atıklardan ayrı toplanarak yeniden kullanılabilir. 

 Ailelere çocuklarının bilinçli bir tüketici olarak sosyalleşmesinde önemli sorumluluklar düşmektedir. Aile bu 

sorumluluğunu çocuğun çevre koruma olgusunu anlamasını ve bilinçlenmesini sağlayarak yerine 

getirmelidir. 

 Tüketiciler çevre korunması konusunda etkin sonuca ulaşabilmek için örgütlenmelidirler. Bugün batı’da 

özellikle gelişmiş ülkelerde bu örgütlerin pek çok örneğini görmek mümkündür. Türkiye’de de bu konuda 

faaliyet gösteren çeşitli dernek, vakıf ve organizasyonlar bulunmaktadır. Çevreyi ve doğayı koruma 

bilincinin tabana yayılmasını sağlayabilmek için bu tür örgütlerin küçük ve yerel boyutlara indirgenmesi 

önemlidir. 

 3.5  Sürdürülebilir Üretim  

Çevreye duyarlı üretim, çevre etkileri düşük girdiler kullanan, yüksek verimliliğe sahip olan ve çok az veya 

sıfır atık içeren ve kirlilik oluşturmayan üretim süreçlerini kapsar. Bu tanımıyla yeşil üretim atık ve kirliliğin 

engellenmesi veya azaltılmasını, geri dönüşümü ve yeşil ürün tasarımını içeren faaliyetler çerçevesinde ele 

alınabilir. Tasarımıyla, bileşimiyle ve kullanımıyla çevreye olan negatif etkileri yasam döngüsü süresince en aza 

indirilmiş ürünlerin yaratılması süreci yeşil ürün tasarımını ifade etmektedir (Yavuz, 2010:77). Yeşil ürün; 

dünyayı kirletmeyen ya da doğal kaynakları bitirmeyen ve geri dönüştürülebilen yada muhafaza edilebilen 

ürünlerdir. Yeşil ürünün şu özellikleri taşıması beklenmektedir (Keleş, 2007:30): 

 İnsan ya da hayvan sağlığına tehlikeli olmama, 

 İmalat, kullanım ya da ortadan kaldırma boyunca çevreye zarar vermeme, 

 İmalat, kullanım ya da ortadan kaldırma boyunca aşırı miktarda enerji ve diğer kaynakları tüketmeme, 

 Fazla ambalaj ya da kısa yaşam süresi nedeni ile gereksiz çöpe neden olmama, 

 Gereksiz kullanımı gerektirmemeli ya da hayvanlara işkence yapılmamalı, 

 Çevreye ya da evrene zararlı materyaller kullanılmamalıdır. 

 3.6  Çevreye Duyarlı İletişim 

Çevre endişelerinin artış gösterdiği 1980’li yıllarda, çevre dostu ürünlere daha fazla ödeme yapmaya gönüllü 

olan tüketici sayısının artması, birçok işletmeyi rekabet avantajı sağlamak için çevreci pazarlama stratejileri 

uygulamaya itmiştir (Lohmann ve Foster, 1997; Straughan ve Roberts, 1999). Günümüzde işletmeler reklam 

kampanyalarının içeriklerinde, hazırlanmasında ve sunumu sırasında hedef kitlelerine doğaya ve çevreye duyarlı, 

doğanın korunmasına azami özen gösterdiklerini açıkça ortaya koyan reklamlar sunmalı ve bunun reklam 

politikalarının temelini oluşturduğunu belirtmelidir (Erbaşlar, 2006:8). Reklam uygulamalarında bunu tüketiciye 

göstermelidirler. Özellikle çevreye duyarlı hedef kitleler hatta Pazar bölümü öncelikle hedeflenmeli ve 

kazanılmalıdır.  

 3.7  Çevreye Duyarlı Fiyat 

Çevreci ürünler geliştirmek için yapılan yatırımlar ürünün maliyetine ilave katkılar yaparak son satış fiyatını 

arttırmaktadır.  Toplum için çevrenin ve sağlıklı yaşamanın da bir maliyeti olduğu ve bu maliyete çevreci 

ürünleri satın alarak yapacakları katkının onları gelecekte geri dönülmez yaşamsal sonuçlardan kurtaracağı 

anlatılabilmelidir. Eğer bu başarılabilirse, çevreci yatırımların maliyeti fiyata yansıtılabilir. Örneğin yakıt 

tasarrufu gerçekleştiren çevreci otomobiller, daha pahalı olduğu halde talep edilebilmektedir. Tüketiciler, 

kullanım süresi boyunca tasarruf edebilecekleri yakıt maliyetini dikkatine alarak karar vereceklerdir. Aynı 

şekilde elektrik tasarrufu sağlayan ampul ve floresanlar, enerji tasarrufu sağlayan bilgisayarlar sistemleri, pahalı 

olduğu halde talep edilebilmektedir (Erbaşlar,2006:8). Bununla beraber özellikle fiyata duyarlı olan tüketiciler 

için maliyet artışı tüketici talebini olumsuz bir şekilde etkileyecektir. Bu olumsuzluğu gidermek için pazarlama 

iletişimine önemli görevler düşmektedir. Bu nedenle öncelikle çevreye duyarlı tüketicilere hitap edilmelidir. 

Zaman içerisinde tüketicilerin bilinçlenmesi ve düşen maliyetler ve fiyatlar seviyesi tüketicinin fiyat kabulü 

sağlanabilir.  



394 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

 3.8  Çevreye Duyarlı Lojistik 

Çevreye duyarlı Lojistik, çevreye en az zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla lojistik faaliyetlerin 

çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçmek ve bu etkileri en aza indirgemeye çalışmaktır. Çevre yaklaşımlı 

stratejik kararların alınması ve uygulanması işletmelerin gücünü arttırır ve rekabet avantajı sağlar. Çünkü çevre 

duyarlılığı direkt olarak müşteriye hitap eden bir kavramdır ve müşteri memnuniyeti günümüzde işletmeler 

tarafından ele alınması gereken en önemli konuların başında gelmektedir. Stratejik kararlarla uygulamaya 

konacak olan yeşil lojistik uygulamaları kısa vadede işletme için fazladan maliyetlere yol açacak olsa bile uzun 

vadede yaratacağı müşteri memnuniyeti ve buna bağlı olarak müşteri gücünün işletmeden tarafa kayması 

sonucunda işletmelerin karlılığını ve pazar paylarını artıracak ve diğer işletmeler arasında rekabet avantajı 

sağlayacaktır. Bu bağlamda yeşil lojistik uygulamalarına örnek verecek olursak (Kaan Kaus 2011);  

 Ürünlerin küçük gruplar halinde nakliyesinden ziyade daha büyük gruplar halinde taşınması, 

 Üretim ve sevkiyat için alternatif çevre dostu yakıtlı araçların kullanılması (LPG, CNG vb.), 

 EURO 5’ e sahip araçların kullanılması (çevre dostu motorlu araçlar), 

 Araçlara gürültü ve ses önleyicilerin takılması, 

 Çevre dostu verimli ulaşım ve dağıtım sistemlerinin kullanılması, 

 Genel paketleme işlemlerinin ve kullanılan malzemelerin azaltılması, 

 Paketlemeler plastik malzeme yerine geri dönüşümlü malzemelerin kullanılması, 

 Sürdürülebilir bir şekilde saf (karışımsız) ürünlerin kullanılması, 

 Çevre dostu geri dönüşüm, 

 Personelin bilişsel ve duygusal alanda eğitilmesi, 

 Müşterinin bilinçlendirilmesi, 

 Tersine lojistik programlarının teşvik edilmesi vb. sıralayabiliriz. 

 3.9  Yeşil Dağıtım 

Tedarik zincirinde ve lojistik yönetiminde optimal dağıtım ağının oluşturulması, hem dağıtım maliyetlerini 

minimize edecek hem de azalan mesafelerle birlikte taşıma yapan araçların ortaya çıkardığı kirliliği minimum 

düzeye indirgeyecektir. Bunun dışında taşımada kullanılacak araçların çevreye duyarlılığı ve kullanılan yakıt 

cinsi de burada etkili bir rol oynamaktadır (Kaan Kaus, 2011) 

 3.10  Tersine Lojistik:  

Geleneksel olarak lojistik faaliyetler, iki boyutu ile tanımlanmaktadır. Bunlardan birincisi malzeme yönetimi, 

ikincisi dağıtımdır. Tersine lojistik, geleneksel lojistik faaliyetlerine üçüncü bir boyut eklemektedir. Son yıllarda 

sürekli olarak artan çevre sorunları ve ekonomik değişkenler, tedarikçileri maliyet konusunda daha etkin 

sonuçlar alabilecekleri çalışmalara yönlendirmiştir. Tersine lojistik, bitmiş ürün, hammadde, yarı mamul veya 

envanterdeki malzemelerin ve bunlara ilişkilin bilgilerin müşteri beklentilerine cevap vermesi veya uygun 

koşullarda bertaraf edilmesi (yenileme, yeniden üretim, geri dönüşüm, tekrar satış, bakım ve tamir) maksadıyla, 

kullanım noktasından başlangıç veya üretim noktasındaki depolara maliyet etkin ve verimli bir şekilde geriye 

doğru akışının sağlanması ve buna ilişkin hizmetin yönetimi sürecidir. Tersine lojistik faaliyetleri ve tersine 

tedarik zinciri faaliyetlerinin etkin, verimli, çevre dostu ve değer yaratıcı bir yapıda gerçekleşmesi entegre ve iş 

birlikçi bir anlayışı gerekli kılar.  Bu gereklilik, üretim noktasında (tesisinde) bulunan depolara çeşitli nedenlerle 

iade edilen son (bitmiş) ürünlerin, burada yapılacak kalite kontrol, muayene, test ve analizleri sonucu stratejik bir 

konuma dönüşür. Bu nedenle üretim noktasında (tesisinde) bulunan depo tesisleri ve depo yönetimi yeşil tedarik 

zinciri sürecinin ana merkezini oluşturur. Bu bağlamda bu depolardaki yönetim, işletmenin yeşil politikalar ve 

stratejiler kapsamında tersine ve iade işlemler sonucu burada bulunan son ürünlerin akibetine ilişkin, kritik 

kararların verildiği bir rasyonel ve stratejik yeşil karar verme sürecini de kendine misyon (görev) edinmiştir. Söz 

konusu bu kritik kararlara ilişkin birkaç örnek aşağıda yer almaktadır (Kaan Kaus, 2011);  

 Geri Dönüşüm: Kullanılmış ürünlerin, bileşenleri ve komponentlerin bütün halde veya demonte edilerek bir 

takım işlemler sonucunda geri dönüşmüş ürünler elde edilmesidir. Burada orijinal malzeme özelliklerini ve 

fonksiyonelliğini yitirmekte ve geri dönüşmüş ürün tamamen başka bir ürün olarak ortaya çıkmaktadır. 

 Yeniden Kullanım: Kullanılmış ürünün, malzemenin, bileşenin, aynen yeniden satılması, dağıtılması, 

kullanılması sürecidir. Ürün tüm özellik ve fonksiyonelliğini korumakta ancak değerinde azalmalar 

meydana gelmektedir. 

 Yeniden Üretim: Kullanılmış ürün, malzemelerin kontrol edilerek evsafını yitirmiş olan parçalarının 

yenileriyle değiştirilerek aynı ürün/malzemenin meydana getirilmesi sürecidir. Bu durumda da orijinal ürün 

özelliklerini ve fonksiyonelliğini aynen korumaktadır. 

 Bertaraf Etme: Yok edilmesi gereken ürün/malzemelerin ve bunlara ait parçaların, üretim esnasında oluşan 

zararlı atıkların çevreye zarar vermeden ortadan kaldırılması (yakma, gömme vb.) faaliyetleridir 

 3.11  Çevreye Duyarlı Paketleme 

Ürünlerin paketlenmesinde kullanılacak malzemelerin çevre dostu malzemeler olması gerekmektedir. 

Paketlemenin geri dönüşümlü olarak tasarlanması işletmenin ekonomik ve lojistik performansını olumlu yönde 



SESSION 2D: Mikroekonomi II 395 

etkilemektedir. Ayrıca paketlemelerin verimli bir şekilde yapılması (boyut, şekil) paketlemede kullanılan 

malzemeyi azaltacak ve taşıma faaliyetlerinde azalmayı sağlayacaktır. İyi paketleme sayesinde araçlar en iyi 

şekilde yüklenecek, sefer sayıları, yakılan yakıt miktarı azalacaktır (Kaan Kaus, 2011). Çevre dostu ambalajlar, 

çevreye duyarlı ürünlerle bütünleştirmelidir.  

 3.12  Yeşil Etiket 

Yeşil etiket bir ürünün çevreye karşı duyarlı ve çevre dostu olduğunu gösteren sertifikadır. Yeşil etiket 

(çevresel etiket, eco-label ), eğer tüketici satın alma kararlarında kullanırsa çevresel politika açısından yararlıdır. 

Hala çok sayıda yayınlanmış saygın etiketleme program çalışması vardır. Bu konuda yapılan çalışmaların çoğu 

da tüketicilerin etiket hakkında bilgi sahibi olması ya da etiketi fark etmelerini ve onların güvenmelerini sağlama 

üzerine odaklanmaktadır. Endüstrileşmiş ülkeler için çevresel etiketleme çok önemlidir. Eko-etiketleme, bir 

ürünün üretiminin her aşamasında kaydettiği ekolojik gelişimi ile ilgili (yani bir hayat döngüsü analizi 

şeklinde)tüketiciyi bilgilendirme olarak görülebilir. Eğer bir ürün hasıl olduğu ülkenin veya organizasyonun 

standartlarına göre ekolojik olarak güvenli sayılıyorsa, o ürün eko-etiketle ödüllendirilir. Eko etiketleme 

karşılaştırıldığı diğer ürünlere göre çevreye daha az zararlı olduğu kabul edilen ürünlere verilen bir ödül niteliği 

taşımaktadır. Eko etiketleme ile tüketicilerin sağlık ve çevreye olan duyarlılığını arttırmak ve bu yönde zararlı 

olmayan ürünleri tercih etmelerini sağlamak amacı taşınmaktadır. Çevresel etiketleme, yeşil etiketleme, ürünle 

ilgili daha etraflı bilgi veren (doğayla dost ürün gibi) bilgilendirici etiketleme ve tüketicilerin sağlık ve güvenlik 

risklerini uyaran olumsuz etiketleme uygulamaları olmak üzere üç başlık altında incelenebilir.  

 4  Sonuç ve Öneriler  

Toplumsal odaklı işletme ve pazarlama anlayışı işletmelere önemli sorumluluklar yüklenmektedir. İnsanların 

sürekli tüketime yönlendirildiği, işletmelerin ise sürekli daha fazla üretmeyi hedeflediği günümüzde 

sürdürülebilir bir kalkınma için her bireye ve her gruba sorumluluklar düşmektedir. Yarınları düşünmeden 

yaşanan bir hayat, dünyamızı sadece kendisi için varmış gibi tüketen bir tüketim anlayışı, yarattığı etkileri göz 

önüne almadan hep daha fazla gelir ve kârı amaçlayan bir üretim anlayışı gelecek nesillere olduğu gibi 

günümüzdeki gelişmemiş veya az gelişmiş toplumlar için de oldukça tehlikelidir. Küreselleşen dünyamızda Artık 

dünyanın bir ucundaki kozmetik işletmesinin çevreye verdiği zarardan diğer ucundaki bir işletme ya da tüketici 

etkilenebilmektedir. Böylesi bir etkileşimin olduğu günümüzde işletmelere düsen görev, dünyanın her yerinde 

aynı duyarlılığa sahip global kurumsal vatandaşlık anlayışına sahip olmaktır (Sarıkaya, Kara, 2007:232). Sonuç 

olarak sürdürülebilir bir büyümede yönetim, üretim ve pazarlama açısından büyük sorumlulukları vardır. 

Pazarlama açısından önerilerimizi şöyle sıralayabiliriz:  

1. Tüketicilerin çevre bilincini artırmalı ve çevreye duyarlı tüketiciler yaratmalıyız. 

2. Çevreye duyarlı üretim yönetimini özendirmeliyiz. 

3. Çevreye duyarlı iletişim, tedarik, lojistik, ambalajlama ve etiketleme faaliyetlerini önemsemeliyiz.  

Sürdürülebilir büyümede önemli olan işletme içerisindeki bütün fonksiyonel alanların katılımının 

sağlanmasının yanında sivil toplum kuruluşları gibi işletme dışı kurumların da işbirliğinin sağlanması ve 

pazarlamanın rolü kadar kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının benimsenmesi önem taşımaktadır.  
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Türkiye’de Çok Uluslu Şirketlerin Yatırımlarının Geleceği: 
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The Future of Multinational Corporation Investments In Turkey: 

An Evaluation of Environmental and Natural Sources 

Investments 

Abstract 

It’s well known that receiving foreign investments is one of the main targets of Turkey’s economic policies 

since 1980’s. As a result of these policies, foreign-capitalized companies have considerable market shares in 

many sectors from automotive to mining, from food and beverage to petroleum, from agriculture to chemicals, 

from construction to pharmaceutical products. On the other hand, in last year’s there is a remarkable and 

growing public reaction to the foreign investments especially investments related to natural resources and 

environmental areas. Thus, in near future MNC’s which wanted to invest in Turkey would need to take more 

attention to public’s tendencies then government policies. In this study, main policies concerning MNC 

investments in Turkey will be evaluated and public’s approaches to foreign investments in environmental and 

natural resources will be discussed. In this study government perspectives of the foreign investments made by 

MNC’s and stimulation policies for foreign investments made by MNC’s will be evaluated in terms of 

sustainable development policies. Then, public’s reactions which raised especially after 2000’s  to the foreign 

investments in environmental and natural resources and potential results of these reactions for future investments 

will be evaluated. Method of the study, based on literature review, and analysis of statistics and social event. In 

the study, the sensitivity against environmental and natural resource investments was found to be active in the 

past. Thus, MNC, for this type of investment, must more focus on changes in Turkey. 

JEL codes: P28, F23, Q34 

 1  Giriş 

   1990’lı yıllarda başlamış olan küreselleşme tartışmalarının önemli konulardan birisi çok uluslu şirketlerin 

(ÇUŞ) yatırımlarıdır. Söz konusu tartışmalardaki bir başka konu da çevre politikalarıyla ilgilidir. Bu konudaki 

tartışmalar, ÇUŞ yatırımlarının doğal ve çevresel kaynaklara duyduğu yakın ilgiden kaynaklanmaktadır. Bugün, 

küreselleşme çerçevesinde çevre sorunları ve ÇUŞ’lar, küreselleşme taraftarı ve karşıtı olanlar tarafından farklı 

biçimlerde değerlendirilmektedir. 

   Küreselleşme taraftarlığı olma ya da karşıtlığı, ülkeler itibariyle farklılıklar gösterebilmektedir. Bu 

eğilimlerin belirlenmesinde, küresel ekonomik trendlerin belirleyiciliği dışında temel olarak iki faktör etkili 

olmaktadır. Bunlardan birisi, ÇUŞ yatırımlarına ev sahipliği yapan ülke yönetiminin yabancı yatırımlarına bakışı 

iken diğeri de ÇUŞ yatırımlarına doğrudan halkın (kamuoyunun) bakışıdır. Bu iki etkenin, ÇUŞ’ların bir ülkede 

yatırım yapma konusundaki karar ve politikalarında belirleyiciliği yüksektir. Örneğin, 2007 UNCTAD Raporuna 

göre Latin Amerika bölgesinde görülen yatırım girişlerindeki düşüşün ana nedeninin Kolombiya ve Venezuella 

gibi ülkelerde sürdürülen ve özellikle enerji piyasaları ile ilgili alınan korumacı önlemler nedeniyle azalan 

uluslararası yatırımlar olduğu ortaya çıkmıştır (Kencebay, 2012).  

   Türkiye’nin ekonomi politikalarında 1980’li yıllardan bu yana yabancı sermayeyi ülkeye çekme hedefi 

olduğu bilinmektedir. Bunun sonucu olarak; halihazırda,  otomotivden madenciliğe, gıdadan petrole, tarımdan 

kimyaya, inşaattan ilaç sanayine pek çok alanda yabancı sermayeli şirketler önemli pazar payına sahiptirler. Öte 

yandan,  son yıllarda özellikle doğal kaynaklar ve çevreyle ilgili yatırımlar karşısında yükselen bir kamuoyu 

tepkisi vardır. Dolayısıyla, yakın gelecekte ÇUŞ’ların Türkiye’deki çevresel nitelikli yatırımlarında, devlet 

politikalarının yanısıra kamuoyunun eğilimlerini de dikkate alması gerekecektir.  

   Bu çalışmada, ülkemizdeki ÇUŞ yatırımları genel olarak ve doğal kaynaklar bakımından değerlendirilecek, 

akabinde özellikle çevresel ve doğal kaynaklarla ilgili yatırımlara kamuoyunun/çevrecilerin/yerel halkın 

yaklaşımı tartışılacaktır. Çalışmada, ÇUŞ’ların ülkemize geliş nedeninin, ülkemizdeki çevre standartları ve 

politikalarıyla ilgisinin olup-olmadığı, bunun için sağlanan teşviklerde çevre sorunları konusunun göz ardı edilip 

edilmediği ortaya konulacak; 1980’li yıllardan bu yana yabancı sermayeyi çekmek için yapılan düzenlemeler ile 

bu tür yatırımları koruyan uluslararası antlaşmaların (GATT, WTO) ülkemizde uygulanışı üzerinde durulacaktır. 

Ayrıca, ÇUŞ yatırımlarına bakış ve bu konuda sağlanan teşvikler, sürdürülebilir gelişme politikaları bakımından 
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değerlendirilecektir. Daha sonra özellikle 2000’lerden sonra Türkiye’deki çevre ve doğal kaynak merkezli 

yatırımlar karşı oluşan kamuoyu tepkileri değerlendirilecektir. 

 2  Çok Uluslu Şirketler Hakkında Genel Bilgiler   

   Çok uluslu şirketler, genel yönetim mekanizması belirli bir ülkede olmakla birlikte bağlı şubeler veya 

şirketler vasıtasıyla birden fazla ülkede iktisadi faaliyet yürüten şirketlerdir. Bu bağlı şirketlerin faaliyette 

bulundukları ülkedeki ticari yatırımlarıyla ilgili genel yönetim ilkeleri, yönetim politikaları ve stratejik kararları 

ise genel merkezden yürütülür (Aktan-Vural, 2011). Ayrıca bir şirketi ÇUŞ olarak adlandırabilmek için o şirketin 

maddi kaynaklarının en az %20’sinin dış ülkelerde olması ve şirket kârlarının en az %35’inin dış ülkelerden 

sağlanıyor olması gerektiği de ifade edilmektedir (Gedikli, 2011).    

   20.Yüzyıl’ın başlarından itibaren dünya iktisadi sisteminin temel aktörleri haline gelmeye başlayan çok 

uluslu şirketler, yüzyılın sonunda iktisadi olarak dünyanın çoğu devletini geri bırakan büyüklüklere erişmişlerdir. 

ÇUŞ’ların bu derece hızlı büyümelerinde, getirdikleri küresel iktisadi kurallarla şirketlerin yatırım alanlarını 

genişleten IMF, Dünya Bankası, GATT, Dünya Ticaret Örgütü (WTO-DTÖ) gibi küresel iktisadi örgütlerin 

payının önemli olduğunu söylemek gerekir. Yine, buna paralel olarak, 1980’li yıllarda egemen olmaya başlayan 

neo-liberal iktisadi düzen ve 1990’lı yıllarda kendisini hissettirmeye başlayan küreselleşme rüzgarı ulusal 

devletlerin korumacı iktisadi politikalarından vazgeçmelerine dolayısıyla, global yatırımların önünün açılmasına 

neden olmuştur.  Bu süreçte ÇUŞ’lar bütçeleriyle devletlerle yarışan, hatta birçok devleti geride bırakan; etkinlik 

alanı olarak da devleti ikâme etmeye başlayan devasa büyüklüklere ulaşmışlardır. 21.Yüzyıl’a girildiğinde dünya 

ekonomisinde ÇUŞ etkinliğinin artarak devam ettiğini gözlemlemek mümkündür. Öyle ki,  dünyadaki yüz büyük 

ekonomiden elli biri devlet değil, şirket olduğu tespit edilmiştir (Özerkmen, 2004). ÇUŞ’lar dünya ticaretinin 

yüzde 70’ini ellerinde bulundurmakta ve en büyük 200 ÇUŞ dünya sanayi üretiminin yarısından fazlasını 

gerçekleştirmektedir (Yavuz-Sivrikaya, 2011). Hali hazırda dünyada 60.000 civarında çok uluslu şirket 

bulunmakta ve bu şirketler dünyanın her bölgesine yayılmış yaklaşık 1.500.000 şubesiyle dünyanın her tarafına 

yayılmış durumdadırlar (Başkaya, 2006).  

   Fortune 500 listesinin en tepesinde yer alan ilk beş şirketin gelirlerinin toplamı (1 trilyon 737 milyar dolar) 

bütün Afrika ülkelerinin toplam milli gelirlerinden (1 trilyon 730 milyar dolar) daha fazladır (Fortune500/2011, 

2012). Bu durum ekolojist/çevrelerce eleştirilmekte ve ÇUŞ’ların yayılmasının dünya genelinde nasıl bir “eşitsiz 

gelişim” sonucunu doğurduğunu ispatlayan göstergelerinden birisi olarak kabul edilmektedir (Reyhan, 2011). 

Böylece ÇUŞ’lar, doğal kaynak yatırımlarıyla –her ne şekilde yapılıyorsa yapılsın- özellikle “az gelişmiş 

ülkelerin ekolojik dengesini bozduğu” düşüncesine dayalı olan kendi potansiyel muhalefetini yaratmaktadır. 

 3  Çok Uluslu Şirket Yatırımları, Doğal Kaynaklar ve Gelişmekte Olan Ülkeler 

 3.1  Çok Uluslu Şirket Yatırımları ve Doğal Kaynaklar    

   ÇUŞ’ların özellikle azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde su, tarım ürünleri, madenler gibi doğal kaynaklar 

üzerinden yapmış oldukları yatırımların –genellikle asgari çevre standartlarına uyulmadığı için- bu ülkelerin 

ekosistemleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturdukları, biyoçeşitlilik ve su kaynaklarının ciddi ölçüde tahrip 

olduğu görülmektedir. ÇUŞ’ların azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde yarattığı ekolojik tahribatı ele alırken 

öncelikle uluslararası iktisadi ilişkilerde geçerli olan itme-çekme yaklaşımı üzerinde durmak gerekmektedir. 

Genellikle gelişmiş ülkelerde konuşlanmış olan ÇUŞ’lar, kendi ülkelerinin –elbette gelişmişlikleri ölçüsünde- 

yürürlüğe koydukları sıkı çevre standartlarının itmesiyle çevre kirliliğine en fazla yol açan doğal kaynak 

yatırımları için hızlı kalkınma-büyüme hevesinde olan, doğal kaynak potansiyelleri de yüksek olan ve aynı 

zamanda ucuz işgücü fazla olan ülkelere yönelmekte, aynı şekilde bu ülkelerin yatırımları çekme çabalarına da 

cevap vermektedirler.  ÇUŞ’ların bu şekilde yatırımlarını bir nevi “kirlilik cenneti” vadeden 

azgelişmiş/gelişmekte olan ülkelere yoğunlaştırmalarıyla birlikte gelişmiş ülkelerden bu ülkelere bir “kirlilik 

ihracı” söz konusu olmaktadır. (Çoban, 2004) Bu olguyu besleyen diğer başka bir toplumsa-siyasal olgu ise 

elbette ÇUŞ’ların çevre hareketleri temelinde toplumsal baskı oluşturan ülkelerden çevre hareketinin zayıf 

olduğu dolayısıyla hukuki bir baskı mekanizmasının olmadığı gibi toplumsal baskı mekanizmasının da 

etkin/etkili olmadığı ülkeleri tercih etmeleridir (Çoban, 2004).    

   ÇUŞ’ların doğal kaynak yatırımı yaptıkları bölgenin ekosisteminde olumsuz bir etkisinin olduğu genel 

olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen ÇUŞ yatırımlarının hedef ülkenin kalkınma, yeni istihdam alanları 

yaratma hevesindeki yöneticileri tarafından genellikle desteklenen-teşvik edilen bir etkinlik olduğunu da 

yinelemek gerekir.   Bütün bu verili bilgiler çerçevesinde ÇUŞ yatırımlarının ortaya çıkardığı çevre sorunlarının 

yatırım yapılan ülke tarafından hangi düzeye kadar tolere edilebileceği önem kazanmaktadır. Zira, doğal kaynak 

yatırımlarına kâr maksimizasyonu çerçevesinde bakan ve genellikle “şimdiki zamanı” düşünen ÇUŞ’lar için –en 

azından teorik olarak- yatırım yapılan ülkenin doğal kaynak döngüsünün bozulması, örneğin gelecek nesiller için 

önemli olan orman ekosistemlerinin, su havzalarının, biyoçeşitliliğin kendilerini yenileyemez şekilde tahrip 

olması pek önemli görünmeyebilir. Çünkü, bir ülkede yatırım yapan herhangi bir ÇUŞ; bu ülkenin ekolojik 

kapasitesinin yatırım için bile elverişli olmamaya başladığını tespit ettiği bir zamanda, küreselleşen dünyada, 
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küresel piyasaya entegre olmuş/olmaya hevesli başka ülkelerde yatırım alanları da bulabilir. Doğal kaynak 

yatırımlarının muhatabı olan ülkeler içinse ekolojik tahribat düzeyi açısından bir sınır vardır. Bu sınır, ÇUŞ 

yatırımlarından beklenen iktisadi fayda ile bu yatırımların doğurduğu ekolojik ve dolayısıyla sosyolojik maliyet 

arasındaki bağlantı ile belirlenebilir. Çoğu zaman bu sınırı çizen ülkenin siyasi iktidar temsilcileri değil, bu 

yatırımların olumsuz sonuçlarından iyice etkilenmeye, içinde bulundukları habitatın geleceği açısından kaygı 

duymaya başlayan yerel halkın direnişi ve kendi siyasal iktidarı üzerinde yarattığı toplumsal baskı olmaktadır.   

   Bu aşamada ÇUŞ’ların doğal kaynak yatırımlarının ekolojik sistemde bıraktığı izin ölçülebilmesi önem 

kazanmaktadır. Bunu anlamayı sağlayacak bir anahtar “ekolojik ayak izi” kavramıdır. Bazı kaynaklarda “doğal 

kaynak muhasebe aracı” olarak da nitelendirilen ekolojik ayak izi, herhangi bir beşeri/iktisadi faaliyetin ekolojik 

sistem üzerinde yarattığı tahribatın derecesini anlatmaktadır.  Somut bir ölçümlemeyle ortaya çıkan ekolojik 

ayak izi açığı baskıya maruz kalan bölgenin ekolojik denge açısından sürdürülebirlik durumunu anlamayı 

sağlamaktadır (WWF, 2012). Bu yönelim, sanayileşmenin düşük, korunmuş doğal alanların yüksek düzeyde 

olduğu dolayısıyla ekolojik ayak izi açığının az olduğu ülkelerin doğal kaynak rezervlerine yönelik ciddi bir 

baskı oluşturmaya başlamıştır.  Daha çok ÇUŞ yatırımlarıyla gerçekleşen bu baskı ekolojik ayak izinin 

sanayileşmiş ülkelerden sanayileşmemiş ülkelere taşındığı bir durum doğurmaktadır (Duygu, 2008). Son yıllarda 

ise ekolojik döngünün sürekliliği açısından somut göstergeler sunan ekolojik ayak izi ölçümleri artık doğal 

kaynak yatırımlarının yapıldığı ülkeler için de ölçülmekte ve ÇUŞ’ların etkinlikleri ancak ekolojik ayak izi 

açığını büyütmedikleri ölçüde kabul edilebilir sayılmaktadır. Ekolojik ayak izi bilançosunu hazırlayan ülkeler, 

kalkınma hedeflerini çevresel sürdürülebilirliği göz önünde bulundurarak tanımlayabilmekte ve bu şekilde 

ekolojik limit aşımının giderilmesine yönelik çözümler geliştirebilmektedirler (WWF, 2012). Bu çerçevede 

dünyanın ekolojik ayak izi kaldırabilme kapasitesini ifade eden ortalama bir değer ile birlikte ülkelerin ekolojik 

ayak izleri ölçülmektedir (WWF, 2012) .    

   Son zamanlarda az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelere doğal kaynak yatırımlarını yoğunlaştıran ÇUŞ’ların 

kendi ülkelerinin ekolojik ayak izlerini bu ülkelere taşımaya başlamaları (Çoban, 2004), dünyanın toplam 

ekolojik ayak izini iyice büyüteceğinden endişe duyulmaktadır. Bu yüzden ÇUŞ’ların özellikle ekolojik denge 

açısından en fazla hissedilebilir alan olan doğal kaynak yatırımları mercek altına alınmakta ve bu yatırımlar 

ekolojik ayak izi açısından daha bir hassasiyetle değerlendirilmektedir.   

   Mevcut durumda en azından orta vadede dünyada görülen toplam ekolojik ayak izinin daha da derinleşeceği 

ve nihayetinde dünyanın sürdürülebilirlik kapasitesi açısından tehdit hissedilen bir döneme girileceğinden söz 

edilmektedir. Bu durum, ÇUŞ’ların doğal kaynak yatırımlarının kısa dönemde kârlı bir yatırım olarak düşünülse 

bile uzun vadede sadece ekolojik sistemlerin değil, şirketlerin de var olma, gelişme potansiyellerini ortadan 

kaldırabileceği düşünülebilir.  Yine bu süreçte, az gelişmiş ülkelerde doğal kaynaklar üzerinden yatırım 

faaliyetinde bulunan şirketlere yönelik bu bölgelerin geleceği açısından karşı duran bir çevreci hareketin de 

oluşmaya başladığı gözlemlenebilmektedir. Bu hassasiyete dikkat eden bazı ÇUŞ’ların çevre kriterlerini 

önemsemeye başlamaları ise bu konuda yerli halktan, çevreci hareketten bir baskı hissetmeleriyle birlikte kendi 

yatırım potansiyellerinin geleceğini de “rasyonel” olarak düşünmelerinden kaynaklanmaktadır. 

 3.2  Çok Uluslu Şirket Yatırımlarının Genişlemesi ve AGÜ’lerdeki Yatırımları 

   Günümüzdeki gelişmiş ülkelerin tümü doğal kaynaklardan yararlanarak bugünkü sanayileşme düzeyine 

erişmişlerdir. Kendi ekonomileri için topraklarında gerekli doğal kaynağı bulunmayan ülkeler diğer ülkelerdeki 

hammadde kaynaklarını saptamak için büyük çabalar harcamışlardır. Öte yandan, 1970’li yıllardan itibaren 

gelişmekte olan ülkeler (GOÜ), “ekonomik kalkınmayı gerçekleştirme” politikalarını gerçekleştirmek üzere, 

sermaye birikimi ve finansman sorununa çözme arayışına girmişlerdir.  

   Günümüzün küreselleşen dünyasında gerek sanayileşmiş ve gelişmesini tamamlamış ülkeler, gerekse 

gelişme yolunda olan ülkeler yabancı sermaye olarak ifade edilen yabancı özel doğrudan sabit sermaye 

yatırımlarını kendilerine çekebilmek için büyük çaba harcamaktadırlar. Bunun sebebi, yabancı sermayenin bu 

ülkelerin ekonomilerine sağlamış olduğu sermaye (dış kaynak), yeni teknoloji, modern know-how, yönetim 

becerisi, pazarlama katkısı ve ihracat imkanı gibi yararlardır (Karluk, 2012). 

   Yabancı sermayenin -gelişmiş ya da GOÜ ayrımı olmaksızın- dünya ekonomisindeki genel dağılımı veya 

yönelmesinde en önemli ekonomik unsurlar, “verimlilik” ve “karlılıktır”. Bunun yanı sıra hukuki işlemlerdeki 

kolaylık, işlemlerdeki hızlılık siyasal istikrar ve dünya ile bütünleşme düzeyi de bu dağılım ve yönelmede çok 

önemli işlev görebilmektedir (Çetinkaya, 2012). Genel olarak yabancı sermeye yatırımlarının yapılış amaçları, 

“pazar arayan yatırımlar”, “etkinlik arayan yatırımlar”, “stratejik varlık arayan yatırımlar” ve “doğal kaynak 

arayan yatırımlar” olarak çeşitlilik göstermektedir (Saray, 2007). Bunlar içinde yer alan “doğal kaynak 

yatırımları”, sanayileşmeyi başlatan temel sektör olması nedeniyle önem taşımaktadır. Yabancı sermaye 

yatırımlarının tarihsel gelişiminde ağırlıklı olarak hammadde, mineral ya da tarımsal üretim gibi (kaynak arama) 

yatırımlarının olması (Saray, 2007) da bu gerçeği ortaya koyar. Gelişmiş ülkelerdeki büyük sermayenin, söz 

konusu nedenle gerek 19. yüzyıl başlarından itibaren, gerekse 20. yüzyıl sonrası doğal kaynaklara erişmek üzere 

GOÜ’lere yatırımlar yapmaya başlamış olması ve bunun günümüzde de sürüyor olması, bunların çeşitli 

açılardan sorgulanmasına yol açmıştır.  
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   Bu sorgulamalar temel olarak AGÜ’lerde “çevre sorunları” “kaynak sömürüsü” olmak üzere iki argüman 

üzerinden yapılmaktadır (Zanbak, 2012). Bu argümanların gerçekliği, yabancı sermaye yatırımlarının 

GOÜ’lerdeki oransal niteliği ve sektörel dağılımı ile test edilebilir. Nitekim, 2010 yılına ait verilerden oluşan 

UNCTAD 2011 Dünya Yatırım Raporu’na göre dünyada en fazla uluslar arası doğrudan yatırım (UDY) çeken ilk 

beş ülke gelişmiş ülkelerden (ABD, Çin, Hong Kong, Belçika, Brezilya) oluşmakta ise de ilk defa GOÜ 

ekonomilerine yapılan uluslararası doğrudan yatırımlar ilk defa %50’yi aşarak gelişmiş ekonomilerin önüne 

geçmiştir. Uluslararası Finans Kuruluşu (IIF) tahminlerine göre 2012 yılında gelişmekte olan ülkelere 

uluslararası doğrudan yatırım akımlarının 2011 yılına göre yaklaşık %2 oranında azalması beklenmektedir. 

Bununla birlikte 2013 yılında bir önceki yıla göre %5’lik bir artışın olacağı öngörülmektedir (Ekonomi 

Bakanlığı, 2012a).  

   Yukarıdaki verilere göre 2010 yılı itibariyle GOÜ ekonomilerine yapılan UDY’lerin %50’yi aşması 

(GOÜ’lere yönelmesi); başlıca UDY firmalarının gelişmiş ülke menşeli olması; UDY yatırımları içinde imalat 

(gıda ürünleri, tütün imalatı, içecek, kimyasal maddeler, tekstil ürünleri vd.), tarım ve madencilik sektörlerinin 

öncelikli olması, uluslar arası yabancı sermaye yatırımlarına yönelik sorgulamaların –en azından- somut bir arka 

planı olduğunu ortaya koymaktadır. 

 4  Türkiye’deki Çok Uluslu Şirket Yatırımları ve Doğal Kaynaklar 

 4.1  Türkiye’de Çok Uluslu Şirket Yatırımları Hakkında Genel Değerlendirme 

   Türkiye’de ilk yabancı sermayenin geldiği 1838’den 1954 yılına kadar geçen sürede yabancı sermaye ve 

yabancı sermayeli şirketler konusunda bazı yasal düzenlemeler yapılmıştır. 1947 yılında Türk Parasını Kıymetini 

Koruma Yasasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı; 1950 yılında çıkarılan 5583 sayılı yasa ve 1951 yılında 

çıkarılan 5821 sayılı yasadır. Ancak bu konuda esaslı düzenlemelerin 1954 yılında kabul edilen Özel Yabancı 

Sermayeyi Teşvik Yasası ile başladığı söylenebilir. 24 Ocak 1980’de yayınlanan Yabancı Sermaye Çerçeve 

Kararnamesi ile de bu konuda köklü ve hızlı çözümler içeren bir mevzuat değişikliği yapılmıştır (Akdiş, 2012). 

1950’lerden 2003’e kadar geçen sürede çıkarılan yabancı sermaye konusundaki mevzuat,  oldukça liberal 

hükümler içermektedir (Erçakar; Karagöl, 2011). 2000’li yıllardan itibaren yapılan düzenleme ve hükümet 

politikaları da yabancı sermayenin Türkiye’ye gelmesi konusunda teşvik edici nitelikler taşımaktadır . 

  ÇUŞ’lar sermayelerini daima kazançlı buldukları yerlerde yatırıma dönüştürmeye önem vermektedirler. 

Müteşebbisin kar veya en yüksek kar dışında bir amacının olabileceğini düşünmek ekonominin ilkeleriyle 

bağdaşmaz. Ancak bunun yanında yabancı müteşebbislerin üzerinde durduğu diğer bir husus, yabancı ülkede 

elde edilen karı kendi ülkesine transfer edilebilmesidir. Esas amaç karlılık ve kar transferi olmakla birlikte, 

yabancı sermayenin yatırımlarını yaparken dikkat ettiği başka hususlar da vardır. Bunları, ekonomik, siyasi, 

psikolojik, ahlaki ve moral değerler olarak sıralamak mümkündür. Esasen bu faktörler ana amaç olan karı ve kar 

transferini sağlayan ve yabancı sermayenin varlığının ve geleceğinin güvencesini belirleyen etkenler olarak 

değerlendirilmektedir (Akdiş, 2012). Türkiye’de özellikle 2003 yılı sonrası yasal mevzuat ve hükümet 

politikaları ile yabancı sermayenin girişinde belirleyici olan yukarıdaki faktörler konusunda da olumlu bir zemin 

hazırlanmış olduğu (Saray, 2007) değerlendirilmektedir. Nitekim, 2000’li yıllar sonrası yabancı yatırım 

oranlarındaki artışlar da bu durumu destekler niteliktedir.  

   Uluslar arası örgütlerin son dönemde yayınladıkları raporlara göre 2000 yılı sonrası itibariyle Türkiye, 

doğrudan yabancı yatırımcı çeken ülkeler içinde önemli bir yerdedir. Örneğin; OECD’nin 2006 “Doğrudan 

Yatırım Trendleri Raporu”nda Türkiye’nin, Meksika, Polonya, ABD, Çek Cumhuriyeti, Avustralya ve Kore ile 

birlikte OECD üyeleri içerisinde son 10 yılda en çok yatırım çeken ülkeler içinde olduğu tespit edilmiştir. Bu 

yatırımlar, hammadde, işleme ve madencilik sektörleri ile telekomünikasyon, medya, finansal servisler ve imalat 

sanayinde yoğunlaşmıştır (Kencebay, 2012).  

   2000 yılı sonrası küresel ölçekte etkili olan ekonomik krize rağmen Türkiye, UDY için önemli bir çekim 

merkezi olmuştur. OECD kaynaklarına göre; dünyada gerçekleşen yurt içi uluslararası doğrudan yatırım tutarı 

artış oranı son iki yıl (2009-2010) itibariyle; OECD ülkelerinde %18 ve AB ülkelerinde %30 iken Türkiye’de 

%76 olmuştur. Türkiye 2011 yılında dünyadaki yurt içi doğrudan yatırım girişlerindeki payını %0,7’den %1,1’e, 

OECD içerisindeki payını ise %1,3’ten %1,9’a çıkarmıştır. Böylece Türkiye 2009 yılında 34 OECD üyesi ülke 

arasında 21. sırada iken 2010 yılında 16. sıraya yükselmiş, 2011 yılında ise 15,9 milyar dolar ile iki basamak 

daha yükselerek 14. sırada yer almıştır. Türkiye sıralamada; Danimarka, Avusturya, İrlanda, İsveç, İsrail, Çek 

Cumhuriyeti ve Macaristan gibi önemli OECD üyesi ülkelerini geride bırakmıştır (Ekonomi Bakanlığı, 2012a). 

  2011 yılı sonu itibarıyla Türkiye’de 29.283 adet UDY faaliyeti bulunmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 2012b). 

Bunların menşe ülkesi bakımından gelişmiş ülkelerin başı çektiği görülmektedir.  Buna göre 2011 yılı içerisinde 

gerçekleşen AB ülkeleri kaynaklı 11,3 milyar dolar tutarındaki nakit sermaye girişleri toplam sermaye 

girişlerinin %71’ini oluşturmaktadır (Bkz. Tablo 1.). 
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                    Ülke 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

AB Ülkeleri 14.489 12.601 11.076 4.928 4.719 11. 120 

 Almanya 357 954 1.237 498 597 520 

 Fransa 439 367 679 617 623 985 

 Hollanda 5.069 5.442 1.343 718 486 1. 573 

 İngiltere 628 703 1.335 350 245 895 

 İtalya 189 74 249 314 25 98 

 Diğer AB Ülkeleri 7.807 5.061 6.233 2.431 2.743 7. 049 

Diğer Avrupa Ülkeleri (AB Hariç) 85 373 291 306 201 1. 071 

Afrika Ülkeleri 21              5 82 2 0 0 

A. B.D. 848 4.212 868 260 323 1. 403 

Kanada 121 11 23 52 55 20 

Orta -Güney Amerika ve Karayipler 33 494 60 19 7 59 

As ya 1.927 1.405 2.345 673 928 2. 023 

Yakın ve Orta Doğu Ülkeleri 1.910 608 2.184 361 473 1. 518 

Diğer Asya Ülkeleri 17 797 161 312 455 505 

Diğer Ülkeler 115 36 2 12 5 7 

Toplam 17.639 19.137 14.747 6.252 6.238 15. 703 

Tablo 1. Uluslara rası Doğrudan Yatırım Girişlerinin Ülk elere Göre D ağılımı (Milyon $) Kaynak: (T.C. Merkez 

Bankası’ndan akt. Ekonomi Bakanlığı, 2012b). 

   Tablo1.’de görüldüğü gibi 2006-2011 döneminde Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımlarda AB ülkeleri 

sürekli ilk sırada gelmektedir. Türkiye’nin özellikle “2023 hedefleri” doğrultusunda UDY’lerin gelecek 

dönemlerde daha çok önem kazanacağı söylenebilir. Nitekim 2011 yılında uluslararası sermayeli şirketlerce 

gerçekleştirilmesi planlanan projeler için 229 adet yatırım teşvik belgesi düzenlenmiş olması ve bu projelerde 

öngörülen yatırım tutarı 5,96 milyar dolar olması (Ekonomi Bakanlığı, 2012a) da bu öngörüyü destekler 

niteliktedir. Kısaca, 2000 sonrasında yatırım faaliyetinde bulunan uluslararası şirketlerin gerek sayısal gerekse 

mali bakımdan artış eğilinde olması, uluslararası şirketler bakımından Türkiye’nin ekonomik, siyasi, psikolojik, 

ahlaki ve moral değerler bakımından tercih edilebilirliğinin bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bir diğer 

deyişle, uluslararası sermayeyi çekebilmek için genel olarak hükümet politikalarının ÇUŞ’lar tarafından pozitif 

olarak algılanmış olduğu söylenebilir. Bu durumda incelenmesi gereken diğer faktör, bu tür yatırımlar karşısında 

kamuoyunun tutumudur. 

 4.2  Doğal Kaynaklarla İlgili Çok Uluslu Şirket Yatırımları 

   Bu çalışmanın sorunsalı itibariyle, Türkiye’deki UDY’lerin çevresel ve doğal kaynaklar bağlamında niteliği 

nasıldır? Bu konuda söz konusu yatırımları irdelemeden evvel çevresel ve doğal kaynakların hangi sektörler 

içinde değerlendirildiğini belirlemek gerekir. UYD’lerin konusu olan sektörler; tarım, avcılık, ormancılık ve 

balıkçılık sektörü; madencilik ve taşocakçılığı sektörü; imalat sanayi; elektrik, gaz ve su; inşaat; toptan ve 

perakende ticaret; oteller ve lokantalar; ulaştırma, haberleşme ve depolama; mali aracı kuruluşların faaliyetleri; 

gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri; diğer toplumsal, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri olarak sayılabilir. 

Doğrudan doğal kaynaklarla ilgili UDY’leri gerçekleştiren şirketlerin sektörlere göre dağılımı çalışmanın 

sorunsalı bakımından önemlidir (Bkz. Tablo 2.).  

 
 

S e k t ö r l e r 
 
2 0 10  

 
20 11  

Ta r ım, A v c ıl ık ve O r m a nc ılı k 77 3 1 
Ba lı kç ıl ık 5 0 

M a de nc i lik ve  T a şoc a k ç ı lığ ı 13 9 1 4 8 

İ ma l a t Sa n a yi i 90 5 3 .3 5 5 

E lek tr ik ,  G a z  v e  Su  1 .81 7 4 .2 4 6 

İ n şaa t 30 8 3 1 1 
Topta n ve P e r a ke nde   Tic a r e t, 42 5 5 2 3 

O t e ll e r ve L oka nta la r 11 3 4 7 

Ul a ş tırm a, H a b e rl e ş m e ve  De pola m a  H iz m e tle r i 21 2 2 3 8 

Ma li A r a c ı K u r u lu ş la r ı n F a a li ye tle r i 1 .58 4 5 .9 0 0 

G a yr im e nkul  K i r a la m a ve İş F aal iy et le r i 41 2 5 5 6 
Sa ğ lık İş le r i v e So s yal H izme tl e r 11 1 2 3 2 
Di ğ e r T oplum sa l, S o sya l ve  K i şi sel H iz m et Fa a l iy e t le r i 13 0 1 1 6 

To p l a m 6 .23 8 1 5 .70 3 

Tablo 2. Uluslar arası Sermayeli Firmaların Sektörlere Göre Dağılımı (M ilyon  $)  Kaynak: (T.C. Merkez 

Bankası’ndan akt. Ekonomi Bakanlığı, 2012b ). 
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   Bu faaliyetlerin doğrudan doğal kaynaklarla ilgili olarak, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri, oteller ve 

lokantalar, elektrik, gaz ve su ile madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde yoğunlaştığı dikkati çekmektedir. 

2010 yılı ve sonrası itibariyle UDY’lerin sektörel dağılımı incelendiğinde (Bkz. Tablo 3) ilk dikkati çeken nokta, 

çevresel ve doğal kaynaklarla doğrudan ilgili olan (Elektrik, gaz ve su, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ile 

tarım, madencilik, oteller gibi sektörleri içeren “diğer”)  sektörlerdeki UDY’lerin 2006’dan günümüze genel artış 

eğilimidir. Buradan hareketle, doğal kaynaklarla ilgili sektörlerdeki uluslararası sermayeli şirketlerin sayısında 

da bir artış eğilimi olduğu söylenebilir. Öte yandan doğal kaynaklarla doğrudan ilgili söz konusu UDY 

sektörlerinin, 2011 yılında geçmiş yıllara göre en yüksek seviyede olduğu dikkati çekmektedir. Bu da doğal 

kaynaklara yönelik UDY’lerin gelecekte artış eğiliminde olduğunu göstermektedir. Bu sektörlerde 2010’a göre 

2011 yılında genel bir yükselme eğilimi dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bu alanlarda gelecekte yatırım 

tutarlarının artacağı söylenebilir. 

 5  Doğal Kaynak Yatırımları Karşısındaki Toplumsal Muhalefet 

   ÇUŞ’ların doğal kaynak yatırımlarının meydana getirdiği/getirebileceği tahribatlara karşı son dönemlerde 

sosyolojik olarak “yeni toplumsal hareketler” içerisinde değerlendirilebilecek bir toplumsal muhalefet 

başlamıştır. Esas olarak küreselleşme sürecine karşı alternatif olarak beliren bu muhalefet hareketleri eski 

toplumsal hareketlerden daha farklı bir eylem-örgütlenme biçimi oluşturmuşlar ve bu yüzden “yeni toplumsal 

hareket” içerisinde değerlendirilmişlerdir. Batı’da sanayi devrimi sürecinde sistematik olarak başlayan ve 

kapitalizmin gelişme merhalelerine göre boyutlanan önceki toplumsal hareketlerin ağırlık merkezinin 

“ekonomik” olması ve özellikle de “işçi sınıfı”nın disiplinli-örgütlü gücüne dayanması söz konusuyken yeni 

toplumsal hareketlerin ağırlık merkezi “ekolojik”tir ve esnek örgütlenme içerisindeki geniş-farklı toplumsal 

kesimleri (çevreci-ekolojist hareket, tüketici hareketi, köylü-topraksızlar hareketi, evsizler, alternatif 

küreselleşmeciler vs.),  örgütlü yerel halkı, örgütsüz bireyleri –belirgin bir ideolojik ilkelere dayanmadan- bir 

araya getiren bir mücadele biçimidir (Sustam, 2009). Küreselleşme sürecindeki iletişimsel-teknolojik bütünleşme 

araçlarının (network, sosyal paylaşım ağları vs.) getirdiği olanaklardan bu hareketler olabildiğince fazla 

yararlanabilmektedirler. (Çopuroğlu–Çetin, 2010) Özellikle ÇUŞ’lara yönelik muhalefet hareketleri “küresel 

network”  aracılığıyla çok kısa bir süre içerisinde “yerel” çerçeveden “küresel” çerçeveye taşınabilmektedir. 

ÇUŞ’ların çok değişik ülkelerde şubelerinin olması bu tür küresel eylemleri daha etkin hale getirebilmektedir. 

   Yeni toplumsal hareketlerin en geniş mücadele çerçevesi “küreselleşme karşıtı hareket” olarak belirlenmiştir. 

Genel olarak (1) emek hareketleri, (2) köylü/topraksız köylü hareketleri, (3) yoksulluk karşıtı hareketler, (4) 

çevre hareketleri, (5) kadın, etnik, cinsel yarımcılık üzerinden yürüyen hareketler (Çopuroğlu-Çetin, 2010) ve (6) 

tüketici hareketi ile yürüyen küreselleşme karşıtı eylemlerin dönüm noktası 1999’daki Seattle’de gerçekleşen 

büyük eylemlerdir. Yukarıda adı geçen çok farklı toplumsal kesimlerin kısa sürede hızlı bir network ile 

küreselleşmenin getirdiği sorunlara karşı bütünleşmesi ile birlikte 70 bin kişinin katıldığı bu eylemleri 100 bin 

kişinin katıldığı Nice ve 300 bin kişinin katıldığı Cenova eylemleri takip etmiştir. Bu eylemler sırasında küresel 

ekonominin temel aktörlerinin katıldığı New York-Dünya Ekonomik Forumu’na karşı eylemci temsilcileri 

tarafından Dünya Sosyal Forumu’nun oluşturulması kararı alınmıştır. İlk üç toplantısını Porto Alegre’de “New 

York’ta milyarlaca dolar, Porto Alegre’de milyarlarca fikir konuşuyor” sloganıyla gerçekleştiren Dünya Sosyal 

Forumları, yeni toplumsal hareketlerin çok değişik temsilcilerinin küreselleşmeye ve ÇUŞ’lara karşı muhalif 

düşünce ve eylem planlarının tartışıldığı ve her yıl toplanan bir geniş platform olmuştur. Bu platform 

çerçevesinde dünyanın bütün ülkelerinde küresel network ile birbirine bağlanan “emek mücadeleleri ağı”, 

“feministler ağı”, “aktivist entelektüeller ağı”, “çiftçi ve köylüler ağı”, “savaş karşıtları ağı”, “insan hakları 

savunucuları ağı”, “su hakkı için mücadele edenler ağı” gibi değişik küresel eylem ağları oluşturulmuştur (Kalfa-

Ataay, 2008).                 

   ÇUŞ’ların doğal kaynak yatırımlarının, özellikle son zamanlarda az gelişmiş/gelişmekte olan ülkelerde 

yoğunlaşamaya, yayılmaya başlaması ve bu ülkelerin görece “bakir” yaşam alanlarını tehdit etme riski taşıması 

ÇUŞ’lara yönelik toplumsal muhalefet hareketlerinin boyutlarını artırmış ve orijinal bir muhalefet tarzı olarak 

gelişen yeni toplumsal hareketlerin biçimlenmesinde ciddi bir etmen olmuştur. Küreselleşme süreci, bu süreçte 

dünyaya yayılan ÇUŞ’ların egemen bir küresel iktisadi aktör olmaları ve büyük ölçüde bu yayılmanın sonucu 

olarak büyüyen ekolojik kriz yeni toplumsal hareketlerin, ÇUŞ’lara karşı oluşan toplumsal muhalefetin zeminini 

oluşturmuşlardır.   

   İçinde bulunduğumuz ekolojik kriz çağında yerel bir çevre sorunu olarak görülebilen olgu kolaylıkla küresel 

çevre sorunu etkinliğine dönüşebilmekte veya zaten küresel bir çevre sorununun parçası olarak ortaya 

çıkmaktadır. Dolayısıyla ekolojik krize neden olan iktisadi faaliyetlere, siyasi kararlara yönelik mücadeleler de 

yerel bir sorun üzerinden, yerel dinamiklerle başlamakta ve sorun zincirinin halkaları takip edilerek bu yerel 

sorun küresel dinamiklerle birleştirilerek küresel bir mücadele halini alabilmektedir. Buradan çıkan başka bir 

sonuç da, doğal kaynak yatırımları yaparken ekolojik sistemi tahrip eden ÇUŞ’lar karşılarında sadece yerel halkı 

değil, farklı bölgelerde aynı sorunları yaşayan veya bu sorunlar çerçevesinde dünyanın bütünü ve geleceği 

hakkında kaygı duyan küresel bir topluluğu bulabileceğidir.  
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   ÇUŞ’ların doğal kaynak yatırımlarına karşı toplumsal muhalefet hareketleri Dünya’da ve Türkiye’de 

özellikle son çeyrek yüzyılda etkili olmuşlardır ve etkinliklerini artırarak sürdürmektedirler. ÇUŞ’ların doğal 

tarım alanlarındaki yatırımlarıyla sanayi-şirket tarımcılığını (monokültür tarım) yaygınlaştırmalarının meydana 

getirdiği sosyal-ekolojik tahribatlara karşı özellikle Uluslararası Çiftçi Örgütü Via-Campesina (Çiftçi Yolu) üst 

örgütlülüğüyle yürütülen küresel ve yerel köylü-çiftçi hareketleri ilk dikkat çeken toplumsal muhalefet 

hareketidir. (Ariès – Terras, 2000; Aysu, 2010) Via-Campesina içerisindeki etkin köylü hareketlerinden Brezilya 

Topraksız Köylüler Hareketinin (BTS) önderi Joao Pedro Stedile’nin de vurguladığı gibi bu toplumsal hareket 

sermayeye karşı her yerde mücadele etmeye yöneliktir ve bu çerçevede toplumsal mücadele ile siyasal mücadele 

de eşitlenmektedir  (Birgün, 2010).  Yine Dünyanın çok değişik ülkelerinde –büyük ölçüde birbirleriyle 

bağlantılı olan- suyun özelleştirilmesine ve ticarileşmesine karşı “su hakkı mücadelesi” verilmektedir. (Barlow, 

2009) Ayrıca çok uluslu gıda şirketlerine karşı, bu şirketlerin yaygınlaştırmaya çalıştığı GDO’lu ve monokültür 

tarımın biyoçeşitliliği yok ettiği temel savıyla başlayan ve her yıl büyüyen “gıda egemenliği hareketleri” adlı bir 

küresel toplumsal hareket devam etmektedir (Reyhan, 2011). 

   Türkiye’deki ilk çarpıcı toplumsal hareket örneğinin Bergama köylülerinin çok uluslu maden şirketinin Kaz 

Dağları’nda siyanürle altın arama girişimlerine karşı yürüttükleri mücadele ile başladığını söylemek mümkündür. 

1990’lı yıllarda Türkiye’deki çevreci-köylü hareketine damgasını vuran Bergama toplumsal hareketi yeni 

toplumsal hareketlerin genel karakteristik özelliklerine uygun olarak yerel bir direniş hareketi olarak başlamış ve 

kısa sürede küresel platforma taşınan bir eyleme dönüşmüştür. (Özen,  2009; Çoban, 2004) Yine Türkiye’de 

akarsulara yönelik yatırımlara, suyun ticarileşmesine ve HES projelerine karşı yerel muhalefet hareketleri olarak 

başlayan ve “Derelerin Kardeşliği Platformu” adı altında birleşerek büyüyen bir su hakkı mücadelesi etkinliğini 

sürdürmektedir. Bu platforma dahil olan köylüler su hakkı mücadelelerini hukuki sürecin yanı sıra  “toplumsal 

hareket yolu”yla sürdüreceklerini belirtmektedirler (Hamsici, 2010)  

   Başka bir toplumsal hareket ÇUŞ’ların yaymaya çalıştığı GDO ticaretine ve GDO’lu tüketime karşı 

mücadelelerini geniş bir toplumsal örgütlülükle sürdürülen muhalefet hareketidir. İçerisinde tüketici 

örgütlerinden çiftçi örgütlerine çevre örgütlerinden organik tarım hareketine kadar değişik kesimleri barındıran 

“GDO’ya Karşı Platform” adı altında örgütlenen bu hareket küresel gıda egemenliği hareketi ile uyum içerisinde 

çalışmakta ve Türkiye’deki gıda şirketlerini sorgulayarak kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır. Ayrıca bu 

şirketlerin GDO üretim ve tüketimini Türkiye’ye yaymalarına karşı mücadele vermekte ve biyogüvenlik 

mevzuatının bu doğrultuda değiştirilmesini önleyici eylemler yürütmekte ve ayrıca biyogüvenlik hassasiyeti 

içerisinde hukuki bir mücadele de vermektedirler (Özlüer – Altınok, 2010). 

   Türkiye’de özellikle yukarıda belirtilenlerin dışında maden arama, tarım topraklarının imara açılması, lojistik 

ve yabancı unsurlar da içeren askeri tesislerin inşası gibi çeşitli konularda da örgütlü ya da yerel karakterli başka 

muhalefet hareketleri de görülmektedir. Bu bağlamda, çevresel konularda ciddi sayılabilecek bir çevreci 

toplumsal muhalefetin başladığı söylenebilir. Nitekim, 2000’li yılların başına gelindiğinde Türkiye’deki çevreci 

sivil toplum kuruluşlarında da ciddi bir artışın söz konusu olduğu, çevreci kuruluşların etkinlik/eylem alanlarını 

genişlettikleri, çeşitlendirdikleri (biyoçeşitliliğin, sulak alanların, biyogüvenliğin korunması ve GDO 

politikalarına karşı eylemler…)  ve çevre sorunları hakkında ciddi bir kamuoyu duyarlılığı oluşturmaya 

başladıkları 9. Kalkınma Planı (2007-2013) raporlarına da yansımıştır. (Dokuzuncu Kalkınma Planı, 2007).  

   Sonuç olarak Dünya’da ve Türkiye’de özellikle çevresel ve doğal kaynaklar üzerinden yatırım yapma 

girişiminde bulunan bir ÇUŞ’un, sadece yatırım yapmak istediği ülkenin Hükümet temsilcileri ile yapacağı bir 

antlaşma ile iş görebildiği dönemin bitmekte olduğu gözlemlenmektedir. ÇUŞ’lar artık yatırım yaptıkları bölgeye 

“ekonomik olarak katkı verdikleri” savını öne sürmekle yetinememektedirler. Bu yatırımların ekolojik olarak da 

zararlı olmadığı konusunda yerel halkı ve o bölgede kolaylıkla gelişebilecek olan “yeni toplumsal hareketleri” 

ikna etmek durumundadırlar.   

 6  Sonuç                 

   Son yıllarda ÇUŞ’ların çevresel ve doğal kaynak yatırımları, diğer sektörlerdeki yatırımlarından daha fazla 

tartışılmaya ve yerelden küresele doğru yayılan etkili toplumsal hareketlerin nedenlerinden biri olmaya 

başlamıştır. Buna yol açan iki gelişme olmuştur:  (1) ÇUŞ yatırımlarının özellikle az gelişmiş/gelişmekte olan 

ülkelerin görece daha az çevre kirliliğinin söz konusu olduğu yaşam alanlarına, örneğin su havzalarına, tarım 

alanlarına, enerji kaynaklarına doğru genişlemeye başlaması; (2) Yeni yaşam ortamlarının (habitatların) zengin 

çevresel ve doğal kaynakları üzerinde yoğunlaşmaya başlayan bu yatırımların dünyanın toplam ekolojik ayak 

izini iyice büyütmeye başlamasından duyan toplumsal rahatsızlıklar.  

   Başlangıçta, bu tür yatırımların yapıldığı gelişmekte olan ülkelerin yasal-yönetsel ve doğal kaynakları ÇUŞ 

yatırımları için kolaylıklar ve avantajlar sağlamakta idi. Yani bu tür yatırımlar, bir zamanlar ekonomisi zayıf olan 

ülkelerin büyüme ve istihdam beklentilerine cevap verecek bir sonuca yol açması olması muhtemel avantaj 

olarak görülürken, daha sonra sanayileşmiş ülkelerin “büyük” ekolojik ayak izlerinin çevre ülkelere taşınması ve 

doğal yaşam alanlarını tahrip etme riski taşıdığına –özellikle yerel halkın içerisinde yer aldığı yeni toplumsal 

hareketler açısından- yönelik bir eğilim oluşmuştur. Kapitalist ekonominin doğası gereği, yatırım kararları 
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alınırken, mevcut ve muhtemel maliyet unsurları değerlendirilir ve bu durumda karlılık oluşabilecekse yatırım 

yapılır. Dolayısıyla bugün, ÇUŞ’ların özellikle gelişmekte olan ülkelerde çevresel ve doğal kaynaklara yönelik 

yatırım kararlarında, geçmişteki klasik maliyet/teşvik unsurlarının dışında, bu tür yatırımlara muhalif nitelikli 

toplumsal hareketleri de bir yeni maliyet unsuru olarak değerlendirmesi gerekecek görünmektedir.  

   1950’li yıllardan bu yana doğrudan yabancı yatırımları ülkeye çekme politikası olan Türkiye’de de çevresel 

ve doğal kaynaklarla ilgili (yerli ve yabancı/ÇUŞ) yatırımlara karşı artık hissedilir toplumsal hareketler 

başlamıştır. Yakın geçmişe kadar “gelişmekte olan ülke”ler kategorisinde değerlendirilen Türkiye’de, gerek 

yabancı sermayeyi çekmeye ve teşvik etmeye yönelik hükümet politikaları gerekse bu tür yatırımlara karşı etkili 

bir halk muhalefetinin olmayışı, ÇUŞ yatırımlarının daha kolay, daha karlı ve çevresel açıdan daha denetimsiz 

biçimde gerçekleşmesine olanak tanıyordu. Oysa son yıllarda çok çeşitli alanlarda yükselen bir gelişme ivmesi 

yakalamış olan Türkiye’de yükselen bir toplumsal çevre bilinci de söz konusudur. Dolayısıyla, bu alanlarda 

yatırım yapacak olan ÇUŞ’ların, karar alım süreçlerinde bu tür hareketleri ve onların taleplerini dikkate almaları, 

dolayısıyla sözkonusu yatırımların geçmişe göre daha fazla maliyet unsuru ile çevresel güvenlik unsuru 

içereceğini bilmeleri gerekmektedir.                       
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Economic Fluctuations in Turkey in the Light of Business Cycle 

Theories 

Abstract 

Some economists have tried to demonstrate the cause of economic fluctuations and its solution with business 

cycle theories. The classical school emphasizes the efficiency of free market economy and the optimization of 

private economic factors. The Keynesian school believes that the causes of economic fluctuations arise from not 

only just the deviations from market equilibrium but also market failure on a grand scale. The debate over the 

source and propagation of economic fluctuations rages as fiercely today as it did in the Great Depression that 

began in 1929. Economic Fluctuation models investigate to answer the question of why economies go through 

boom and bust and why economies experience cycles of recession and recovery. In the economic literature, 

based on the Business Cycle Theories many different approaches have been proposed. While economists discuss 

the ultimate form of the right business cycle model, they must take into consideration the decisive factors of 

economic fluctuations in the past century. In this study, the local economic crisis occurred in Turkey in recent 

years are investigated in the light of Business Cycle Theory and also the effects of macroeconomic policies are 

evaluated on the basis of economic fluctuations models.  

JEL codes: B22, E60 

 1  Giriş 

1980’li yıllardan sonra küreselleşme ve finansal serbestleşme hareketlerinin hızlanmasıyla, gerek dünyada 

gerekse ülkemizde ard arda krizler yaşanmış, konjonktürel dalgalanmalar günümüzdeki araştırmalarda önemli 

bir yere sahip olmuştur. Bütün ülkeler ekonomik gelişmişlik düzeyinin yüksek olmasını ve refah içerisinde 

yaşamayı isterler. Her ülkenin aynı anda bu seviyeyi yakalayabilmesi mümkün değildir. Ülkelerin refah 

seviyesine ulaşabilmesi için çeşitli konjonktürel dalgalanma devrelerinden geçmesi gerekmektedir. Çoğu zaman 

ülkeler konjonktürel dalgalanma devrelerini  ekonomik istikrarsızlık olarak adlandırılan krizler yaşayarak 

atlatmaktadırlar. Ülkelerde özellikle kriz dönemlerinde ekonomik durgunluk, yüksek enflasyon, döviz sorunları, 

işsizlik, finansal  piyasaların bozulması gibi makro ekonomik dengesizlikler görülmektedir. Dolayısıyla 

ülkelerde görülen bu değişiklikler farklı konjonktürel dalgalanma modelleri ile açıklanmış, konjonktürel 

dalgalanma teorileri ışığında bir takım ekonomik istikrar politikaları uygulamaya konmuştur. Krizlerin öncesinde 

ve sonrasında yaşanan  konjonktürel dalgalanmalar ve istikrarı sağlamak amacıyla uygulanan ekonomi 

politikaları her ülkede farklılık göstermektedir. 1980 sonrasında özellikle gelişmekte olan ülkeler ekonomik 

gelişmelerini tamamlayabilmek ve istikrarlı bir ekonomik yapıya sahip olabilmek için nedenleri ve şiddetleri 

farklı olmak üzere birçok krizle mücadele etmişler, çeşitli strateji ve yöntemler geliştirmişlerdir. Özellikle 

dünyada hızla yayılan küreselleşme hareketleri sonrasında sadece gelişmekte olan ülkelerde kriz yaşanmamış, 

2007 yılından sonra özellikle ABD ekonomisi başta olmak üzere gelişmiş ülkeleri de içine alan küresel bir kriz 

yaşanmıştır.    

 2  Konjonktür Kavramı  

Konjonktürel dalgalanmalar belli bir süreç içerisinde ortaya çıkarlar. Bu dalgalanmalar dinamik çalışmalarla 

analiz edilirler. Konjonktürel dalgalanmalar ilk olarak piyasanın çıktı, istihdam düzeyi ve fiyatlar gibi ekonomik 

göstergelerinde ortaya çıkar, daha sonra kişiler ve toplumlar üzerinde etki gösterirler(Ünay, 1996).         

Günümüzde konjonktür, ekonomi alanında ‘‘İş Çevrimi’’ terimiyle birlikte kullanılmaktadır. Jugler 

konjonktürü “krizler ticaret ve sanayi toplumlarında görülmesi olağan hastalık durumudur ve bunalımın tek 

nedeni refah dönemidir”şeklinde tanımlar. Konjonktürel Dalgalanma Modeli, toplumların refah dönemleri 

sonrasında aralıklı ya da sürekli krizler yaşaması, çeşitli mücadeleler sonrasında krizlerin atlatılması, refah 

dönemine yönelik reform uygulamaları ve yeniden refah dönemleri ile açıklanır(Yılmaz, vd, 2010). 

 3  Ekonomik Dalgalanma Türleri 

Konjonktürel dalgalanmalarda, ekonomik konjonktürdeki hareketler bazı kavramlarla adlandırılırlar.  Trend, 

ekonomideki 20-30 yıl gibi uzun yıllar itibariyle ortaya çıkan sürekli hareketleri ifade eder. Bu hareketler, 

sermaye, nüfus, teknolojik gelişme gibi ekonomik, siyasi, sosyal birçok içsel ve dışsal faktörlerden etkilenirler. 

Konjonktür dalgalanmalar, ekonomik faaliyetlerin tümünde görülen, trend etrafındaki devamlı ve uzun süreli 

genişleme ve daralmalar şeklindeki değişmelerdir. Mevsimlik dalgalanmalar, mevsimsel olayların etkisi ile 
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ortaya çıkan hareketler ve bir yıl içindeki tatil, izin gibi sosyal olaylarda meydana gelen dalgalanmalar ile 

açıklanır. Ekonomik faaliyetlerdeki değişmeler bir yıl içerisinde periyodik veya döngüsel olarak görülür. 

Tesadüfi  (rassal )dalgalanmalar, olağandışı gerçekleşen, kuraklık, don, sel, deprem,  ya da sosyal ve politik 

istikrarsızlıkların ekonomik faaliyetlerde nasıl bir dalgalanma yapacağıyla ilgilidir(Kutlu, 2008).  

 4  Konjonktür Devreleri  

Sadun Aren’e göre konjonktür devresi,“iktisadi faaliyet hacminin birbirini takip eden en düşük noktası 

arasındaki mesafe”dir. Diğer bir tanımlamaya göre, uluslararası ekonominin gelişimi ile birlikte ortaya çıkan 

canlanma, gelişme, gerileme ve kriz gibi dönemleri taşıyan çevrimsel bir süreçtir(Kanpalta, 2000). Konjonktür 

devrelerindeki dalgalanmaların şiddeti, nedenleri ve etkileri farklıdır. Genişleme devresi; canlanma ve refah 

(expansion or boom), daralma devresi; durgunluk ve çöküş (stagnation or decline) devrelerinden oluşmaktadır. 

Boom(canlanma) devresinde hızlı bir genişleme görülür, ekonominin bazı alanlarında yaşanan resesyondan sonra 

geçici bir iyileşme durumudur. Slump(durgunluk)devresinin ardından hızlı bir daralma periyodu yaşanır ve 

sonrasında doruk noktasına gelinir. Bu sürecin ardından trend düşmeye başlar ve dalgalanma dip noktaya kadar 

devam eder(Karabulut, 2008). Konjonktürel dalgalanmaların canlanma devresinin en belirgin özelliği, refah ya 

da gelişme devresine giriş için hazırlıkların kendini göstermesidir.Bu devrede ekonominin her alanında 

canlanma, ekonomik faaliyetlerde güvenli ve istikrarlı bir şekilde artış görülür. Bu devrenin arkasından refah ve 

gelişme başlar. Canlanma devresinde yapılan hazırlıklar sonrasında milli gelir, istihdam, üretim, yatırım, ücretler, 

fiyatlar ve faizlerler artar,refah ekonominin tümünde hakimdir(Ünay, 1996). Bu dalgalanmalar çoğunlukla 

GSMH’nın büyüme oranı kullanılarak ölçülür. Konjonktür, genişleme devresinden, düşüş devresine girdiğinde, 

düşüşün başladığı ilk nokta yani, Tepe (Peak) noktası konjonktür dalgasının dönüm noktası olarak kabul edilir. 

GSYİH’da en az 6 ay devam eden azalmalar daralma veya durgunluk olarak adlandırılır. Resesyonun bitişindeki 

dönüm noktasına da Dip (Trough) adı verilir(Karabulut, 2008). Resesyon (durgunluk), ekonomik faaliyetin genel 

anlamda yavaşlamasıdır. Bu devrede ekonomik faaliyetler öncekine oranla küçülürken, konjonktür düzeyinde 

geçici daralmalar ve genişlemeler söz konusu olur. Ekonomi şiddeti ve süresi bakımından uzun bir süre krizden 

çıkamamışsa depresyondan bahsedilir(Teymen, 2009). Depresyon devresinde makro ekonomik göstergelerden 

birinde veya birkaçındaki istikrarsızlık uzun süre devamlılık gösterir.  Depresyon aynı zamanda piyasanın 

çökmesi demektir(Parasız, 2006). 

Literatürde resesyon ve depresyonun büyüme hızı dikkate alınarak yapılan tanımlarında, resesyonda büyüme 

hızı düşük bir oranda devam ederken, depresyonda büyüme hızının negatif olduğu ve reel üretim seviyesinin de 

düştüğü görülmektedir(Oğuz,1995). 

 5  Konjonktür Göstergeleri  

Ekonomik konjonktürün resesyon ve canlanma, doruk ve dip gibi belirgin devreleri vardır. Ekonomide dönüm 

noktalarının belirlenmesine yönelik birçok gösterge mevcuttur. Bir grup içindeki ekonomik zaman serilerinin 

ortalama hareketlerini belirlemeye yönelik olarak kullanılan endekslere konjonktürel göstergeler yaklaşımı adı 

verilir. Konjonktürel göstergeler yaklaşımına göre öncü, örtüşen ve izleyen olmak üzere üç bileşik endeks 

kullanılır. Konjonktür devrelerinin dönüşlerini önceden belirleyen seriler öncü göstergeler olup tek bir seri 

içerisinde birleştirilebirler. Bazı seriler çakışan, bazıları da geciken serilerden oluşabilmektedir(Parasız, 2006). 

Bunlardan en önemlisi olan öncü göstergelerde, bazı sektörlerin konjonktürel dönüş olmadan uzun bir süre önce 

sinyaller verdiği bilinmektedir. Şekilde görüldüğü üzere öncü göstergelerin iyi takip edilerek, endeksler şeklinde 

yayınlanması gerekmektedir.  
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Grafik 1: Türkiye’de 2004-2010 Yılları Arasındaki Hane Halkı Tüketim Harcaması Güven Endeksi 
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Grafik 2: Türkiye’de 2004-2010 Yılları Arasındaki Hane Halkı Tüketim Harcaması Güven Endeksi 
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Grafik 3: Türkiye’de 2004-2010 Yılları Arasındaki Hane Halkı Tüketim Harcaması Güven Endeksi 

TÜKETİM                                                                                                                                 GÜVEN ENDEKS 

2005  Artış>Beklenen                                                                                                                      Azalış=Beklenen 

2006 Artış=Beklenen                                                                                                                       Azalış>Beklenen 

2007 Artış>Beklenen                                                                                                                       Azalış>Beklenen 

2008 Artış>Beklenen                                                                                                                       Azalış<Beklenen 

2009 Artış≤ Beklenen                                                                                                                      Artış<Beklenen 

2010 Artış≥ Beklenen                                                                                                                      Artış>Beklenen 

 

Türkiye’de 2004-2010 Yılları Arasındaki Hane Halkı Tüketim Harcamasına dayalı zaman serisi kullanılarak 

oluşturulan Güven Endeksinde görüldüğü gibi, hanehalkı tüketim harcaması güven endeksine bağlı olarak 

değişmektedir. Yani t-1 dönemindeki beklentiye yönelik olarak tüketim harcaması artmakta yada azalmaktadır. 

Buna göre, T döneminde gerçekleşen tüketim, normal seviyenin üzerinde yada altında gerçekleştiyse, t 

döneminde tüketici beklentisini düzeltmekte ve t+1 döneminde buna göre bir tüketim davranışı sergilemektedir. 

 6  Bazı Konjoktür Teorileri 

Ekonomik yapıda yayılarak, ekonomiyi sekteye uğratan ya da ekonomiyi refaha ulaştıran dalgalanmaları 

açıklamak için çeşitli konjonktür teorileri ortaya atılmıştır. Klasik okul özel ekonominin taraflarının 

optimizasyonunu, serbest piyasaların verimliliğini vurgular. Bu ekoldeki ilk modeller piyasaların devamlı bu 

dalgalanmalara maruz kalmayacağını belirtirler(Susanto, Taylor, 1999). Yatırımlarla ilgili konjonktür 

teorilerinden Schumpeter’in teorisi, girişimciler üzerine oluşturulmuştur. Bu teoriye gore konjonktürel 

dalgalanmaların oluşum dönemleri Kitchen ya da 40 aylık devre, Juglar ya da 10 yıllık devre ve Kontratief ya da 

60 yıllık devreler olarak kabul edilmiştir. Bu ayırımda Schumpeter’in ilgilendiği dönemin Juglar’a yakın olduğu 

kabul edilmektedir. Schumpeter ekonomik değişimler, konjonktürün dört evre aşaması, onun istatistiki analizi, 

devrelerin türü gibi konularda teoriler geliştirmiştir. Schumpeter’e göre konjonktürel dalgalanmalar ekonomik 
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evrimin nabzıdır. Genelde girişimci, büyüme faktörü yenilik yani üretim fonksiyonunda artış konularını 

birbirleriyle ilişkilendirir(Fels,1952).  

 6.1  Keynes’in Konjonktür Teorisi  

Keynes’in Genel Teori’sinde 1929 Buhranı’ndan bahsettiği üzere günümüzde de konjonktür dalgalanmaların 

nedenleri ve kaynakları büyük rağbet görmektedir. Keynes, ekonomik dalgalanmaların sadece genel dengeden 

sapmalardan değil aynı zamanda büyük ölçekteki piyasa yetersizliğinden kaynaklandığını savunmuştur(Mankiw, 

1989). Keynesci Teori’yi Klasik Teori’den ayıran önemli noktalar vardır. Klasik Teori’de milli gelir üretimin bir 

fonksiyonu olmasına rağmen, Keynesci Teori’de toplam talebin bir fonksiyonu olarak kabul edilmektedir. 

Keynesci Teori’de para arzı, faiz oranını belirlemesine karşın Klasik Teori’de para arzı, üretim düzeyi ve fiyatları 

belirler. Klasik teoride ücretlerin ve fiyatların esnek olduğu varsayımı Keynesci Teori’de geçerliliğini 

kaybetmiştir(Özer, Taban, 2006) Keynes, konjonktürel dalgalanmaları Çarpan-Hızlandıran Modeli’ne dayanarak  

açıklamıştır. Bu iki parametrenin aralarındaki farklardan ya da dönemler arasındaki değişmelerinden konjonktür 

devresinin ortaya çıkıp çıkmayacağının tahmin edileceğini ileri sürmüş, konjonktürel dalgalanmaların, azalan 

büyüme, artan büyüme, azalan dalgalanma ve artan dalgalanma şeklinde ayırımını yapmıştır(Kutlu, 2008)  

 Sonuç olarak, Keynes’in İktisadi Dalgalanma Teorisinde beklentiler, yatırımları, sermaye malının fiyatını, 

yatırımın beklenen getirisini ve piyasa faiz oranını belirleyen önemli bir unsurdur. Keynes iktisadi 

dalgalanmaları, tüketim ve yatırım düzeylerini dikkate alarak, gelecekte beklentilerde ortaya çıkabilecek 

belirsizlikler ile açıklamıştır. Piyasada iyimser beklentiler hakim ise canlanma devresinden, beklentilerde 

kötümserlik başladığında ekonomik durgunluk ve kriz devresinden bahseder. Bu durumda Keynes para arzını ve 

kamu harcamalarını arttırarak veya vergi oranlarını azaltarak, piyasaya müdahalenin gerektiğini savunmuştur 

(Oğuz, 2006).   

 6.2  Parasal Konjonktür Teorileri 

Monetarist Konjonktür Teorisi’nin kurucusu olan Milton Friedman’a göre, ekonomik dalgalanmaların esas 

nedeni para arzındaki dalgalanmalardır. Ekonomiyi dengesizliğe götüren nedenler arasında devletin para ve 

maliye politikası müdahalelerinin yoğunluğu sayılabilir.   

Monetarist Konjonktür Teorisi’ne göre, para arzının büyüme oranı ile nominal gelirin büyüme oranı arasında 

bir ilişki vardır. Parasal büyümedeki hızlanma genişlemeye, parasal büyümedeki yavaşlama resesyona geçici 

olarak neden olmaktadır. Parasal büyümenin kaynağını Merkez Bankası’nın para politikası eylemleri 

belirlemektedir. Parasal büyümeye bağlı olarak ekonomideki reel para miktarı ve reel para ankesleri artar, faiz 

oranları  ve döviz kuru düşer. Finansal piyasalarda meydana gelen hareketlilik diğer piyasaları da etkileyerek, 

tüketim harcamalarının, yatırım talebinin ve ihracatın artmasına neden olur. Parasal büyümedeki artış Keynesci 

görüşte olduğu gibi toplam talebi arttırarak ekonomik genişlemeye neden olacaktır. Bu durumun tersi yani 

parasal büyüme oranındaki bir düşme, resesyona neden olacaktır. Monetarist Teori’ye göre parasal ücret oranı 

kısa dönemde geçici olarak yapışkandır. Friedman, ekonomide kısa dönemde fiyat düzeyinin beklenen fiyat 

düzeyinden farklı olduğunu vurgulamaktadır( Parasız, 2006). 

 6.3  Yeni Klasik Konjonktür Teorileri 

Yeni Klasik Yaklaşım, hem çarpan mekanizması hem de parasal şokların analiz araçlarını kullanarak, denge 

teorileri geliştirmişlerdir. Robert Lucas tarafından geliştirilen eksik bilgi (yanlış algılama) teorisi, tam rekabet 

piyasasında eksik bilgilerin konjonktürel dalgalanmalara yol açacağını belirtir. Bu teoriye göre, ekonomik 

dalgalanmalar, ekonomide beklenmeyen parasal müdahalelerin bir sonucu olarak ortaya çıkar( Kutlu, 2008). 

Sektörel Değişim Teorileri ekonomik dalgalanmaların nedenini sektörler arasındaki istihdam ve üretim 

değişimlerine bağlamaktadır(Kökocak, 2005). Lucas, Sargent, Wallace, Barro tarafından benimsenen Rasyonel 

Bekleyişler Konjonktür Teorileri, parasal ücretlerin rasyonel bekleyişler tarafından belirlendiği görüşüne 

dayanmaktadır. Buna gore, toplam talep beklenenden daha büyük bir artış eğiliminde ise genişlemeye, toplam 

talep beklenenden daha küçük bir artış eğiliminde ise resesyona neden olacaktır(Parasız, 2006). Edward 

Prescott(1986), teknolojik çalkantılar üzerine temel bulgular sunmuştur. ABD ekonomisi üzerinde yaptığı 

çalışmada toplam faktör verimliğindeki farklılıkları incelemiştir. Verimliliğin sabit ve dışsal olarak değiştiğini 

varsaymıştır. Kylans ve Prescott (1982) makroekonomik dalgalanmaların birincil kaynağı olarak teknolojiyi ve 

piyasa şoklarını ele almış, stokastik büyüme modelini benimsemiştir. Siyasi şoklarla ilişkilendirdiği Reel İktisadi 

Dalgalanmalar Modeli, (RID modeli) konjonktürel dalgalanmalar teorileri arasında yerini almıştır(Cooper,1998). 

Robert King ve Charles Plosser(1984), para arzının dışsal olarak dalgalanmalara tepki verdiğini iddia ederek 

paradaki bu dalgalanmaları fiyatlardaki dalgalanmalarla değil reel ankeslerle ilişkilendirmiştir(Mankiw, 1989). 

Solow’un Neo-Klasik Modeli’ne göre ekonomideki dalgalanmalar büyümenin sonucudur. Uzun dönemde 

GSMH’yı oluşturan büyüklükler düz bir trend çizgisi izler. Herhangi bir şokun sonucu milli gelir geçici bir süre 

trendinden sapar, belli bir süre sonra yeniden kendi trend yoluna geri döner(Parasız, 2006). Solow, teknolojik 

çalkalanmayı iktisadi dalgalanmanın bir kaynağı olarak önemli görmüş, teknolojik ilerlemenin oranını ölçmüştür. 

Solow, dışsal teknolojik dalgalanmalar sonucu konjonktürün daralma döneminde, üretimin düşeceğini, ekonomik 

canlanmada ise üretimin artacağını savunmuştur(Mankiw, 1989).   
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 6.4  Yeni Keynesci Konjonktür Teorileri 

Yeni Keynesyen İktisatçılar, Keynes’in görüşleri ile makroekonomik denge yaklaşımını birleştirmişlerdir. 

Piyasada, ekonomik, mali ve teknolojik şokların olabileceğini kabul etmiş, bu şokların azaltılma ya da 

canlanmaya dönüştürülmesi için nominal fiyat değişmezliği kavramı üzerinde durmuşlardır(Taylor, 1999). 

Walras’ın Genel Teorisi’nde istihdam, üretim, nisbi fiyatlar ve reel faiz oranını içeren reel değişkenler piyasa 

tarafından belirlenir. Fiyat, nominal ücret ve nominal faiz oranları gibi değişkenler para piyasası dengesi 

tarafından belirlenir. Walras’a göre nominal değişkenler reel değişkenleri etkilemediğinden dolayı para piyasası 

önemli değildir (Mankiw, 1989).Yeni Keynesci modellerde işçi ve firmaların rasyonel davrandıkları varsayılmış, 

işgücü verimliliği reel ücret seviyesine dayandırılmıştır. Buna göre ücret ve fiyat katılıkları konusunda 

görüşlerini yoğunlaştırmışlar, ücret ve fiyatların esnekliğinin yüksek olmasının ekonominin maruz kaldığı şokları 

genişletebileceğini, ücret ve fiyatların intibak hızının yüksek olmasının ise dalgalanmaların gerçekleşmesini 

engellemediğini ileri sürmüşlerdir(Oğuz, 2006). 

 6.5  Politik Konjonktür Teorisi  

Politik Konjonktür Teorisi, politika etkisizliği ile rasyonalite varsayımlarını kabul ederek, iktisadi faaliyet 

hacminin doğal düzeyinden sistematik olarak saptırılmasının çok güç olacağını açıklamaktadır. Rasyonel fırsatçı 

modellere göre politikacılar, ekonomideki genişletici ve daraltıcı dönem zamanlamasını önceden 

kestiremezler(Erdoğan, 2004). Rasyonel Fırsatçı Modellere göre, ekonomik büyüme ve işsizlik gibi 

değişkenlerdeki hareketlilikler, seçimlerden hemen önceki yapılan küçük değişikliklerle sınırlı olup, birkaç yıl 

boyunca sistematik bir görüntü sergilemez. Seçimlerden hemen sonra daraltıcı para ve maliye politikalarına 

başvurulur. Seçim yıllarındaki yüksek büyüme oranı ve düşük işsizlik düzeyi, siyasal iktidarların yeniden 

seçilmesine fırsat vermektedir. Rasyonel Partizan Modellerinde ekonomik büyüme ve işsizlik gibi göstergelerde 

kısa vadeli etkiler görmek mümkündür(Bakırtaş, 2005) .  

 7  Ekonomik Kriz Kavramı 

Özellikle küreselleşmenin hızla ivme kazandığı günümüzde sermaye ve bilgi teknolojilerinde yaşanan 

gelişmeler karmaşık bir yapıyı da beraberinde getirmektedir.   

 Kriz “tehlike”, “sıkıntı”, “buhran” ve “bunalım” gibi anlamlara gelebilmektedir. Kriz sürecinde sıkıntılı bir 

dönem atlatılırken çeşitli fırsatlar yakalanıp, yeni başlangıçlar söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden kriz tanımı 

kişiden kişiye değişebildiği gibi, her tehlike ve sıkıntı kriz anlamına gelmeyebilir. Krizin anlamını ifade etmesi 

için krizi meydana getiren faktörlerin ve evrelerinin bilinmesinde yarar vardır. Kriz, bir taraftan dışsal faktörlere 

bağlı olabilen ve beklenmedik bir zamanda ortaya çıkan sancılı bir dönem, bir taraftan da bazı çevreler için bir 

fırsat olarak anlaşılmaktadır(Yılmaz, 2001). Reel krizler mal ve hizmet piyasalarında ve işgücü piyasalarında 

görülmektedir. Mal ve hizmet piyasalarında görülen durgunluk ve enflasyon krizin meydana geldiğini gösteren 

faktörlerdir. Mali krizler ise bankacılık, döviz ve borsa krizi şeklinde görülmektedir. Döviz krizi, ödemeler 

dengesi göstergeleri ve döviz kurlarındaki dengesizlikler ile ortaya çıkmaktadır (Kibritçioğlu, 2001). Finansal 

krizlerin ardından yaşanan daralmanın nedenleri arasında ekonomik nedenlerin yanında bilgi, teknolojik ve 

yönetim problemleri de sayılmaktadır(Aktan, Şen, 2001). Ekonomik krizler, ani veya beklenmedik bir şekilde 

gelişip, mikro açıdan bireyleri, makro açıdan piyasayı ve ülkeyi etkilemektedir. Ülkede enflasyondan 

borçlanmaya kadar bütün makro değişkenler zarar görmektedir. Ekonomik krizlerin ülkelerde ve dünyada ard 

arda yaşanması istikrar politikalarının önemini tekrar gündeme getirmiştir. 1929 Dünya Ekonomik 

Buhranı’nından sonra ekonomide istikrarsızlığı gidermek amacıyla uygulanan politikaların yetersiz olduğu 

görülmüş, Keynesci düşünce ön plana çıkmıştır. 1973 yılında yaşanan petrol kriziyle birlikte enflasyon ve 

işsizliğin yükselmesi ülkelerin kriz yaşamasına sebep olmuş, Keynesci iktisat politikaları eleştirilmiştir. Bu 

dönemde ortaya çıkan Monetaristler, kriz dönemlerinde maliye politikasına göre para politikasının daha etkili 

olacağını ileri sürmüşlerdir(Orhan, 1995). Ülkeler 1980’lerden sonra, dışa açık politikalar izlemiş, finansal 

entegrasyon hareketleri hızlanmış bunun sonucu olarak yeni liberal stratejiler uygulamaya koymuşlardır.  

 7.1  1980-2000 Yılları Arasında Türkiye Ekonomisindeki Dalgalanmalar 

1970’li yılların ortalarında yaşanan dünya petrol ve döviz krizleri, Türkiye’deki serbestleşme politikalarını 

olumsuz etkilemiş, ihracatı arttırma çabaları yetersiz kalmış, ithalat ve dış borçlanma aşırı şekilde artmıştır. Buna 

göre Türkiye, 1970’lerin sonunda ödemeler dengesi, enflasyon, işsizlik, bütçe açıklarının büyümesi gibi birçok 

sorunla karşı karşıya kalmıştır.  

  24 Ocak 1980 Kararları sonrasında liberalleşme politikaları uygulamaya konmuş, fiyat, döviz kuru, dış ticaret 

serbestisi, finansal sektörün gelişmesi, KİT ve vergi reformları amaçlanmıştır(Ataç, 2002). 24 Ocak Kararları 

kısa sürede ülkenin istikrarını sağlamış olmasına rağmen uzun dönemde yetersiz kalmış, Türkiye finansal 

entegrasyon sürecine zamansız ve hazırlıksız yakalanmıştır. 1980-1990 döneminde uygulanan kur, faiz ve teşvik 

politikaları ihracatın artmasını sağlamakla birlikte enflasyonu yükseltmiş, sermayenin serbest dolaşımı sonucu 

gelen sıcak para ithalat ve tüketimi arttırmış, kamu açıkları artmış, ödemeler bilançosu açığının artması dış 

dengeleri bozmuştur. 1994 yılında derinleşen kriz sonucunda “5 Nisan Kararları” denilen ekonomik istikrar 

programı uygulamaya konulmuştur. 5 Nisan Kararları’yla kısa vadede istikrarın sağlanıp, kamu açıklarının 
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azaltılması, kamu kesiminin ekonomideki ağırlığının azaltılması amaçlanmıştır. IMF destekli olan bu uygulama 

Ortodoks İstikrar Programı’nın içerdiği sıkı para politikaları ile başlatılmış, ücretlerin bastırılarak yurtiçi 

talebinin daraltılması ve devalüasyondan oluşan Heteredoks İstikrar Politikalarıyla desteklenmiştir.  

5 Nisan Kararları sonrasında ekonomi kontrol altına alınmış ancak enflasyon yükselmeye devam etmiştir. 

1997-1998 yılında Asya ve Rusya krizlerinden Türkiye Ekonomisi büyük ölçüde olumsuz etkilenmiştir. Asya ve 

Rusya Krizleri, Türkiye’nin ihracat gelirlerinin düşmesine neden olmuş, iç talep daralmış ve ekonomik büyüme 

yavaşlamıştır(Şahin, Toprak, 1996). 2000’li yıllara gelindiğinde Türkiye ekonomisinin kronikleşen enflasyonu 

ve yüksek düzeylerdeki kamu açıkları, orta vadeli ortodoks nitelikli bir istikrar programının hazırlanmasını 

gerektirmiştir. Programda maliye politikasının hedeflerinin yanında para politikası araçlarında da düzenlemeler 

yapılmıştır (Sönmez, 2004). 

 7.2  Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizi, Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı  

Türkiye ekonomisi 2000 yılının son aylarına uygulamada olan istikrar programının güvenilirliğini 

kaybetmesiyle, rekor düzeyde kamu açığı, borç yükü, cari açık, yüksek faiz ve enflasyon gibi kronikleşen 

sorunlarla girmiştir. 

Bankacılık kesiminin içinde bulunduğu panik ve uluslararası piyasalardaki dalgalanmaların da etkisi ile 2000 

yılı Kasım ayında faiz oranları hızla yükselmiş, borsada düşmeler yaşanmıştır(Boratav,  2000). Bankalardaki 

açık pozisyon kapatma telaşı ve nakit sıkışıklığı, piyasalarda güven bunalımına neden olmuştur. Merkez Bankası 

ilk olarak piyasaya para aktarmış, ancak güvensizlik sonucu bu ek likidite de dövize yönelmiştir. Kısa sürede 

Merkez Bankası likidite girişini durdurmuş, gecelik faizler %2000 düzeyine çıkmış, devlet kâğıtlarının 

fiyatlarında düşüşler yaşanmış, Kasım krizi başlamış, piyasadan 6 milyar dolar çıkmıştır(Şahin, Toprak, 2001). 

Kasım Krizi’nden sonra 2001 yılına oldukça kötümser beklentilerle girilmiştir. 2001 Şubat krizi, 2000 

Kasım’da yaşanan “Döviz Krizi”nin devamı niteliğinde olmuştur. Kasım Krizi’nin kurdaki yaptığı zarar, kamu 

maliyesi alanında faiz dışı fazla hedefinin yüksek belirlenmesi, kamu bankalarının zayıflaması, cari işlemler 

açığı, dış borç stoku ve siyasi bir takım gerginlikler ülkede daralmayı da beraberinde getirmiş, kısa bir süre 

sonunda Şubat Krizi patlak vermiştir(Sak, 2001). Şubat 2001 Krizi sonrası “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” 

ile uygulamaya başlatılan istikrar programına enflasyon hedeflemesi, kur, dış ticaret, para, maliye, gelirler 

politikasının yanı sıra bir dizi yapısal reform çalışmaları eklenmiştir. 2002 yılında IMF ile yapılan istikrar 

programına mali yapıyı düzenleyecek uzun soluklu vergi ve harcama politikaları damgasını vurmuş, yarım kalan 

özelleştirmeler, dış ticaret ve yapısal reformlar hızlandırılmıştır( Hazine Müsteşarlığı, 2002). 

 7.3  Küresel Krizin Türkiye’ye Etkileri   

Küresel krizin olumsuz yansımaları hem dünyada hem de Türkiye’de büyük ölçüde hissedilmiştir. 2007 yılının 

ortalarından itibaren ABD’den başlayan ve 2008 yılında bütün dünyaya yayılan finansal kriz, reel piyasayı da 

etkisi altına almış, ekonomik büyüme, dış ticaret, cari açık ve istihdam yapısı gibi birçok makroekonomik 

değişkenleri olumsuz etkilemiştir. Küresel krizin en belirgin etkisi durgunluk ve büyüme oranlarında görülmüş, 

büyük daralmalar yaşanmıştır. Gelişmiş ülkelerde bile küresel krizin etkisiyle daralan piyasalarını canlandırmak 

için acil paketler hazırlanmıştır (Aydoğuş, 2009). Türkiye uzun bir süre artan cari açıklarını borçlanma ve kısa 

vadeli yabancı sermaye ile çözmeye çalışmıştır.  Küresel krizle birlikte resesyon devresine giren piyasada 

daralmalar yaşanmış, üretim durmuş bunun sonucu olarak da işsizlik oranı artmıştır(Susam, Bakkal, 2008). 

Küresel kriz sonrası finansal piyasalardaki belirsizlik ile birlikte Türkiye’nin de iç borçlarının arttığı 

görülmüştür. Bu durum özellikle dış borcu yüksek ve sınırlı kredi alabilecek özel sektörü zor durumda 

bırakmıştır(Şimşek, Altay). Resesyon ortamında 2000-2008 döneminde daraltıcı maliye politikaları uygulanmış, 

bütçe harcamalarındaki azalma ve bütçe gelirlerinde artış dikkat çekmiştir. Küresel krizin dış ticareti olumsuz 

etkilediği, özellikle ihracatı daraltıcı etkisinin olduğu tablo 1’den de görülmektedir. Küresel krizin finansal 

sektöre etkisi bankacılık alanında kendini göstermiştir. 2001 krizinden yenik düşen Türk Bankacılık Sektörü 

küresel krizin tehlikelerine karşı biraz daha hazırlıklı yakalanmışlardır. Merkez Bankası piyasanın canlanması 

için politika değişikliğine gitmiştir. 2008 yılından günümüze kadar, cari işlemler açığı, bütçe açıkları, ithalat, 

YTL’nin değer kazanması, reel faizler ve enflasyon gibi konular gündemi meşgul etmiştir(Uzunoğlu, 2009). 

Tablo 1 dikkate alınarak, özellikle 1990 sonrasında yaşanan krizlerin ardından Türkiye’deki bazı 

makroekonomik göstergelerde iyileşme olduğu görülmektedir. Büyüme hızının doğal büyüme hızı oranına 

çekilmesi, enflasyon oranlarının tek haneli rakamlara indirilmesi ve çeşitli reformların ard arda yapılması 

programın başarısını göstermektedir. Ancak GSMH büyüme hızının yavaşlaması, toplam borç stokunun artması, 

cari işlemler dengesinin sürekli olarak açık vermesi, dış ticaret açığının büyümesi, işsizliğin % 10’larda 

gerçekleşmesi gibi sorunlar, her an kriz yaşanabileceğinin göstergeleridir.    

 8  Sonuç veDeğerlendirme 

1980’lerden sonra finansal serbestleşme ve küreselleşme hızla artmış, makroekonomik dengeler ile finansal 

gelişmeler birbirine uymamış, bu olumsuzluklar ülkelerin ekonomik dalgalanmalar yaşamasına neden olmuştur. 

Özellikle bu dalgalanmalar, 1992-1993 yıllarında Avrupa’da yaşanan ERM krizi, 1994-1995’te Latin Amerika’da 
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yaşanan Latin Amerika Krizleri ve 1997’de Asya’da başlayan Asya Krizleri olmak üzere üç bölgede ortaya 

çıkmış, bütün dünyaya dalga dalga yayılmıştır.  

Tablo-1:Türkiye’de Temel Ekonomik Göstergeler(1998-2010) 

Türkiye ekonomisi 1980 sonrasında dışa açılmayı kısmen başarmış ancak temel makroekonomik göstergeler 

açısından hazırlanan istikrar programları hedeflenen amaçlara ulaşamamıştır. Türkiye’de 1980’den sonra gelişen 

küreselleşme ve finansal entegrasyon hareketleri, daha sonraki yıllarda yerini krizlere bırakmıştır. Ülkemizde 

1980 sonrasında on yıllık devresel dönemlerde yaşanan krizler, konjonktür teoirilerinden “Juglar Dalgaları”nı 

çağrıştırmıştır. Türkiye’de 1990’lı yıllarda yapısal ve finansal sorunlar yüzünden büyük krizler yaşanmıştır. Bu 

sorunların başında enflasyon, kamu finansman açığı, cari açık ve bu açığın kapatılması amacıyla yapılan 

borçlanma ve bankacılık sektörü gelmiştir. Türkiye’de uzun yıllardır devam eden kronikleşmiş enflasyonu 

düşürmek için birçok istikrar programı uygulanmıştır. Kriz dönemlerinde uygulanan programlarda yıllarca kamu 

finansman açığı borçlanmayla kapatılmaya çalışılmıştır. Ancak bu uygulamalar, dış ticaret açığının büyümesine 

ve cari işlemler açığına sebep olmuş, yeniden dış borçlanmayı beraberinde getirmiştir. Diğer taraftan uzun yıllar 

devam eden kısa süreli sermaye girişleri, Merkez Bankası rezervlerini arttırırken, faizleri düşürmüş bu da 

yabancı sermayenin tekrar ülkeyi terk etmesine yol açmıştır. Bu durumda Merkez Bankası’nın rezervleri azalmış, 

Türk Lirası sıkışıklığı faizleri arttırmış ve ülke yıllarca bu kısırdöngü içinde yaşamıştır. Ekonomideki bu 

kısırdöngüden konjonktürel devrelerde olduğu gibi belli bir zaman sonunda çıkılmış, ancak yıllarca krizlerle 

mücadele edilmiştir. Ekonomik krizlerin yanlış politika ve geçici yöntemlerle çözülemez boyutlara getirilmesi, 

toplumun büyük maliyetlerle krizden çıkmasına neden olmuştur. Türkiye’de 1994, 2000 Kasım ve 2001 Şubat 

krizleri, konjonktürel dalgalanmalara karşı ülke ekonomisinin makroekonomik yapısının güçlü  ve istikrarlı 

olması gerekliliğini ortaya koymuştur. Türkiye’de yaşanan 2000 Kasım ve 2001 Şubat krizlerin finansal nitelikte 

olması, sermaye hareketlerinin makroekonomik değişkenlerle çok yakından bağlantılı olduğunu göstermiştir. 

Ayrıca Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, sermaye karlılığına bağlı dalgaların küreselleşme ile bağlantılı 

olduğu görülmüştür. Türkiye uzun yıllardan beri belirli aralıklarla yaşadığı kizlerin ardından, ekonomik istikrarı 

sağlamak için uzun ve sancılı bir süreç geçirmiştir. Türkiye yıllardan beri krizlere verdiği mücadelede Güçlü 

Ekonomiye Geçiş Programı ile önemli bir mesafe almış, küresel krizle birlikte bu programın revizyonuna ihtiyaç 

duyulmuştur. Bugün ve bundan sonra da ülkemizde veya dünyada benzer krizler yaşanacak, bu dalgalanmalar, 

bir yandan ülkelerin büyük oranda güç kayıp etmelerine, diğer taraftan da refah seviyesini yakalamak için yeni 

fırsatlar ele geçirmelerine neden olacaktır. Bu nedenle ülkelerin krizlere her zaman hazırlıklı olması, geçmiş 

krizlerden ders çıkarması ve gerekli önlemleri zaman geçirmeden uygulamaya koyması gerekmektedir.  
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The Preferences of University Students in Mobile Phone Markets: 

The Case of Kyrgyzstan 

Abstract 

While the mobile phone handset market is growing rapidly on one side, it faces a severe competition on the 

other side. Mobile phones, which have been complex technological products, meet more than one need at the 

same time and exceed that line of being only a communication tool. Especially young consumers and their needs, 

wants, and desires play a major role in both the severe competition among the existing brands and the formation 

of the market itself. Therefore, it is a point of interest how young consumers make their mobile phone handset 

decisions. The purpose of this study, designed as a case study, is to determine the factors that influence the 

mobile phone handset choices of university students. It presents the findings from a survey carried out to the 

students in Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Bishkek. The study reveals that young consumers primarily 

use cellular phones for internet, talk, listening mp3 and radio, taking pictures, and wireless inter-device 

connections (bluetooth) and accordingly give more importance to the factors that make their phones more usable 

in their choices. It is more important for university students  product quality, brand, price, warranty, and model as 

non-physical features and battery life, color screen, esthetic and appearance, screen resolution, and screen size as 

physical features in choosing their mobile phone handsets. 

JEL codes: D12, D91, M31 

 1  Giriş 

Mobil telefon pazarı, dünya çapında büyük bir pazarı oluşturmakta ve büyümeye de devam etmektedir. Kendi 

içinde çeşitli alt sektörleri barındıran pazarda önde gelen iki alt sektör, GSM pazarı ve mobil telefon pazarıdır. 

Tahminlere göre dünya çapında 2011 yılında 1,5 milyar adet mobil telefon satılmış durumdadır (IDC, 2012).  

2011 yılının yalnızca 4. Çeyreğinde tek başına 149 milyon adet akıllı telefon satıldığı ve 2011 yılı satışlarının 

472 milyon adede ulaştığı tahmin edilmektedir. (Başka tahminler bu rakamlardan daha yüksektir.) 2011 yılı 

satışlarının önceki yıla göre %58 oranında artış gösterdiği tahmin edilmektedir. Akıllı telefon satışlarının 2012 

sonunda 657 milyon, 2015’de 982 milyon,  2016’da ise bir milyar adede ulaşacağı tahmin edilmektedir 

(Brownlow, 2012). 

Sektörel verilerden de anlaşılabileceği üzere, pazar son derece dinamiktir ve teknolojik gelişmelerden 

yakından etkilenmektedir. Mevcut pazarlarında rekabet edebilmek için operatör firmanın sürekli olarak yatırım 

yapması ve yenilikleri takip etmesi gerekmektedir. Dünya’daki GSM pazarında genellikle –söz konusu 

kapasitelere sahip- büyük –veya milli- firmalar etkin durumdadır. Nüfusu kalabalık ve refah düzeyi yüksek 

ülkeler, GSM operatörleri için çekici pazarlardır ve büyük operatörlerin bu pazarlardan pay almak için ciddi 

çabalar sarf ettikleri gözlenmektedir. Ancak pazardaki yoğun rekabet, bu operatörleri –mevcut altyapıları ve 

birikimleriyle birlikte- daha küçük pazarlara yöneltmiş durumdadır. Onların sahip oldukları altyapı ve birikimler, 

bu operatörlere söz konusu küçük pazarlarda diğer operatörler karşısında rekabet avantajı sunmaktadır.  

Kırgızistan, Orta Asya’da yaklaşık beş milyon nüfusa sahip, kişi başına yaklaşık 830-850 ABD Doları 

civarında milli gelire sahip bir ülkedir (The World Bank, 2010). Ülkede 52 kadar üniversite; yaklaşık 230 bin 

kadar da üniversite öğrencisi mevcuttur.  Ülkedeki ilk GSM operatörü 1994 yılında faaliyete başlamıştır. Mevcut 

durumda pazarda toplam yedi adet GMS operatörü faaliyet göstermektedir. Sektörel verilere göre pazardaki 

toplam abone sayısı beş milyonun üzerindedir (http 1). 

Diğer alt sektör -mobil telefon (cep telefonu) sektörü- de son derece dinamik, inovasyon ağırlıklı ve teknolojik 

bir sektördür. Sektör, teknolojik gelişmeleri sürekli takip edebilen ve onları ürünlerine uygulama bilgi ve 

becerisine sahip firmaları gerektirmektedir. Sektördeki gelişmeler son derece hızlı ve rekabet son derece 

yoğundur. Pazarda firmaların (markaların) durumları kısa sürede değişebilmektedir. Örneğin; 1998 yılından 

itibaren dünyada pazar liderliğini elinde bulunduran büyük bir marka dahi teknolojik gelişmelere ayak 

uyduramadığı için rakipleri karşısında kısa sürede zor duruma düşmüş; Pazar payı %40’lardan %23’lere 

düşmüştür (http 2).  

Buna karşın mobil telefon sektörü hızlı bir şekilde büyümekte ve bunun önemli bir kısmı genç tüketiciler 

üzerinden gerçekleşmektedir. Genç tüketiciler, satın alma güdüleri son derece yüksek, yeniliklere daha açık ve 

‘fiyat’ vb. unsurlara karşı da daha az hassastırlar (Singh ve Goyal 2009; Li ve Li, 2010).  Yazılım teknolojisi ve 

nano-teknolojideki gelişmeler, bu alanda hızla uygulama alanı bulmakta; mobil telefonlar artık her geçen gün 
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teknolojik olarak daha kompleks ürünler haline gelmektedir. Mobil telefon, bugün artık yalnızca bir iletişim aracı 

olmanın çok ötesine geçmiş; aynı zamanda bir eğlence aracı, bir bilgiye ulaşım aracı, kişisel kimlik, imaj, tarz ve 

prestij unsuru, vazgeçilmez bir aksesuar, -küçük çaplı da olsa- iş istasyonu vb. çok fonksiyonlu bir cihaz 

konumuna gelmiş durumdadır. Ürün, her geçen gün yenilenmekte ve geliştirilmektedir. İlave edilen yeni 

özellikler –GSM altyapısına paralel olarak- ürüne ihtiyacı artırmakta ve talep de sürekli olarak yenilenmekte ve 

artmaktadır. Bu duruma en fazla genç tüketicilerin cevap verdiği görülmektedir (Singh ve Goyal, 2009). 

Bahsedilen bu durum Kırgızistan için de geçerlidir.  2009 yılında 155 bin civarında olan ithal telefon sayısının 

2011 yılında 3 milyon 388 bin’i aşmış olmasıdır (Milli İletişim Ajansı, 2012). Bu, üç yıl içerisinde yaklaşık 25 

katlık bir artışa karşılık gelmektedir.  

Elbette söz konusu 25 kat artış bu telefonların Kırgızistan gibi 5 milyonluk ülkede tüketildiği anlamına 

gelmemektedir. Ancak Kırgızistan bir transit ülke durumundadır ve diğer pazarlara geçiş güzergâhındadır. 

Ülkeye ithal edilen telefonların önemli bir kısmı muhtemelen diğer ülkelere satılmış durumdadır. Ancak; söz 

konusu tüketim ister yurtiçinde isterse yurtdışında olsun, grafikteki rakamlar tek başına mobil telefon 

pazarındaki hareketliliği ve talep durumu hakkında önemli ipuçları vermektedir. Bununla birlikte; genelde mobil 

telefon pazarının gelişimini, özelde ise tüketici satın alma kararını etkileyen ve dikkate alınması gereken çok 

sayıda faktör mevcuttur. Mikro düzeyde mobil telefon seçimi ve satın alma kararı, karmaşık bir süreçtir ve bu 

sürecin –tüketici motivasyonunu ve satın alma kararlarını etkileyen etkenlerle birlikte- iyi analiz edilmesi 

gerekmektedir  (Karjaluoto, 2005). 

Bu çalışmanın amacı, (genç) tüketicilerin –üniversite öğrencilerinin- mobil telefon cihaz seçimini etkileyen 

faktörleri tespit etmektir. Kırgızistan’daki üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmaya dayalı olarak 

gerçekleştirilen çalışma, dört temel bölüm halinde düzenlenmiştir. İkinci bölüm, konunun teorik altyapısını; 

üçüncü bölüm,  analiz sonuçları ve bulgular ile bunların tartışmasını; son bölüm ise özet ve sonucu içermektedir. 

 2  Teorik Altyapı 

Mobil telefon sektörü dünyanın birçok ülkesinde son derece önemli ve hızla büyümeye devam eden bir 

sektördür. Sektörde çok sayıdaki marka global düzeyde ve kıyasıya rekabet etmektedir.  Tüketicilerin mobil 

telefon tercih ederken hangi unsurlara ve ne kadar önem verdikleri, telefon tercih kararlarını verirken nelerden 

etkilendikleri vb. hususlar, hem mobil telefon tasarımcıları ve üreticileri, hem mobil telefon pazarlamacıları hem 

de tüketiciler açısından üzerinde durulması ve cevaplandırılması gereken noktalardır. Mobil telefon, geçen on 

onbeş yıllık dönem içinde bütün dünyada kişisel iletişimin en temel araçlarından biri olmasına karşın, tüketici 

araştırmaları telefon cihaz satın alma karar süreci ve onu etkileyen faktörler üzerine yeterince eğilmemiştir 

(Karjaluoto, 2005). Konu, literatürde hala sınırlı düzeyde çalışılmış durumdadır ve çalışmaların yoğunluğu, 

sektörün büyüklüğü ile doğru orantılı değildir. 

Mobil telefon kullanımı, özellikle genç tüketiciler açısından ayrı bir anlama sahip olup, genç tüketiciler 

dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinde en önemli hedef pazar gruplarından birini oluşturmaktadır. Bu 

bakımdan konunun genç tüketicilerin tercihlerini etkileyen faktörler açısından ele alınması ayrı bir öneme 

sahiptir. Ancak geçmiş literatürün önemli bir kısmı konuya –mobil telefon kullanan öğrencilerin oranı, kullanım 

amaçları, mobil telefon fiyatları gibi- yalnızca öğrencilerin mobil telefon kullanımını tanımlamaya yönelik sınırlı 

bir çerçeveden yaklaşmışlar (Li ve Li, 2010; bkz. Zheng, 2007: 22-27; Guo, 2006: 57-58 ve Gao, 2004); 

Karjaluoto vd. (2005), Zhang (2006), Singh ve Goyal (2009) ve Li ve Li (2010) gibi sınırlı sayıda çalışma ise 

tüketici tercihini etkileyen (fiziksel ve diğer) faktörler üzerine odaklanmıştır.  

Literatürün mobil telefon pazarına üç temel noktada yaklaştığı görülmektedir: (i) mobil telefon cihaz (ve/veya 

model) seçimini etkileyen faktörler, (ii) mobil telefon marka seçimini etkileyen faktörler ve (iii) GSM operatör 

tercihini etkileyen faktörler. İlk iki konuyu çoğu zaman birbirinden ayırmak zor olmakla birlikte, ilk konuda 

çalışmaların odak noktasını daha ziyade mobil telefonların fiziksel ve teknik özellikleri, fiyat vb. konular ile 

tüketici davranışları oluşturmaktadır. İkinci konudaki çalışmalar ise birinci maddedeki konuları da içermekle 

birlikte odak noktasını ‘marka’ oluşturmakta; ancak bu konular birçok çalışmada iç içe geçmiş bulunmaktadır. 

GSM tercihi ile ilgili faktörler mobil telefon cihaz seçiminden nispeten ayrı olarak ele alınmaktadır. Bu 

çalışmada daha ziyade ilk iki konu birlikte ele alınmaktadır. 

Karjaluoto vd. (2005), lisansüstü öğrenciler üzerine gerçekleştirdikleri odak grup ve takiben bir anket 

çalışmasına dayalı olarak mobil telefon değiştirmeyi ve yeni telefon seçimini etkileyen faktörler üzerine 

yaptıkları çalışmayı iki safhalı olarak gerçekleştirmişlerdir.  Çalışma, mobil telefon seçiminin özel bir seçim 

durumu olduğu ve seçime götüren bazı genel faktörlerin olduğunu iddia etmektedir. Her iki çalışmada da teknik 

problemlerin telefon değiştirmede temel neden olduğu ortaya belirlenmiştir. 

Singh ve Goyal (2009), -Hindistan’daki farklı yaş gruplarından 240 tüketici üzerinde anket yöntemiyle 

gerçekleştirilen çalışmada- farklı yaş ve cinsiyet gruplarının mobil telefon satın alırken seçim kriterlerine 

verdikleri önem dereceleri arasında bir farklılık olup olmadığını tespit etmeye çalışmışlardır. Çalışmanın 

bulguları, mobil telefon kullanıcılarından 18-30 yaş grubunun diğer gruplara göre daha az fiyat hassasiyetine 

sahip oldukları; bu gruptaki tüketicilerin ‘fiziksel görünüm’, ‘marka’, ‘değer katıcı özellikler’ ve ‘temel teknik 



416 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

özellikler’e –diğer gruplardan- daha fazla önem verdiklerini göstermiştir. Buna karşın, 50 yaş ve üzerindeki 

grubun fiyata –diğer yaş gruplarındaki tüketicilerden- daha fazla önem verdiği tespit edilmiştir. Ayrıca, farklı yaş 

gruplarındaki tüketiciler arasında ‘tercih faktörleri’ne verilen önem bakımından –‘satın alma sonrası hizmetler’ 

hariç- önemli farklılıkların olduğu kaydedilmiştir. En büyük farklılığın ise mobil telefonun ‘marka’sı ve onu 

takiben ‘temel teknik özellikler’i bakımından olduğu ifade edilmektedir. Çalışma ayrıca cinsiyet bakımından 

farklılıkların bulunduğunu da belirtmektedir. 

Tüketicilerin ‘benlik’ algısı ve yaşam tarzı, onların ürün seçimlerine yansımaktadır. Satın alma kararları, nihai 

olarak tüketicilerin psikolojik faaliyetleri ile belirlenmektedir. Tüketicilerin mobil telefonu nasıl algıladıkları, 

onun özelliklerini nasıl değerlendirdikleri ve mobil telefonun onlara hangi psikolojik duyguları hissettirdiği, 

tüketicilerin satın alma davranışlarını etkileyecektir (Li ve Li, 2010). Psikolojik faktörlerin, genç tüketiciler 

üzerinde daha fazla etkiye sahip olması ise beklenen bir durumdur. Li ve Li (2010) de benzer şekilde batı 

Çin’deki üniversite öğrencilerinin mobil telefon kullanımlarını etkileyen psikolojik faktörleri analiz etmişler ve 

öğrencilerin kişisel (karakteristik) özellikleri ile mobil telefon seçimlerini etkileyen faktörler arasındaki ilişkileri 

incelemişlerdir. Anket yöntemi ile toplanan araştırma veriler, neural network (NN) modeli ile analiz edilmiştir. 

Araştırma bulguları, öğrencilerin seçimini etkileyen faktörler arasında sosyal özellikler (social attribute) (ürünün 

tüketicinin sahip olduğu kimlik, ‘ben’lik imajı ve ait olduğu sosyal çevre ve gruplara uygunluğu vs.), uyum ve 

uygunluk (coherence) (ürünün tüketicinin kişiliği, tarzı ve yaşam algısı ile uyumlu olması), orijinallik ve 

özgünlük (novelty) (ürünün tüketiciye sunduğu yenilikler vs.) ve güvenilirlik (mobil telefonun satın alacak kadar 

güvenmeye değer olup olmadığı vs.) faktörlerini göstermiştir. Öğrencilerin kişiliğinin de tercih kararlarını bir 

dereceye kadar etkilediği tespit edilmiştir. 

 3  Araştırmanın Amacı 

Araştırmanın temel amacı, genç tüketicilerin mobil telefon tercihini etkileyen faktörleri ve bu faktörlere ne 

kadar ağırlık ve önem verdiklerini tespit etmek; mobil telefon tercih kararlarında tüketici davranışlarını anlamaya 

çalışmak ve buradan elde edilen bulgularla –özellikle sektörün gelişimine yönelik- önerilerde bulunmaktır. Bu 

amaç doğrultusunda ağırlığını 18-22 yaş grubunun oluşturduğu –üniversite öğrencilerinden oluşan- tüketici 

grubuna yönelik olarak düzenlenen anket çalışması vasıtasıyla, aşağıdaki temel noktalar üzerinde 

odaklanılmıştır: 

 Araştırmaya konu tüketici grubunun demografik özelliklerini tespit etmek,  

 Tüketici grubunun en çok tercih ettikleri mobil telefon markalarını tespit etmek,  

 Tüketici grubunun mobil telefon kullanım amaçlarını ve kullanım yerlerini tespit etmek, 

 Mobil telefon tercih faktörlerini tespit etmek ve 

 Belirli demografik özellikler bazında mobil telefon tercihlerinde herhangi bir farklılık olup olmadığını 

tespit etmek. 

Bu çerçevede aşağıdaki hipotez test edilmiştir: 

H: Cep telefonu tercihini etkileyen faktörler cinsiyete göre anlamlı farklılık göstermektedir  

 4  Araştırmanın Yöntemi 

Araştırma, temel olarak tanımlayıcı bir araştırma niteliğindedir. Öncelikle literatür araştırmasına ve belirli 

sayıdaki mobil telefon kullanıcısı genç tüketicilerle yapılan (yapılandırılmamış) görüşmelere dayalı olarak mobil 

telefon tercih faktörlerini etkileyen değişkenler tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise –tespit edilen 

değişkenlere bağlı ve amaca yönelik olarak- bir anket formu oluşturulmuştur.  

Anket formu; demografik özellikler, mobil telefon kullanım alışkanlıkları, tüketici tercihlerini etkileyen 

fiziksel özellikleri, fiziksel olmayan özellikler, teknik özellikler ve işlevsel özellikleriyle ilgili verileri toplamak 

üzere yapılandırılmıştır. Anket formunda toplanacak verilerin türüne uygun olarak sorular, Likert türü beşli 

ölçekle veya çoktan seçmeli olarak düzenlenmiştir. Anket formları, belirli sayıdaki öğrenci üzerinde pilot 

çalışmaya tabi tutulmuş; eksiklikler ve yanlış anlaşılabilecek sorular düzeltilmiştir. Daha sonra anketin 

uygulamasına geçilmiştir.  

Araştırma için örnek çalışma alanı olarak Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) seçilmiştir. 

Kırgızistan’ın en büyük üniversitelerinden biri olması, çok sayıda fakülteye sahip olması, öğrenci profilinin 

çeşitlilik göstermesi ve uygulama kolaylığı vb. faktörler bunda etkili olmuştur.  

Anket formları uygulanmadan önce uygun örnek büyüklüğü belirlenmiştir. Mevcut anakütle tespitinden sonra -

ki KTMÜ’de 2012 Eğitim – Öğretim yılı itibariyle mevcut öğrenci sayısı (araştırmanın ana kütlesi) 3 588 olduğu 

bilinmektedir (http 3)- literatüre dayalı olarak (örnek olaya ilişkin) ana kütleyi temsil edecek uygun örnek 

büyüklüğü tespit edilmiştir. Tespit edilen anakütleden 0,95 güven aralığı ve 0,05 hata payına göre örneklem 

sayısı 347 olarak hesaplanmıştır (http 4). Ancak, literatürdeki birçok çalışmada büyük ana kütleler için ihtiyaç 

duyulan mimimum örnek büyüklüğü 384 olarak verildiğinden ve çalışmanın sıhhatli ve örneğin temsil 

kabiliyetinin yeterli olması gerektiği düşüncesinden hareketle çalışma 400 denek üzerinden yürütülmüştür. 
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Anketler, KTMÜ öğrencileri arasında yüz yüze anket yöntemiyle ve Mart – Nisan 2012 döneminde fakülteler 

arasında mümkün olduğunca eş zamanlı olarak uygulanmıştır. Daha sonra veriler uygun şekilde kodlanmış, 

bilgisayar ortamına aktarılmış ve amaca yönelik istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur. Aşağıda, uygulanan 

analizlerden elde edilen sonuçlar yer almaktadır.   

 5  Bulgular Ve Yorumlar 

Çalışmada öncelikle anket çalışmasının güvenilirliği test edilmiştir. Güvenilirlik, anket formunun yapısı da 

dikkate alınarak her bir alt bölüm için ve anket formunun tamamı için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu şekilde, 

anketin alt bölümlerinin güvenilirliği ile tamamının güvenilirliği arasında tutarlılık olup olmadığı ve her bir alt 

bölümün de yeterli güvenilirliğe sahip olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.  Güvenilirlik katsayısı 

(Cronbach’s Alpha), mobil telefonun fiziksel özellikleri (9 değişken), kullanım amaçları (16 değişken) ve fiziksel 

olmayan özellikler (9 değişken) olmak üzere her bir değişken grubu ve tamamı için olmak üzere toplam dört kez 

hesaplanmıştır. Çalışmaya ilişkin güvenilirlik katsayıları aşağıda Tablo 1’de sunulmaktadır.  

Değişken Grupları 
Cronbach's 

Alpha 

Cronbach's Alpha  

(Standartlaştırılmış Değişkenlere 

Göre) 

Değişken 

Sayısı 

Fiziksel Özellikler .814 .821 9 

Kullanım Amaçları .807 .809 16 

Fiziksel Olmayan Özellikler .761 .762 9 

Genel (Tamamı) .875 .878 34 

Tablo 1: Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

Anketin tamamı (Genel) için hesaplanan güvenilirlik katsayısı (Alpha değeri) 0.875 olarak elde edilmiştir. 

(Alpha değeri, verilerin rassal dağıldığını ve güvenilir olduğunu göstermektedir.) Yine benzer şekilde alt 

değişken grupları ‘Fiziksel Özellikler’ için 0.814, ‘Kullanım Amaçları’ için 0.807 ve ‘Fiziksel Olmayan 

Özellikler’ için 0.761 olarak hesaplanmıştır. Bu sonuçlar, anketin alt bölümlerine ilişkin verilerin de rassal 

dağıldığını ve yeterince güvenilir olduğunu göstermektedir. Sosyal Bilimler alanındaki çalışmalarda güvenilirlik 

katsayısının 0.65’in üzerine olması beklenmekte ve genel olarak yeterli kabul edilmektedir.  

Demografik özellikler itibarıyla ankete katılan öğrencilerin %64’ü kız ve %36‘sı erkeklerden oluşmaktadır. 

Kırgızistan – Türkiye Manas Üniversite’si öğrencilerinin cinsiyet dağılımının yaklaşık olarak %60 kız ve %40 

erkek öğrencilerden oluştuğu dikkate alınırsa, seçilen örneğin –cinsiyet itibarıyla- anakütleyi temsil bakımından 

yeterli olduğu söylenebilir. Yaş bakımından ise ankete katılan öğrencilerin yaşlarının 18-24 aralığında değiştiği; 

ancak çoğunluğunun 19-21 yaş grubunda toplandığı gözlenmiştir. 

Fakülteler Frekans Yüzde 

Fen-Edebiyat 62 15.5 

İktisadi ve İdari Bilimler 83 20.8 

Mühendislik 54 13.5 

İletişim 54 13.5 

Yüksek Okullar (4 Yıllık) 97 24.2 

Diğer 50 12.5 

Toplam 400 100.0 

Tablo 2: Katılımcıların Fakültelere Göre Dağılımı 

Benzer şekilde; örnekteki 400 öğrenciden yaklaşık %24’lük kısmı dört yıllık yüksekokul öğrencileri, % 21’lik 

kısmı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, %16’lık kısmı Fen-Edebiyat fakültesi öğrencileri, %14’lük 

kısmı Mühendislik ve İletişim fakültesi öğrencileri ve geriye kalan %12’lik kısmı da diğer fakültelerin 

öğrencilerinden oluşmaktadır. Bu dağılım, KTMÜ’deki öğrencilerin fakültelere göre dağılımına paralel 

düşmektedir. Bu açıdan da örneğin temsil yeteneğinin yeterli olduğunu belirtmek gerekir. 

Şüphesiz ki tüketici davranışlarını ve tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden biri, onların satınalma 

gücüdür. Her ne kadar üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu satınalma bakımından hala ailelerine bağlı 

iseler de bulundukları dönem öğrencilerin kendi bağımsız satınalma davranışlarını geliştirdikleri ve bağımsız 

satınalma kararları verdikleri dönemdir.  Bu nedenle öğrencilerin –kaynağı ne olursa olsun- kişisel gelir 

düzeyleri önemlidir.  Bu nedenle araştırmaya konu öğrencilerin kişisel gelir düzeylerini tespit amacıyla aylık 

gelir düzeylerine yönelik bir soru yer almış ve Tablo 3’deki dağılım elde edilmiştir. Buna göre öğrencilerin  

%41’inin aylık 2500 Soma kadar; %64’ünün ise 5 bin Som veya daha aşağıda bir gelire sahip olduğu 



418 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

görülmektedir. Öğrencilerin yalnızca %37’sinin yaklaşık 100 Dolar veya üzerinde bir gelire sahip oldukları 

anlaşılmaktadır.  

Aylık Gelir Grupları Frekans Yüzde 

0-2.500 Som 154 41.3 

2.501-5.000 Som 83 22.3 

5.001-7.500 Som 56 15.0 

7.501-10.000 Som 28 7.5 

10.001-12.500 Som 14 3.8 

12.501-15.000 Som 13 3.5 

15.001- Som ve Üstü 25 6.7 

Toplam 373 100 

Tablo 3: Katılımcıların Gelir Gruplarına Göre Dağılımı 

 

Şekil 1: Öğrenciler Tarafından Kullanılan Mobil Telefon Markaları 

Bugünün çocuklarının önemli bir kısmı üniversiteden çok önce –ilköğretim düzeyinde- mobil telefon 

kullanmaya başlamaktadırlar. Üniversite öğrencilerinin ise hemen hemen tamamı mobil telefona sahip 

tüketicilerdir. Mobil telefon sektöründeki hızlı teknolojik gelişmeler ve çok sık aralıklarla piyasaya çıkan yeni 

modeller, bu pazarda aynı zamanda son yeni modellerin yer aldığı hareketli bir ikinci el pazarının doğmasına ve 

gelişmesine neden olmuştur.  

İkinci el pazarına düşen yeni bir telefon (veya model) dahi hemen hemen üçte iki veya yarı fiyatına 

düşmektedir. Bu durum –üniversite öğrencileri dâhil- birçok tüketicinin göreceli olarak pahalı ve yeni modelleri 

dahi uygun fiyatlarla satın almalarına imkân vermektedir.   Bu nedenle -her ne şekilde elde etmiş veya hangi 

marka veya modele sahip olurlarsa olsunlar- çalışmada öğrencilerin tamamının –bir şekilde- mobil telefon sahibi 

olduğu varsayılmış; yani, mobil telefona sahip olup olmadıklarını sorma gereği duyulmamış; yalnızca hangi 

telefon markasını kullandıkları sorulmuştur. Soru şu şekilde sorulmuştur: “Aşağıdaki cep telefonu 

markalarından hangi-lerini kullandınız / kullanıyorsunuz? (Uygun olanların hepsini işaretleyiniz)” 

Katılımcılara birden fazla markayı işaretleme imkânı sağlanmıştır. 

Öğrencilerin kullandıkları mobil telefon markası ile ilgili elde edilen sonuçlar Şekil 1’de gösterilmektedir. 

Çalışmaya katılan öğrencilerin en çok kullandıkları mobil telefon markası %91 ile Nokia’dır. Bunu %39 ile 

Samsung ve % 16 ile Sony-Ericsson takip etmektedir. Daha sonra sırasıyla Motorola (%13) ve Siemens (%10) de 

daha düşük oranlarda da olsa tercih edilen ve kullanılan markalar arasında yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiler 

yukarıda Şekil 1’de yer almaktadır.  

Bugün mobil telefonlar, telefon işlevinin çok ötesine geçmiş ve aynı zamanda birçok ihtiyacı karşılayan ürün 

durumuna gelmiş durumdadır. Dolayısıyla, mobil telefonun karşılayacağı ihtiyaçların önceliği her bir öğrenci 

için farklı olabilir ve bu da belirli özellikleri diğer özelliklere nazaran daha ağırlıklı bir tercih faktörü durumuna 

getirebilir. Çalışma bu nedenle öğrencilerin mobil telefonları daha çok hangi amaçlarla kullandıklarını tespit 

etmeyi uygun görmüş ve öğrencilerin belirli özellikleri ne derece kullandıklarını belirlemeye çalışmıştır.  

Öğrencilerin, kendilerine liste halinde verilen belirli özelliklerin her birini (kullanım sıklığını belirten) beşli 

Likert türü bir derecelemeye (1 – Hiç….3-Orta Derece…5-Çok sık) göre derecelemeleri istenmiştir. Soru “Cep 

telefonunuzu aşağıdakilerin her birisi için ne kadar kullanıyorsunuz?” şeklinde sorulmuştur. 
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Kullanılan Mobil Telefon Özellikleri N Ortalama Std. Sapma 

İnternet 395 4.41 1.04 

Konuşma 397 4.36 0.87 

MP3 Dinleme 388 4.28 1.02 

Resim Çekme 392 4.08 1.11 

Bluetooth 393 4.07 1.02 

SMS/MMS 392 3.95 1.07 
Sosyal Ağlara Erişim (facebook vs.) 386 3.69 1.45 

MSN-E-mail 378 3.65 1.47 

Video Çekme 388 3.60 1.28 
Radyo Dinleme 384 3.36 1.35 

MP4 Oynatma 363 3.21 1.48 

Bas-Konuş 343 2.87 1.22 

Ajanda-Not 357 2.81 1.16 

Ses Kayıt 364 2.59 1.24 

Sesle Arama 356 2.42 1.40 

Oyun 369 2.04 1.14 

Tablo 4: Öğrencilerin Mobil Telefon Kullanım Amaçları 

Tablo 4’te sunulan analiz sonuçları, öğrencilerin mobil telefonları en çok (ilk beş sırada) internete bağlanma, 

konuşma, MP3 dinleme, resim çekme ve bluetooth bağlantısı amacıyla kullandıkları görülmektedir. Diğer 

yandan, derecelemeye göre en az (ortalamanın altında) kullanılan (beş adet özellik) ise bas-konuş, ajanda-not, 

ses kayıt, sesle arama ve oyun’dur. En fazla kullanılan ilk beş özellik arasında internetin ilk sırada olması dikkat 

çekicidir. Ayrıca ‘konuşma’nın dışındaki diğer özellikler de bir anlamda öğrenciler tarafından mobil telefonun 

hangi özellikleri itibarıyla tanımlandığını göstermektedir. 

Tüketici tercihlerini etkileyen faktörler, anket formu oluşturulurken -literatür çerçevesinde- cep telefonlarının 

fiziksel ve fiziksel olmayan özellikleri şeklinde iki gruba ayrılarak yer verilmiş ve katılımcılardan her bir özelliği 

yine Likert türü beşli derecelemeye göre değerlendirmeleri istenmiştir.  

Faktörler N Ortalama Std. Sapma 

Konuşma ve Bekleme (Batarya) 

Süresi 

395 4.47 0.97 

Renkli Ekrana Sahip Olması 394 4.38 1.00 

Tasarımı, Şekli ve Görünümü 397 4.21 1.00 

Ekran Renk Çözünürlüğü 390 4.19 1.02 

Ekran Boyutu 392 4.15 0.96 
Tuş Takımı 388 3.90 1.08 

Rengi 389 3.51 1.22 
Boyutu 382 3.46 1.21 

Ağırlığı 388 2.74 1.29 

Tablo 5: Öğrencilerin Mobil Telefon Tercihini Etkileyen Fiziksel Faktörler 

Öğrencilerin tercihlerini etkileyen cep telefonlarının fiziksel özelliklerine ilişkin sonuçlar aşağıda Tablo 5’te 

verilmiştir. Öğrencilerin mobil telefon tercihlerini en fazla etkileyen (ilk beş sıradaki) fiziksel faktörler arasında 

‘konuşma ve bekleme –batarya- süresi’, ‘renkli ekran’, ‘tasarımı, şekli ve görünümü’, ‘ekran renk çözünürlüğü’ 

ve ‘ekran boyutu’ gözükmektedir. Adı geçen fiziksel özelliklerin ortak noktası, kullanım kolaylığı ve estetiğe 

ilişkin olmalarıdır. Bu, üniversite öğrencilerinin mobil telefonlarda hem estetik hem de kullanım kolaylığı 

aradıklarını göstermektedir. Aslında burada elde edilen bulguların herhangi bir teknolojik ürün için geçerli 

olabileceğini ifade etmek gerekir. Zira teknolojik ürünlerde kullanım kolaylığı tüketicilerin her zaman aradıkları 

ve önde gelen özelliklerden biridir. Benzer şekilde ürünün estetikliği de aynı çerçevedeki değerlendirilmektedir. 

Bulgular, literatürdeki bulgularla örtüşmektedir. Burada teknik özellikler bakımından dikkat çekici nokta 

(ortalamanın altında bir değer alan özellik), mobil telefonun ağırlığıdır. Öğrencilerin ortalamanın altında değer 

verdikleri tek özellik, mobil telefonun ağırlığıdır. Demek ki öğrenciler, mobil telefonun diğer özelliklerine 

nazaran ağırlığına fazla önem vermemektedirler. Bunda son zamanlardaki mobil telefonların hemen hemen 

tamamının son derece kompakt hale gelmiş olmasının etkisi olmuş olabilir. 

Şüphesiz ki mobil telefonun fiziksel özelliklerinin yanında, fiziksel olmayan bazı özellikler de öğrencilerin 

tercihlerini Buna ait (fiziksel olmayan özelliklere ilişkin) sonuçlar aşağıda Tablo 6’da sunulmaktadır. 

Fiziksel olmayan özellikler arasında öğrenci tercihlerini etkileyen ilk beş sıradaki özellik arasında ‘ürün 

kalitesi’, ‘markası’, ‘fiyatı’, ‘garanti süresi’ ve ‘modeli’ bulunmaktadır. Söz konusu beş faktörden üç tanesi 

(‘ürün kalitesi’, ‘marka’ ve ‘garanti süresi’), güvenilirliğe ait faktörlerdir. Demek ki öğrenciler mobil telefon 

tercihlerinde güvenilirliğe büyük önem vermektedirler. Fiyat, birçok ürün için önemli bir faktördür ve burada da 

aynı çerçevede yorumlanabilir. Model ise daha ziyade markaya ait bir ürünün teknolojik veya özellik bakımından 
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gelişmişlik düzeyini göstermektedir. Genelde farklı modeller farklı özelliklere ve gelişmişlik düzeylerine 

sahiptir. Örneğin, bir markanın sonraki modelleri ilk modellerine göre daha gelişmiş ve daha fazla özelliğe sahip 

olmaktadır. Bu nedenle de model  -markada olduğu gibi- hem psikolojik bir etkiye sahiptir hem de ürünün 

teknolojik özellikleriyle ilgilidir. Üniversite öğrencileri için her ikisi de önemli etkenler arasındadır. Tabloda 

dikkat çekici unsur ise ‘ödeme şartları’nın öğrencilerin tercihlerini ortalamanın altında etkilediğidir. Bu durumun 

büyük oranda Kırgızistan’daki alışverişin genellikle nakit olarak yapılması ve –örneğin, Türkiye gibi- başka 

ülkelerde olduğu gibi taksitli veya kredi kartına taksit gibi ödeme seçeneklerinin yaygın olarak kullanılmaması 

ile ilişkili olduğu söylenebilir. Kırgızistan’da kredi kartı sahipliği henüz öğrenciler arasında yaygınlaşmamıştır.  

    Faktörler N Ortalama Std. Sapma 

Ürün Kalitesi 382 4.39 0.96 

Markası 389 4.25 1.01 

Fiyatı 393 3.91 1.02 

Garanti Süresi 389 3.86 1.10 

Modeli 379 3.82 1.26 

Teknik Servis İmkanı 373 3.66 1.21 

Önceki Memnuniyet/Memnuniyetsizlik 

Memnuniyetsizlik Derecesi 
370 3.26 1.23 

İndirimde Olması 383 3.20 1.26 

Ödeme Şartları 378 2.62 1.40 

Tablo 6: Öğrencilerin Mobil Telefon Tercihini Etkileyen Fiziksel Olmayan Faktörler 

Teknolojik bir ürün olan mobil telefonlar –fiziksel özelliklerinin yanında- aynı zamanda birçok teknik özelliğe 

de sahiptir. Şüphesiz ki söz konusu teknik özelliklerin her biri mobil telefona yeni işlevler katmakta ve 

tüketicilere ilave değer sunmayı amaçlamaktadır. Ancak bu firma açısından bir bakış açısıdır. Konunun diğer 

tarafında tüketiciler bulunmaktadır.   

  

Şekil 2: Öğrencilerin Mobil Telefon Tercihini Etkileyen Teknik Özellikler 

Mobil telefon, teknik özellikler itibarıyla karmaşık bir üründür. Birçok tüketici, telefonda mevcut teknik 

özellikleri ve bunların sunduğu hizmetleri ya hiç ya da kısmen bilmemekte veya kullanmamaktadır. Dolayısıyla, 

mobil telefonda mevcut teknik özelliklerin tamamının tüketiciler için aynı derecede önemli olduğunu veya değer 

taşıdığını söylemek mümkün değildir.  Öyleyse ‘Mobil telefon üzerinde bir paket (veya ürünün doğal bir parçası) 

olarak sunulan teknik özelliklerin hangileri tüketici tercihlerinde önemlidir?’ sorusu önem kazanmaktadır. 

Çalışmada, mobil telefonların belirli teknik özelliklerinin öğrencilerin telefon tercihlerini ne derece etkilediği 

tespit edilmeye çalışılmıştır. Konu ile ilgili soru anket formunda “Aşağıdaki teknik özelliklerden hangileri 

telefon seçimi kararınızda önemlidir? (Uygun olanların hepsini işaretleyiniz)” şeklinde yer almıştır. Analiz 

sonuçları Şekil 3’de sunulmaktadır. 

Şekilde yer aldığı üzere, öğrencilerin mobil telefon seçim kararlarında ‘önemli’ olarak nitelendirdikleri teknik 

özellikler arasında ilk beş sırayı ‘internet bağlantısı (WAP)’, ‘Bilgi/Görüntü Transfer (Bluetooth)’, ‘fotoğraf 

çekme’, ‘kameranın teknik özellikleri’ ve ‘GPS/GPRS’ almaktadır. Bu özellikler, Tablo 4’teki ‘mobil telefon 

kullanım amaçları’ arasında ilk beş sırada yer alan kullanımları destekleyen özelliklerdir. 

Mobil telefon kararlarında ‘frekans/band’, ‘dokunmatik ekran’, ‘artırılabilir hafıza’, ‘hafıza büyüklüğü’ ve 

‘kameranın varlığı’ gibi teknik özelliklerin ise daha az sayıdaki tüketici için önemli olduğu gözükmektedir. 

Telefonun hafıza büyüklüğü ve artırılabilir hafızaya sahip olması, tüketicilerin kullanım amacına bağlı olarak 

önem kazanan etkenlerdir. Bugün birçok telefon temel özellikleri kullanabilecek bir hafıza ile gelmekte ve yine 

birçoğunun hafızası ek hafıza kartları ile artırılabilmektedir. Dolayısıyla öğrencilerin bu iki hususu –göreceli 

olarak- daha küçük bir problem olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Benzer şekilde telefonların çoğunda artık 
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kamera yer almakta olup, kameranın varlığından çok onun fotoğraf çekme işlevi ve (zoom, çözünürlük vs.) 

teknik özelliklerinin ön plana çıktığı görülmektedir. 

 Mobil telefonun üzerinde durulması gereken özelliklerinden biri de onun ‘işlevsel özellikleri’dir. Mobil 

telefonlar bugün –her ne kadar yukarıda bahsedilen teknik özelliklerden ayırmak zor olsa da- çok sayıda işlevsel 

özelliğe sahiptir. Bunların çoğu mobil telefonlarda standart ürün özellikleri durumuna gelmiş olsa da söz konusu 

özelliklerin tüketicilerin tercih kararlarında ne derece önemli olduğu kayda değerdir. Çalışmada bu konuya da 

yer verilmiş ve anket formunda “Aşağıdaki işlevsel özelliklerden hangileri telefon seçimi kararınızda önemlidir? 

(Uygun olanların hepsini işaretleyiniz)” şeklinde yer almıştır. Analiz sonuçları Şekil 4’te sunulmaktadır. 

 

Şekil 3: Öğrencilerin Mobil Telefon Tercihini Etkileyen İşlevsel Özellikler 

  İşlevsel özellikler içerisinde öğrencilerin tercih kararlarını etkileyen en önemli beş tanesi ‘MP3 

çalabilme’,  ‘SMS/MMS’, ‘radyo’, ‘MP4 oynatma’ ve ‘melodi ve zil sesi çeşitliliği’dir. Bu özellikler öğrencilerin 

%50’den daha fazlası tarafından tercih edilmiştir. Geriye kalan özellikler göreceli olarak daha az öğrenci 

tarafından ‘önemli’ olarak nitelendirilmiştir. Ancak dikkat çekici bir şekilde ‘oyun’ özelliği tüketicilerin en az 

önem verdikleri işlevsel özellikler arasında gelmektedir –ki bunu öğrencilerin bulunduğu yaş itibarıyla ilgi 

alanlarının müzik (MP3 ve Radyo), müzik ve film izleme (MP4) vb. alanlara kaymasına bağlamak mümkündür. 

Ajanda-Not özelliklerinin de en az önemli özellikler arasında olması, bu özelliklerin kullanım kolaylığı (veya 

öğrencilerin planlama konusundaki kültürel altyapılarıyla) ilgili olabilir. Çünkü kişisel zaman planlaması, aynı 

zamanda içinde yaşanılan toplum, onun alışkanlıkları ve zaman algısıyla da ilgili bir durumdur. 

Öğrencilerin mobil telefon işlevlerini kullanma bakımından cinsiyete bazında ve %5 önem derecesindeki 

hipotez test (t testi) sonuçları, öğrencilerin ‘oyun’, ‘sesle arama’, ‘SMS/MMS’, ‘radyo dinleme’, ‘MP4 oynatma’ 

ve ‘resim çekme’ işlevlerini kullanma hususunda aralarında istatistiksel anlamda önemli farklılıkların olduğunu 

göstermektedir. Bu işlevlerden oyun, sesle arama ve mp4 oynatma özelliklerini erkekler daha fazla kullanırken, 

SMS/MMS, radyo dinleme ve resim çekme özelliklerini kız öğrencilerin daha fazla kullandıkları gözükmektedir. 

(Ancak oyun ve sesle arama işlevleriyle ilgili ortalamalar 5 üzerinden 3’ün altındadır.)  

Benzer şekilde; öğrencilerin mobil telefon tercihlerini etkileyen fiziksel faktörlerin cinsiyete göre –istatistiksel 

olarak- önemli bir farklılık gösterip göstermediğiyle ilgili hipotez testi (t testi) sonuçları, bayan ve erkek 

öğrenciler arasında yalnızca telefonun ‘Rengi’ (α=0,021) ve ‘Tasarımı, şekli ve görünümü’ (α=0,044) 

bakımından önemli farlılıkların bulunduğunu göstermektedir. Her iki öğrenci grubu da adı geçen özelliklere 

büyük önem verirken; bayan öğrenciler telefon tercihlerinde telefonun hem renginin hem de ‘tasarımı, şekli ve 

görünümü’nün daha önemli olduğunu düşünmektedirler. (İlgili istatistikler, yer sınırlılığı nedeniyle 

verilememiştir.) 

 6  Sonuç ve Öneriler 

Kırgızistan, Orta Asya’daki coğrafi konumu itibarıyla tarihsel bir geçiş güzergâhı durumundadır ve bu rolünü 

bugün de sürdürmektedir. Ülkenin Orta Asya ticaretinde oynadığı rol, kendi nüfus ve gelişmişlik düzeyi ile pazar 

büyüklüğünün ötesindedir. Bu durum belirli sektörler itibarıyla da kendini göstermektedir. Mobil telefon sektörü 

bunlardan biridir. 2009-2011 arasında ülkeye ithal edilen mobil telefon sayısı 25 kat artış göstermiştir. Bu, mobil 

telefon pazarının bütün dünyada olduğu gibi Kırgızistan’da da önemli bir yer tuttuğunu göstermektedir.  

Mobil telefon sektörü, teknoloji ağırlıklı, çok sayıda markanın yer aldığı, yoğun rekabete sahip ve son derece 

dinamik bir sektördür. Sektörde rekabet edebilmek son derece zordur ve yüksek riskler içermektedir. Teknolojik 

gelişmeleri takip etme ve hızla ürünlerine uyarlama yeteneğine sahip olmayan firmalar hızla rekabet dışında 

kalmaktadırlar. Dolayısıyla bu sektörde tüketici istek, ihtiyaç ve beklentilerinin ne olduğunun tespiti ve 

karşılanması, firmaların rekabet edebilmeleri açısından son derece önemlidir. 
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Genç tüketiciler; mobil telefon sektöründeki gelişmeleri yakından takip eden, dinamik, satınalma güdüleri son 

derece yüksek ve uzun dönemli tüketicilerdir. Bu tüketicilerin istek, ihtiyaç ve beklentilerinin doğru tespit 

edilmesi ve mobil telefon alırken hangi tercih kriterlerine ne kadar önem verdiklerinin saptanması, hem firmalar 

hem de mobil telefon sektörü açısından son derece önemlidir. 

Bir örnek olay çalışması niteliğindeki- bu araştırma, üniversite öğrencilerinin mobil telefon tercihlerini 

etkileyen etkenleri araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bulunan 

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi’ndeki 400 öğrenci üzerinde gerçekleştirilen ve bir anket çalışmasına 

dayalı olarak toplanan verilerin analiz sonuçları, önemli bulgular ortaya koymuştur. Mobil telefon hem teknik 

hem de fonksiyonel olarak karmaşık bir üründür ve mobil telefon üreticileri onu –gelişen teknolojiye paralel 

olarak- sürekli daha karmaşık hale getirmektedirler. Ancak araştırma bulguları, üniversite öğrencilerinin bu 

ürünü ağırlıklı olarak internet, konuşma, müzik ve radyo dinleme, fotoğraf çekme ve cihazlar arasında kablosuz 

iletişim (bluetooth) amacıyla kullandıklarını göstermektedir. Detaylı analizler, üniversite öğrencilerinin mobil 

telefon tercihlerini söz konusu kullanım alanlarını ve fonksiyonlarını destekleyen (internet bağlantısı (WAP), 

bilgi/görüntü transfer (bluetooth), fotoğraf çekme, kameranın teknik özellikleri ve GPS/GPRS gibi) teknik, (pil 

ömrü, renkli ekran, ekran çözünürlüğü, estetik ve görüm ve ekran büyüklüğü gibi) fiziksel ve (ürün kalitesi, 

marka, fiyat, garanti ve model gibi) fiziksel olmayan özelliklerin ön plana çıktığını göstermektedir. Mobil telefon 

üreticilerinin tüketici tercihlerindeki bu hususları dikkate alması, hem firma rekabeti hem de sektör bakımından 

son derece faydalı olacaktır.  
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A Study on Poverty in Turkey and in the World 

Abstract 

Poverty has become one of the most important problems for both underdeveloped and developed countries 

along with increasing globalization in the world since the second half of the 20th century.  On the other hand, it 

has been claimed that the world is having its richest period of time. While two billion and five hundred millions 

of the people live under 2 US dollars, which has been determined by the World Bank as the poverty line, one 

billion and two hundred million of people live under 1 US dollar which has been determined as the hunger line. 

In our study, dimensions of poverty problems in certain significant countries and continents of the world (such as 

OECD  and African countries) will be tried to be explained by giving quantities and graphics. Besides giving the 

rates of poverty in Turkey and Kazakhstan, studies concerning this issue and examples as regards their solutions 

will be given. As a result, suggestions towards lessening the rates of populations in those countries which have 

poverty and increasing life standards will be tried to ve given. 

JEL codes: A13, O15 

 1  Giriş 

İnsanlık tarihi kadar eski bir konu olan yoksulluk kalkınma ekonomisinin önemli ilgi alanlarından birisidir. 

Yoksulluk, genel anlamıyla, insanların yaşamlarını devam ettirebilmesi için temel ihtiyaçlarını karşılamada acze 

düşme durumu olarak tanımlanmaktadır. Son 50 yıldır dünya üzerinde büyük bir gelir artışı gerçekleşmesine 

rağmen yoksulluk günümüz ekonomilerinin en önemli problemlerinden biri olmaya devam etmektedir. Dünya 

nüfusunun % 46’sı yani 2.800.000.000 insan, Dünya Bankası tarafından tespit edilen günlük 2 ABD doları olan, 

yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 1.200.000.000 insan ise günlük 1 ABD doları olan açlık sınırının 

altında yaşamaya çalışmaktadır. Her yıl yaklaşık olarak 18.000.000 insan yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı 

çok erken yaşta hayatlarını kaybetmektedirler. Bu rakam toplam insan ölümlerinin üçte birine eşittir. Her gün 

34.000’i beş yaşın altında çocuklar olmak üzere toplam 50.000 insan yoksulluğa bağlı sebeplerden dolayı 

ölmektedir (Kabaş. 2009). 

Yoksulluk Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede de en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Bir yandan 

adaletsiz gelir dağılımı, diğer taraftan ulusal gelirin paylaşımındaki düşüklük, son yıllarda yaşanan ekonomik 

krizler, başarısız politikalar yoksulluğu daha da ağır bir boyuta taşırken, acil önlem alınması öncelikli bir hale 

gelmiştir. Türkiye’de 2009 yılı itibariyle fertlerin yaklaşık % 0,48’i yani 339 bin kişi sadece gıda harcamalarını 

içeren açlık sınırının, % 18,08’i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı harcamaları içeren yoksulluk 

sınırının altında yaşamını sürdürmektedir (Arpacıoğlu ve Yıldırım, 2011). Yoksulluğu, İnsani Gelişme Endeksi 

ile ölçen 2010 insani gelişme raporunda ise, Türkiye İnsani Gelişme sıralamasında 0.754 endeks değeriyle 62. 

sırada yer almaktadır (UNDP:2011). Kalkınmanın temel amacı insanlara uzun, sağlıklı ve rahat bir yaşam 

sağlayabilmektir. Ancak, kaynaklar ve finansal zenginlik artırılırken söz konusu husus gözden kaçmaktadır. 

Dolayısıyla, kalkınma çoğu zaman ulusal gelirin büyüklüğü ile ölçülmeye çalışılmaktadır. Ancak gelir, 

kalkınmanın önemli bir boyutu olmakla birlikte kalkınmayı yalnızca gelir boyutuna indirgemek doğru değildir. 

Yoksunluk yoksulluğun parasal olmayan boyutudur. 

Bu çalışmamızda dünyanın çeşitli bölge ve ülkelerinde bulunan yoksulluk oranları ile Türkiye’deki durum 

incelenecektir. Diğer yandan yoksulluğun salt maddi gelir yönünün ötesinde insanı insan yapan değerlere 

(toplumsal ilişkileri, eğitim ve sağlık imkânları ile toplumda bir statü elde etme gibi sosyal ve duygusal yönleri) 

hitap edebilen (manevi) yönlerine de vurgu yapılacaktır. İnsani değerler yoksulluğu asgari yaşam standardına 

erişememe veya temel ihtiyaçları karşılayamama durumu olarak tanımlanan yoksulluğun, yalnızca yetersiz gelir 

veya harcama ile değil, eğitimsizlik, sosyal güvencesizlik, sosyal ilişkilerdeki zayıflık ve toplumsal faaliyetlerde 

yer alamama gibi durumlar olarak da tanımlanması yoksulluğun maddi olmayan manevi boyutunu da içeren bir 

tanımlamadır. 

 2  Yoksulluk Kavramı  

Her dünya görüşünün yoksulluk kavramına farklı yaklaşması nedeniyle yoksulluk kavramının tanımlanması 

oldukça güçtür. Yoksulluk kavramı ile ilgili literatürde farklı görüşler yer alsa da, kavram ve türleri açısından 

bazı ortak noktalara rastlamak mümkündür. Her ne kadar ortak noktalar mevcutsa da yoksulluk ve zenginlik 

sübjektif kavramlardır. Öyle ki, bu kavramlar kişiden kişiye, toplumdan topluma değişiklik arz eder. Kişiden 

kişiye, zamana ve mekâna göre değişiklik gösteren bu kavramı ölçmek, her ülkede farklılık arz eden bu 

parametreleri evrensel bir ölçümle ortak bir yoksulluk tanımına ulaştırmak mümkün değildir.  
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 3  Yoksulluk ve Yoksulluğun Bir Sorun Olarak Ortaya Çıkışı 

1980’lerde başlayan sosyal, kültürel ve ekonomik değişimlerle birlikte yoksulluk kavramı kalkınma 

tartışmalarını ön plana çıkarmıştır. Yoksulluğun, Dünya Bankası tarafından yapılan Dünya Kalkınma Raporunda 

ana tema olarak işlenmesi, yoksulluk çalışmalarını da hızlandırmış, konunun sadece ekonomik bir sorun olmanın 

ötesine geçmesiyle uluslararası kuruluşların da konuya ilgileri artmıştır. Yoksulluk sorununu ortadan 

kaldırabilmek ve daha mutlu ve refah bir yaşam gerçekleştirebilmek her dönemde devlet politikalarının önemli  

amaçlarından olmuştur. Konuyla ilgili çözüm politikalarının sürdürülebilir hale getirilmesi tüm dünya ülkeleri 

için oldukça büyük önem taşımaktadır. Zira, yoksulluk sadece ekonomik gelişmişlik düzeyine erişemeyen 

ülkelerde değil, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bir çoğunda da ortak bir sorun olarak yaşanmaktadır 

Türkiye İstatistik Kurumu ''2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçlarına göre; Türkiye’de fertlerin yaklaşık yüzde 

0,48’i sadece gıda harcamalarını içeren mutlak açlık sınırının, yüzde 18,08’i ise gıda ve gıda dışı harcamaları 

içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Mutlak yoksulluk sınırı az gelişmiş ülkeler için kişi başına günde 

1$ kabul edilirken, Latin Amerika ve Karayipler için bu sınır 2$, Türkiye’nin dâhil olduğu ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin de içinde bulunduğu grup için 4$, gelişmiş sanayi ülkeleri için 14.40$ olarak belirlenmiştir (DPT, 

2005). Dünya Bankasının belirlediği bu düşük hadlere göre 1990-2001 aralığında Gelişmekte Olan Ülkelerde 

(GOÜ) günlük 1 dolar ya da 1 dolardan daha az gelirle yaşamak durumunda olan yoksulların oranının %27,9’dan 

%21,3’e gerilediği ve küresel düzeyde yaklaşık olarak 118 milyon insanın yoksulluktan kurtulduğu ifade 

edilmektedir (Unıted Natıons, 2006). 

 4  Yoksulluk Kıstasına Göre Yoksulluk Türleri  

Farklı kriterler göz önüne alınarak yoksulluk kavramına farklı anlamlar katan yoksulluk türleri mevcuttur. 

Literatürde farklı yoksulluk türlerini ifade eden mutlak yoksulluk, göreli yoksulluk ve insani yoksulluk gibi 

tanımlamalarla karşılaşmak mümkündür.  

 4.1  Mutlak Yoksulluk  

Temel fiziksel kriterleri karşılamak için minimum tüketim standardına erişebilme becerisine sahip olmama 

genellikle mutlak yoksulluk ya da yoksunluk olarak ifade edilir. Başka bir deyişle; mutlak yoksulluk, hane 

halkının ya da bireyin asgari yaşam düzeyini sürdürebilmesi için gerekli, yalnızca en temel ihtiyaçlarını bile 

karşılayamaması durumudur. Birinci dereceden yardıma muhtaç olarak algılanması gereken bu fakirler temel 

insani ihtiyaçlarını bile karşılayamamakta, hatta bu duruma düşen bir kişiye dışarıdan yardım edilmediği 

takdirde ölüm riskiyle bile karşı karşıya gelmesi kaçınılmaz olabilmektedir. Mutlak yoksulluğun dünyanın her 

tarafında var olmasına karşın, az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha fazla görülebilmektedir. 

Mutlak yoksulluğun ortaya çıkarılması bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli olan minimum 

tüketim ihtiyaçlarının belirlenmesini gerektirir) Mutlak yoksulluk gıda ve gıda dışı bileşenler dikkate alınarak 

ayrı ayrı belirlenebilmektedir. Sadece gıda harcamalarını esas alan mutlak açlık sınırının hesaplanması; 

“minimum temel gıda maddelerinden oluşan gıda sepetinin maliyetiyle” hesaplanır. Tüm nüfus için önerilen kişi 

başına günlük alınması gereken kalori miktarı esas alınarak, bundan daha az kalori alan fertler bir yoksulluk 

çizgisi oluştururlar. Örneğin, Dünya Bankası’nın 1990’daki çalışmasına göre bir insanın hayatını devam 

ettirebilmesi için gerekli minimum kalori miktarı olan 2.400 kalorilik gıda sepetinin fiyatı, mutlak yoksulluk 

sınırı olarak belirlemiştir. 

TÜİK ise 2008 yoksulluk çalışmasında Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

tarafından belirlenen yetişkin bir kişinin minimum harcaması gereken günlük kalori değeri 2.100 olarak 

belirlenmiştir (www.tüik.gov.tr). Bu yaklaşım, birçok ülkede de hala uygulanabilmektedir. Örneğin, Hindistan’ 

da asgari düzeyde beslenme, en temel yoksulluk kıstası olarak önemini korumuştur (Şenses, 2001). Mutlak 

yoksulluk sınırı gıda harcamalarına ek olarak temel gereksinimleri de (eğitim, sağlık, barınma, giyim) göz önüne 

alarak hesaplanabilir. Günümüzde bir çok Az Gelişmiş Ülkelerde bu yaklaşım (Temel İhtiyaçlar Yaklaşımı) baz 

alınarak mutlak yoksulluk sınırı hesaplanmaktadır. 

 4.2  Göreli Yoksulluk  

Adam Smith’in tanımına göre, temel ihtiyaçlarını mutlak olarak karşılayabilen ancak kişisel kaynakların 

yetersizliği yüzünden toplumun genel refah düzeyinin altında kalan ve topluma sosyal açıdan katılımları 

engellenmiş olanlar göreli yoksullardır. Göreli yoksullar, birinci dereceden yoksul olmaktan ziyade daha çok 

ikinci derecede dar gelire sahip, asgari yaşam seviyesini yakalamış olsalar da ortalama refah seviyesinin altında 

olan insanlardır. Temel ihtiyaçlarını kısmen karşılamakla beraber, eğitim, sağlık, sosyal katılım yönünden 

yetersizlerdir.  

Yoksulluğu göreli bir kavram olarak yorumlayan ve sosyal yönü daha fazla olan göreli yaklaşım, yoksulluğu 

bireyin ihtiyaçlarını karşılama gücü yönüyle toplumun diğer bireyleri karşısındaki durumuna göre 

tanımlamaktadır. Yani, bir kişinin yoksul olup olmadığı sadece ne kadar gelire sahip olduğuna bağlı olmayıp, 

toplumdaki diğerlerinin ne kadar gelire sahip olduklarına da bağlı olacaktır. Yoksulluğun göreli olarak 

tanımlanmasında ya nüfusun düşük gelirli bir oranı yoksul olarak alınmakta ya da ortalama gelir düzeyinde bir 
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sınır belirlenerek bu sınırın altında bir  gelire sahip olanlar yoksul olarak tanımlanmaktadır (Arpacıoğlu ve 

Yıldırım, 2011).  

 4.3  İnsani Yoksulluk  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) da yoksulluğun kavramlaştırılması çabalarına, hem yoksulluk 

kavramı etrafındaki tartışmaları hem de yoksulluğun ölçülmesi yaklaşımlarını genişleterek katkıda bulunmuştur. 

UNDP’ nin 1997 İnsani Gelişme Raporu ile ilk defa “İnsani Yoksulluk” (Human Poverty) kavramı ortaya 

atılmıştır. İnsani yoksulluk, gelir yoksulluğu ile ilişkili bulunmasına rağmen ondan farklıdır. Gelir yoksulluğu 

ölçümleri mutlak gelir üzerinde odaklanırken, “insanî yoksulluk” kavramı, okur-yazarlık, yetersiz beslenme, kısa 

yaşam süresi, ana-çocuk sağlığının yetersizliği, önlenebilir hastalıklara yakalanmak gibi temel insanî 

yeteneklerden / kapasiteden yoksun olmak biçiminde tanımlanabilir.  

Buna göre temel insan yeteneklerini sürdürebilecek olan mal, hizmet ve altyapıya - enerji, hijyen, eğitim, 

iletişim, içme suyu - erişimin yokluğu ya da kısıtlanması yoksulluğun “insanî” boyutu olarak 

nitelendirilmektedir (Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, 2009). Aynı raporda insani yoksulluğu ölçmek amacıyla 

“İnsani Yoksulluk Endeksi” (Human Poverty Index) geliştirilmiştir. Bu endeks gelişmekte olan ülkeler için 

(HPII) şu üç kriterden yola çıkarak hesaplanmaktadır:  

1. Yaşam süresi: 40 yaşın altındaki nüfus yüzdesi  

2. Eğitim: Okuma yazma bilmeyen nüfus yüzdesi  

3. Makul bir yaşam standardı  

   - Sağlıklı içme suyuna sahip olmayan nüfus yüzdesi  

  - Temel sağlık imkânlarından yoksun nüfus yüzdesi  

  - 5 yaşın altında olan ve yeterli beslenemeyen, bu yüzden ciddi düzeyde düşük kilolu olan çocukların nüfus 

yüzdesinden oluşmaktadır.  

 5  Dünya Bankası Yoksulluk Sınırının 1990-2020 Dönemine Ait Bölgesel Dağılımı  

Dünya Bankası’nın belirlemiş olduğu günde 1.25 $ yoksulluk sınırının 1990-2020 dönemine ait dünyanın belli 

başlı bölgeleri arasındaki sayısal ve oransal olarak  dağılımı Tablo 1 ve 2 ’de verilmiştir.  

 

Bölge  1990  2005  2015f  2020f  

D.Asya&Pasifik  873  317  120  83  

(Sadece Çin’de)  683  208  70  56  

Avrupa&Merkezi Asya  9  16  7  5  

LatinAmerika&Karahipler  50  45  30  27  

Orta Doğu&Kuzey Afrika  10  11  6  6  

Güney Asya  579  595  388  352  

(Sadece Hindistan’da)  435  456  295  268  

Alt Sahra Afrikası  296  387  366  352  

Toplam 1,817 1,371 918 826 

Tablo 1. Dünya’nın Değişik Bölgelerinde Günde 1.25 $’dan Daha Az Gelirle Yaşayan Yoksul Nüfus (Milyon) ve 

Yoksul Nüfüs Rakamsal  Olarak Verilmiştir. 1990-2020f.,  Kaynak: World Bank , Global Economic Prospects, 

Trade, Regionalism and Development (2005). 

 
Bölge  1990  2005  2015f  2020f  

D.Asya&Pasifik  54.7  16.8  5.9  4.0  

(Çin) 60.2  15.9  5.1  4.0  

Avrupa&Merkezi Asya  2.0  3.7  1.7  1.2  

LatinAmerika&Karahipler  11.3  8.2  5.0  4.3  

Orta Doğu&Kuzey Afrika  4.3  3.6  1.8  1.5  

Güney Asya  51.7  40.3  22.8  19.4  

(Hindistan) 51.3  42.6  23.6  20.3  

Alt Sahra Afrikası  57.6  50.9  38.0  32.8  

Toplam (Ortalama) 41.7  25.2  15.0  12.8  
Not: f’ler  Tahmin Edilen Değerleri ifade etmektedir.  

Tablo 2. Dunyanın Çeşitli Bölgelerinde Bulunan Yoksulluk (%) Oranları 1990-2020f. Kaynak: World Bank , 

Global Economic Prospects, Trade, Regionalism and Development (2005). 

Tablo 2’de 2005 yılına bakıldığında, 1990 yılına kıyasla Avrupa&Merkezi Asya bölgesi hariç tüm bölgelerde 

yoksulluk oranını azaldığı, özellikle Doğu Asya&Pasifiklerin 1990 yılında yaklaşık %55 olan yoksulluk 
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oranının, 2005 yılında özellikle Çin’in yoksullukla mücadelede etkin bir rol alması sonucu neredeyse 4 kat  

kadar (%16.8) düşürerek büyük bir başarı gösterdiği görülebiliyor. Ayrıca Avrupa ve Merkezi Asya bölgesinde 

de, 2015 yılında %1.7’den 2020 yılında ise %1.2’ye civarında gerçekleşmesi beklenmektedir.  

1990 yılında yoksulların toplam dünya nüfusu içerisindeki oranı %41.7 iken 2005 yılında yoksulluk oranı 

yaklaşık %50 oranında düşerek % 25’lere kadar düştüğü görülmektedir. Bu oranın, 2015’ te %15’e ve 2020 de 

%12.8 e gerileyerek azalma eğilimi içerisinde olacağı tahmin edilmektedir (World Bank, Global Economic 

Prospects, (2005). 

 6  Dünya’da Gelir Dağılımı Bozukluğu ve Yoksulluğun Boyutları  

Dünya, zenginliğin yanı sıra derin ve şiddetli bir yoksullukla karşı karşıyadır. Dünya nüfusunun % 10’u, 

toplam mal ve hizmetlerin % 70’ini üreterek dünya gelirinin % 70’ini elde etmektedir ki, bu yaklaşık kişi başına 

yıllık ortalama 30,000 ABD $’ına denk gelmektedir. Öte yandan 6 milyarlık ( Haziran 2012 yılı itibari ile dünya 

nüfusunun 7 milyar civarında olduğu tahmin edilmektedir) dünya nüfusunun göre 2010 yılından sonra 2.8 

milyarı -yaklaşık yarısı- günlük 2 dolarlık yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu nüfusun 1.2 milyarı ise 

(yaklaşık beşte biri), günlük 1 dolarlık sınırın altında yaşamlarını idame ettirmek zorundadır. Zengin ülkelerde 

100 çocuk içinde 1’den az oranda çocuk beş yaşına ulaşamamaktadır. Yoksul ülkelerde ise, 100 çocuk içinde 

5’den fazla oranda çocuk beş yaşına ulaşamamaktadır. Zengin ülkelerde beş yaş altı çocuk nüfusunun yüzde beşi 

yetersiz beslenme ile karşı karşıyadır, fakir ülkelerde ise bu oran yüzde ellinin üstündedir (DPT, 8. ve 

9.Kalkınma Planları). 

Küresel bolluk (servet), küresel iletişim ve teknolojik kabiliyetler gibi insani koşullar son yüz yılda tarihin geri 

kalanına kıyasla karşılaştırılmayacak ölçüde ilerleme göstermesine karşın, yokluk ve/veya yoksulluk olanca 

şiddetiyle devam etmektedir. Ayrıca bunlara benzer şekilde küresel kazanımların dağılımı eşit olmaktan oldukça 

uzaktır. En zengin 20 ülkenin ortalama geliri, en fakir 20 ülkenin gelirinin 37 katıdır ve bu fark son kırk yılda 

ikiye katlanmıştır. 

 

En Yoksul 10 Ülke Kişi Başı Milli Gelir $ En Zengin 10 Ülke Kişi Başı Milli Gelir $ 

Malavi 830 Norveç  58500 

Togo 820 Singapur 46940 

Mozambik 770 ABD 46870 

Sierra  Leone 750 İsviçre 46460 

Orta Afrika Cum 730 Hong Kong  43960 

Nijer 680 Avusturya 37680 

Eritre 630 İrlanda 37350 

Brondi 380 Danimarka 37280 

Liberya 300 Kanada 36220 

Kongo Demç Cum. 290 Finlandiya 35660 

Tablo.3. Kişi Başına Düşen Milli Gelir Düzeyleri Bakımından Dünyanın En Yoksul ve En Zengin 10 Ülkesi (Kişi 

Başına Düşen GSMH ($), 2008 ,Satın Alma Gücü Paritesi İle). Kaynak: World  Bank, World Development 

Report 2010. 

Dünya Bankası 2008 yılı itibariyle dünyadaki en yoksul ve en zengin 10 ülkesinin kişi başına düşen GSMH 

rakamlarını ortaya koymaktadır. Tablo 3’den de anlaşılacağı üzere dünyanın en yoksul ülkelerinde kişi başına 

düşen GSMH 1000 doların altındadır. Dünya Bankası verilerine göre 2008 yılı itibariyle dünyanın en yoksul ülke 

sıralamasında kişi başına düşen GSMH oranı en düşük olan 290 dolarla Kongo Demokratik Cumhuriyeti yer 

almaktadır. Dünyanın en yoksul 10 ülkesinin kendi aralarındaki kişi başına düşen GSMH ikinci sırada yer alan 

Liberya’da 300 dolar ve 10. sırada yer alan Malavi’ de ise sadece 830 dolardır.  

2008 yılı itibariyle Dünya Bankası’nın belirlemiş olduğu dünyanın kişi başına düşen GSMH rakamı en yüksek 

olan ülke 58500 dolar ile Norveç’tir. Dünyanın en yoksul ve en zengin ülkesi arasındaki kişi başına düşen 

GSMH rakamlarına bakıldığında aradaki inanılmaz uçurum göze çarpmaktadır. 290 dolar ile Kongo Dem. Cum. 

en yoksul GSMH sıralamasında iken, 58500 dolar ile Norveç en yüksek kişi başına GSMH sıralamasında yer 

almaktadır. Bu demek oluyor ki, GSMH bakımından dünyanın en zengin bölgesi en yoksul bölgesinden yaklaşık 

200 kat daha büyüktür. Böylece bir kez daha yoksulluğun küresel bir boyutu, ülkeler arasındaki inanılmaz gelir 

uçurumu açıkça görülmektedir. 

Dünyada yapılan araştırmalarda 2002 verilerine göre, dünyanın en varlıklı %5’lik kesimi dünyadaki gelirin 1/3 

üne sahip ve dünya zenginlerinin %10’luk kısmının ise %50’lik bir gelire sahip oldukları tespit edilmiştir. Buna 

karşılık dünya’daki alt gelir grubunda bulunan nüfusun %50’lik kesimi ise dünyada ki gelirlerin ancak %8.5 ine 

ve en alt seviyede bulunan nüfusun ise gelirlerin ancak %0.8’ine sahip olduğu belirtilmektedir                (Demiral 

vd., 2007). 
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Tablo 4  Kişi Başına Düşen Milli Gelir Düzeyleri Bakımından Ülke Grupları, 2009., Kaynak: World Bank, Wold 

Devolopment İndicators, 2011.   

 7  Türkiye’ de Yoksulluk ve Gelir Dağılımının Boyutları  

Yoksulluk Türkiye gibi gelişmekte olan bir ülkede de en önemli sorunlardan biri haline gelmiştir. Bir yandan 

adaletsiz gelir dağılımı, diğer taraftan ulusal gelirin paylaşımındaki düşüklük, son yıllarda ard arda yaşanan 

ekonomik krizler, başarısız politikalar yoksulluğu daha da şiddetli bir boyuta taşırken, acil önlem alınması 

öncelikli bir hale gelmiştir.  

1980'ler Türkiye için önemli bir yapısal dönüşüm sürecidir. 24 Ocak 1980'de uygulamaya konan yeni ekonomi 

programı ile ekonomik, toplumsal yapıda köklü bir değişim gerçekleşirken 1990'lı yıllarda peş peşe yaşanan 

krizler sonrasında ekonomi küçülerek, işsizlik artmıştır. Küreselleşme sureci, neo-liberal politikalar ve ekonomik 

krizlerin birleşik etkileri ülkede gelir dağılımının bozulmasına, toplumsal kesimler arasındaki uçurumun 

derinleşmesine ve yoksulluğun artmasına yol açmış ve Türkiye, gelirin nispeten eşit dağıldığı bir ülke olmaktan 

çıkıp, zengin ile yoksul arasındaki farkların uçurum nitelemesini hak edecek boyutlara ulaştığı bir ülke haline 

gelmiştir.  

Türkiye’de yoksulluğun boyutlarını ölçmeye yönelik çalışmaların son yıllara dayandığı ve bunların sayıca çok 

sınırlı olduğu söylenebilir. Bu alandaki en yeni çalışmalardan birisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

tarafından yapılan 2009 Yoksulluk Araştırmasıdır.  

Ülkedeki yoksulluk oranları benimsenen tanıma göre farklılık göstermektedir. 'Mutlak yoksulluk', kişinin 

biyolojik olarak kendini yenileyebilmesi için gereken asgari kalori düzeyindeki beslenmeyi sağlayacak gelire 

sahip olamama olarak tanımlanırken, 'göreli yoksulluk' tanımında, bireyin toplumsal bir varlık oluşu temel 

alınarak, minimum kalori ihtiyacının yanı sıra, kültürel ve toplumsal açıdan tüketimi zorunlu olan mallar da 

kapsanmaktadır. Dolayısı ile göreli yoksulluk sınırı toplumdaki genel yaşam düzeyini yansıtması ve içerisindeki 

eşitsizliği göstermesi açısından önemlidir  

 7.1  Yoksulluk Sınırı Yöntemlerine Göre Fert Yoksulluk Oranları  

Uluslararası karşılaştırmalarda kullanılan çeşitli yoksulluk kriterleri açısından Türkiye’de yoksulluğun profilini 

gösteren Tablo 5’teki veriler yoksulluk sorununun boyutlarını göstermektedir.  Türkiye İstatistik Kurumu’nun 

2009 yılına ait yoksulluk çalışmasının yoksulluk sınırı yöntemlerine göre yoksulluk oranları Tablo 5’da 

gösterilmektedir.  

Yöntemler 
 Fert yoksulluk oranı - (%) 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Gıda yoksulluğu (açlık)  1,35 1,29 1,29 0,87 0,74 0,48 0,54 0,48 0,40 

Yoksulluk (gıda+gıda dışı)  26,96 28,12 25,60 20,50 17,81 17,79 17,11 18,08 17,50 

Kişi başı günlük 1 $'ın altı   0,20 0,01 0,02 0,01 . . . . . 

Kişi başı günlük 2.15 $'ın altı  3,04 2,39 2,49 1,55 1,41 0,52 0,47 0,22 0,21 

Kişi başı günlük 4.3 $'ın altı   30,30 23,75 20,89 16,36 13,33 8,41 6,83 4,35 3,66 

Harcama esaslı göreli 

yoksulluk  
14,74 15,51 14,18 16,16 14,50 14,70 15,06 15,12 14,62 

Tablo. 5. Türkiye’de yoksulluk sınırı yöntemlerine göre fertlerin yoksulluk oranları (%). Kaynak:  TÜİK, 2010, 

2010 yılı yoksulluk çalışmaları verileri. 

Tablo 5’e bakıldığında Türkiye’de gıda yoksulluğunun 2008 yılındaki oranın % 0,54 ve gıda + gıda dışı 

yoksulluğunun ise  % 17,11’olduğu görülmektedir. 2009 yılında ise 2008 yılına kıyasla sadece gıda 

harcamalarını içeren açlık sınırının altında yaşayan insan sayısında azalış gözlemlenirken, gıda ve gıda dışı 

Ülkeler  Grubu  Yıllık Kişi Başına Milli Gelir Toplamı ($) 

Düşük Gelirli Ülkeler     509$ 

Orta Gelirli Ülkeler  3,397$ 

Alt Orta Gelirli Ülkeler  2,321$ 

Üst Orta Gelirli Ülkeler  7,502$ 

Alt Orta Gelirli Ülkeler  2,968$ 

Doğu Asya&Pasifikler  3,163$ 

Avrupa&Merkezi Asya  6,793$ 

Latin Amerika&Karahipler  7,007$ 

Orta Doğ&Kuzey Afrika  3,597$ 

Güney Asya  1,107$ 

Alt Sahra Afrikası  1.125$ 

Yüksek Gelirli Ülkeler  37,990$ 
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harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşayan insan sayısında artış gözlemlenmiştir. Bunun da sebebinin 

küresel finans krizi olduğu düşünülmektedir. 2010 yılında ise bu oranın 17.50’ye kadar düşerek gıda dışı 

yoksulluk oranının da düzelmeler olduğu görülmektedir.  

Yukarıda verilen oranların rakamsal olarak, 2009 yılında Türkiye’de fertlerin yaklaşık % 0,48’i yani 339 bin 

kişi sadece gıda harcamalarını içeren açlık sınırının, % 18,08’i yani 12 milyon 751 bin kişi ise gıda ve gıda dışı 

harcamaları içeren yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Bu oran kentlerde, %8.86, kırsal alanda % 38.69 

olarak tahmin edilmiştir.  

Türkiye’de 2006 yılı itibariyle kişi başı günlük harcaması, satınalma gücü paritesine göre 1 doların altında 

kalan fert bulunmamaktadır. Buna karşın satınalma gücü paritesine göre kişi başı günlük 2,15 dolar olarak 

tanımlanan yoksulluk sınırı altında bulunan fert oranında yıllar itibariyle azalma eğiliminde olduğu 

görülmektedir. 2.15 dolar altında bulunan fert oranı 2009 yılında % 0,22 ve 2010 yılında da %0.21 olarak az da 

olsa düşme eğilimindedir ( TÜİK, 2010 ). 

 7.2  Türkiye’de Gelir Dağılımında Adaletsizlik Sorunu 

Ülkemizde bugüne değin resmi kurumlar, çeşitli özel kuruluşlar ve bağımsız bireyler tarafından çeşitli 

tarihlerde çok sayıda gelir dağılımı araştırması yapılmıştır. Aşağıda gelir dağılımı konusunda ülkemizde yapılan 

araştırmaları “kişisel gelir dağılımı”, “fonksiyonel gelir dağılımı”, “sektörel gelir dağılımı” ve “bölgesel gelir 

dağılımı” başlıkları altında incelenebilmektedir. Ancak bu çalışmamızda sadece kişisel gelir dağılımı 

adaletsizliğine vurgu yapılacaktır.   

Ülkemizde kişisel gelir dağılımı konusunda yapılan ilk çalışma olan DPT (1963) araştırmasına göre nüfusun 

en alt yüzde 20’lik kesiminin milli gelirden aldığı pay yüzde 4.5 iken, en son 2010 yılında TÜİK tarafından 

yapılan araştırmada bu oran yüzde 6.2 olarak hesaplanmıştır. DPT araştırmasına göre 1963 yılında nüfusun en 

üst yüzde 20’lik kesiminin milli gelirden aldığı pay yüzde 57’dir. TÜİK tarafından 1994 yılında yapılan 

çalışmada bu oran yüzde 44.3 olarak tespit edilmiştir. Buradan anlaşılacağı üzere Türkiye’de yaklaşık 50 yıllık 

süreç içinde en varlıklı kesim ile en yoksul kesim dilimleri arasındaki gelir farkı 15 kat büyüklükten 7.5 kata 

kadar düşmüştür (TÜİK, 2010). 

Türkiye’de genel olarak 1963’ten günümüze doğru geldikçe gelir dağılımındaki bir iyileşme görülmektedir. Bu 

durumu ülkedeki Milli Gelir Dağılımını ölçen Gini katsayısıyla da görmek mümkündür. Yapılan ölçümlerde 

1973 yılında 0.5 olan Gini katsayısı, 1987 yılında 0.43’e inmiş (yani kişisel gelir dağılımında bir iyileşme 

olmuş), 2010 yılında ise Gini katsayısı 0.38’e kadar düşmüştür ( TÜİK, 2010) . Ancak bütün bu iyileşmelere 

rağmen Türkiye’de gelir dağılımının henüz istenen düzeylerde olduğunu söylemek mümkün değildir.  

 8  Sonuç  

Küreselleşme sürecine uyum için önerilen neo-liberal yaklaşımların sonucunda devletin ekonomiye müdahale 

etmemesi gerektiği savunulmaktadır. İlk başta makro ekonomik düzeyde büyümeyi ön plana çıkaran bu 

yaklaşımlara göre, fakirlik sorunu da büyüme ile birlikte gelirin artmasına bağlı olarak çözülecektir. Ancak bu 

yaklaşımda hesaba katılmayan noktalardan biri, büyümeye bağlı olarak artan gelirin adil ve etkin dağıtılmasının 

sağlanamaması sonucunda fakirlerin daha fakir zenginlerin ise daha zengin olduğu bir ortamın oluştuğunun 

görülmesidir.  

Bu yüzden bazı ülkelerde devletin ekonomiye müdahalesi kaçınılmaz olmaktadır. Fakirliğin azaltılması 

konusunda, sosyal devlete önemli görevler düşmektedir. Ayrıca gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ile 

kendilerini sosyal devlet olarak tanımlayan tüm ülke yöneticileri, sosyal devlet olmanın gereği olarak toplumun 

genel refah seviyesini artırmak için fakirlikle mücadele politikalar uygulamalıdırlar. 

Refah seviyesinin yükseltilmesi, devletin insanlara yaptığı bir iyilik değil, devletin görevi ve insanların 

vatandaşlık hakkıdır. Devletin kamu harcamaları kapsamında, doğrudan gelir transferi ile birlikte fakirlerin 

tüketim bütçesine katkı yapması ve mesleki becerilerin kazandırılması ve kişisel yeteneklerin geliştirilmesi gibi 

uygulamalarla yoksul kişilerin yaşam düzeylerini yoksulluk sınırın üzerine çıkarılması amaçlanması 

gerekmektedir. Bununla birlikte, toplumsal olarak minimum kabul edilen gelirin altında geliri olan herkese para 

yardımı yaparak minimum geliri garanti eden bir teknik olan Negatif Gelir Vergisi uygulanması için ortam 

hazırlanmalı ve bunun sonucu olarak da gelir bölüşümü daha adil bir hale getirilmelidir. 

Ayrıca bunlara benzer şekilde küresel kazanımların dağılımı eşit olmaktan oldukça uzaktır. En zengin 20 

ülkenin ortalama geliri, en fakir 20 ülkenin gelirinin 37 katıdır ve bu fark son kırk yılda ikiye katlanmıştır. 

Yoksul ülkelerde gelir dağılımı gelişmiş ülkelere göre çok daha adaletsizdir. Az olan millî gelirler ülke 

yönetimlerinde bulunan azınlık gruplar tarafından paylaşılıyor ve bu durum neticesinde ise, zor durumda olan 

geniş halk kitlelerinin ekonomik durumlarına olumsuz bir şekilde yansımaktadır.   

Gelir dağılımı adaletsizliğinin yaygın olduğu toplumlarda pek çok sorun birbirini beslemektedir. Ekonomik 

yönünün yanı sıra sosyolojik ve psikolojik boyutları da olan yoksulluk olgusunun temeline inerek ve nedenlerini 

inceleyerek, yoksulluğu azaltma ya da yok etme konusunda yapılan araştırma ve çalışmalara yoğunluk 

kazandırarak, bu sorunları çözüme kavuşturmanın, insan hakları ihlâllerinin önlenmesine büyük katkısı olacaktır. 
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Dünyada toplam gelire ve yapılan üretime bakıldığında aslında kaynakların mevcut dünya nüfusuna yetecek 

düzeyde olduğu görülebilmektedir. Bu nedenle, yoksullukla ilgili temel sorunun gelir yetersizliği olmadığını, 

gelirin yeterli fakat dağıtımının adaletsiz olduğunu göstermektedir. Gelirin daha adil bir şekilde dağılımının 

sağlanabilmesi halinde, her insanın temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi ile mümkün olabilecektir.  

Gelir dağılımı açısından bakıldığında her ülkede üretilen gıda ve gelirin kendi vatandaşların temel ihtiyaçlarını 

sağlamaya yetecek düzeyde olmadığı görülmektedir. Bu nedenle uluslararası destek son derece önemli 

olmaktadır. Ancak bu destek, yüksek faizli borçlar yoluyla değil, karşılıksız yardımlar yoluyla sağlanmalıdır. Bu 

elbette kolay bir iş değildir. Gelişmiş ülke vatandaşları, verdikleri vergilerin “başka ülkenin yoksulları” na 

aktarılmasını istemeyebilir.  

Böyle bir durumda, “insan hakları eğitimi” son derece önemlidir. Yaygın şekilde verilecek “insan hakları 

eğitimi” sayesinde, kişilerin bilinçlenmeleri, insanın değerinin bilincine ulaşmaları sağlanabilir.  İnsanın 

değerinin (maddi ve manevi) bilincine ulaşmış bir kişinin, yoksullara “benim ülkemin yoksulları” veya “başka 

ülkenin yoksulları” gözüyle bakması düşünülemez. İnsana, sadece insan olduğu için değer verir ve o değeri 

korumak için yapılması gerekenleri yapar. Bu durumda bile günümüz kapitalist anlayışın cenderesinde geçen 

insanlara anlatmak ve kabul ettirmek zor olabilir. Öyle ise insanların sadece maddi duygularıyla bu fedakârlığa 

katlanmaları mümkün olmayacaktır. Bu nedenle insanları maddi yönde de tatmin edecek bir yol bulmak gerekir.  

İnsanların geri kalmış bölgelere yatırım yapmaya teşvik ederek, yapılan yatırımlar sonucu bir yandan düşük 

gelirli bölge insanlarına istihdam ve gelir elde etme imkânı verilirken, diğer taraftan da yatırımcıların kar 

etmeleri sağlanabilir. Ayrıca henüz insani değerlerine kaybetmeyen ve insan hakları konusunda insanların 

bilinçlenmeleri, sadece muamele etme etiğine sahip olmalarını değil, aynı zamanda, sahip oldukları onura uygun 

bir muamele görmeyi talep etmelerini de sağlayacaktır. Son dönemde, Kuzey Afrika’da bu taleplerin 

yaygınlaştığı görülmektedir. Gelişmiş iletişim teknolojileri, özellikle de internet, hak ve özgürlükler bilincinin 

küresel bir boyut kazanmasını sağlamıştır. Aynı zamanda bu şekilde açlıkla mücadele eden insanları gören 

vicdan sahibi varlıklı ve duyarlı insanlar buralara yardım etmek istemektedirler.   

Ayrıca genelde fakirlik yaşayan bölgelerde eksik olan insan hakları ve demokrasi talepleri de kitle iletişim 

aracılığı ile hızla yayılmakta ve bu insanlar, daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi ve daha fazla insan 

hakları taleplerini yüksek sesle dile getirmektedirler. Böylece yıllarca bu bölgelerde, ülkelerinin kaynaklarını 

büyük bir sorumsuzluk içinde kullanan bir kısım yönetici ve istilacı ülkelerin yöneticilerinden hesap sorabilecek 

ve hakkettikleri geliri elde etme yolunda mesafe alabileceklerdir.  

Türkiye'deki yoksulluğun yapısına bakıldığında mutlak yoksulluk ve gıda yoksulluk oranlarının düşük olduğu 

görülmektedir. Ancak gıda ve gıda dışı harcamaları kapsayan yoksulluk tanımı benimsendiğinde ülkedeki 

yoksulluk oranı % 17.5 gibi yüksek bir düzeye yükselmektedir. Ülkede uzun yıllar süren yüksek enflasyon 

toplumsal kesimler arasındaki gelir kutuplaşmasının derinleşmesine yol açmıştır. Her ne kadar son yıllarda 

enflasyon oranlarında nispetten daha düşük rakamlar yakalanmış ise de,  gelir dağılımında istenen düzeylere 

henüz gelinememiştir. 

1980'lere dek kırsal kesimde yaygın olan yoksulluk 90’1ı yıllarda yaşanan zorunlu göçlerle kentlerde görünür 

bir nitelik kazanmış ve 1990'ların ikinci yarısından başlayarak yoksulluk ve yoksullukla ilgili tartışmalar 

gündemde yer almaya başlamıştır. 2001 ve 2009 ulusal ve uluslararası finansal krizlerle birlikte yoğun iflas ve 

işten çıkarmaların yaşanması geniş kitleler için yoksulluğun her an karşılaşılabilecek bir toplumsal riske 

dönüşmesine yol açmıştır. Ancak Türkiye 2010 ve 2011 yıllarında ekonomik alanda hızla toparlanarak son finans 

krizinin etkilerini minimum seviyelere indirgemeyi başarmıştır. Bütün bunların yanında Türkiye’nin siyasi 

etkilerden sıyrılıp radikal reformlara önem vermesi gerekmektedir. Ayrıca ulusal ekonomik politikaların tarıma 

daha fazla odaklanarak, yoksullar lehine ekonomik büyümenin yapılandırılması sağlanmalıdır 
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Abstract 

In today’s world productivity and efficiency issues take center stage more. Sustainable development concept 

has become more important, especially since the last quarter of 1900s when the fears increased about the scarcity 

of resources. Sustainable development that is environmentally sensitive and aimed at reducing inequality 

between generations and increase production outputs has become an issue which should be emphasized by all 

countries. High environmental costs have begin to increase importance of sustainability. Emerging technologies 

that called “Green Information and Communication Technologies” present new solution offers for environmental 

pollution and become an important cornerstone for the sustainability process. Information and communication 

technologies that is one of the most important issues within sustainable development processes will provide the 

minimization of uncertainties in production stage by increasing the productivity and efficiency.    Information 

and communication Technologies has the potential to increase quality of all people life without compromizing 

the ecosystem by using less material and energy, so this technologies provide benefit maximization. In 

this context the study will be examined the relationship between  information and communication technologies 

and sustainable development. Data which will be used in the paper will consist different variables (e.g. GDP, 

internet users…) and the results of the paper will compare the countries. Paper will bring out the importance of 

information and communication technologies for sustainability by the results.  

JEL codes: Q01, Q56, D83 

 1  Giriş 

Ortaya çıkışları ile insan hayatı ve çalışma koşullarına ilişkin birçok şeyi radikal olarak değiştiren 

(Bouwmann, vd, 2002: 3) bilgi ve iletişim teknolojileri (ICT), geride kalan çeyrek yüzyıl içerisinde dünyanın 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeleri açısından ekonomik büyüme ve sosyal gelişme açısından önemli bir besin 

kaynağı olmuştur. Bu teknolojilere geniş olarak bakıldığında üretim ve tüketim sürecinde yer almış ve 

günümüzde daha fazla ön plana çıkarak ülkelerin de bu konuya daha fazla eğilmesine neden olmuştur. Gelişmiş 

ülkeler ulaşmış oldukları büyüme hızını koruyabilmek, gelişmekte olan ülkeler ise hızlarını arttırmak açısından 

ICT'ye ilişkin yatırımlarını arttırarak devam ettirmektedirler (Doong ve Ho, 2012: 1). ICT’nin sağladığı faydalar 

sektörlere göre değişim göstermektedir. Yapılan çalışmalar ICT ile ilgili yatırımların; verimlilik artışı, düşük 

maliyetler, yeni ekonomik fırsatlar, istihdam alanları, yenilikler, ticaretin ve ihracatın artması gibi bir takım 

ekonomik faydalarının olduğunu göstermiştir. Bunların yanı sıra sağlık ve eğitim konusunda daha iyi hizmetlerin 

oluşturulması ve sosyal uyumun geliştirilmesi açısından da faydalar sağlamaktadır (Worldbank, 2009: v). 

 ICT çeşitli bölgeler arasında bilgi değişimini daha kolay hale getirerek coğrafi açıdan farklı bölgelerde 

dağınık olan üretim yapılarının koordine edilmesini sağlamaktadır (Meijers, vd, 2008: 1). ICT’nin ekonomik 

büyümeyi iki farklı açıdan etkilediği söylenebilir. Bunlardan ilki çıktı olarak ICT ürünlerinin elde edilmesi ve 

diğeri ise girdi olarak ICT’nin kullanılmasıdır. ICT'nin sermaye olarak kullanıldığı yani ICT’ye dayalı üretimin 

yapıldığı endüstrilerde bu teknolojiler büyüme üzerindeki etkisini çoklu faktör verimliliğini arttırarak 

göstermektedir (Jalava ve Pohjola, 2007: 464). Bu bağlamda ICT'nin son dönemlerde daha fazla ön plana 

çıkmaya başlayan ve kıt kaynakların geçmişe oranla daha verimli kullanılması gereğinin anlaşılmasının ardından 

daha fazla önemli olmaya başlayan sürdürülebilir kalkınma açısından da taşıdığı önem günümüz ülke 

ekonomileri açısından göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür. Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ekosistemi 

tehlikeye atmadan, insanların hayat kalitesinin arttırılmasının sağlanmasını ifade eder. Ancak toplumlar değer 

yaratmak için bunları yaparken daha az enerji ve materyal girdisi kullanmalıdırlar. ICT, enerji kullanımını 

kısıtlarken enerji verimliliğini arttırarak ekonomiler üzerinde önemli katkılar sağlamaktadır (Hilty, 2008: 13-14).  

Bu doğrultuda çalışmanın ikinci bölümünde ICT ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin teorik bilgiler ve üçüncü 

bölümde araştırmanın metodolojisine ilişkin bilgiler verilecektir. Dördüncü bölümde yapılacak analize ilişkin 

bulgular ve beşinci bölümde bu bulgulara ilişkin sonuçlar değerlendirilecektir.  

 2  ICT ve Sürdürülebilir Kalkınma 

Geride kalan çeyrek asırlık süreçte ICT'nin hızlı bir şekilde yayılması insan davranışlarının mevcut her alanda 

değişmesine neden olarak ekonomik ve sosyal değişimi (Braun, 2010: 3) daha önce hiçbir zaman diliminde 

görülmemiş şekilde hızlanmasını sağlamıştır. ICT'ye genel itibarı ile bakıldığında özellikle küreselleşen dünya 
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ortamında internet tabanlı teknolojilerin ve iletişim hizmetlerinin bu kapsamda ele alınmış olduğu görülmektedir 

(Scheidewind, 2004: 147). Son dönemlerde sürdürülebilir kalkınma kavramının daha fazla kullanılması ile 

gündemde daha çok yer almaya başlayan ICT "Yeşil ICT" olarak adlandırılan ve bu teknolojilerin doğaya 

etkilerinin azaltılmasını (Webber ve Wallace, 2009: 2) amaçlayan süreçlerin ön plana çıkmasına neden olmuştur. 

Burada ele alınan yeşil kavramı etkinlik açısından önem taşımaktadır. Etkinlik, daha düşük maliyetli ve çevre 

dostu teknolojilerle sağlanmaktadır. Yeşil teknolojiler çok önemli özelliklere sahip ürünler değillerdir. Bu 

teknolojilerin en önemli özellikleri daha kullanışlı ve kullanım sonrası geri dönüşümlerinin daha kolay olmasıdır. 

Bu teknolojilerin temel özellikleri olarak; (i) enerjiyi etkin olarak kullanmaları ve (ii) ekipmanların doğru yerde 

ve zamanda kullanılmaları sonucu işe uygun olmayan ekipmanların daha düşük maliyetlerle uzaklaştırılmaları 

verilebilir (Webber ve Wallace, 2009: 2). 

ICT alanında yapılan yatırımlar yüksek faktör verimliliği ve artan rekabet edilebilirlik sayesinde ekonomik 

büyüme üzerinde doğrudan etkilidir (Tallon ve Kraemer, 1999: 1). Akıllı telefonlar ve kablosuz ağlar gibi 

yenilikçi teknolojiler gelişen dünyaya, en yoksul kesimleri de dahil olmak üzere, ulaşmış ve beraberinde pozitif 

kalkınma adına da bir takım umutlar taşımıştır. Bu yenilikler ekonomik büyümeyi, daha fazla iş alanının 

açılmasını, kırsal kesimden büyük şehirlere olan göçte azalmayı, tarımsal ve endüstriyel verimliliğin artmasını, 

yeniliklerin daha kolay yayılmasını ve kamusal yönetimin etkinliğinin artması gibi birçok avantajı beraberinde 

getirmektedir. Ancak bazı ülkelerdeki ve ülke içindeki ICT'ye ulaşıma ilişkin bir takım kısıtlamalar bu 

ülkelerdeki fakir kesimlerin bu teknolojilere ilişkin fırsatlar ulaşmasını engellemektedir (Braun, 2010: 3). ICT'ye 

ilişkin gelişmelerin ülkelerde yer alan düşük gelirli kişilere ulaştırılması üzerine yapılan çalışmalar geniş bir 

pozitif etkiden bahsetmektedir. Bunlar;  

 Zaman ve maliyete ilişkin avantajlar, 

 Karar verme aşamasını daha verimli hale getirecek bilgilere sahip olunması,  

 Daha fazla etkinlik, verimlilik ve çeşitlilik,   

 Daha düşük girdi maliyetleri, yüksek çıktı fiyatları ve yeni teknolojiler hakkında daha fazla bilgiye 

sahip olma, 

 Genişletilmiş piyasalar şeklinde sıralanabilir (Braun, 2010: 5). 

Sürdürülebilirlik kavramı her zaman sürekli büyümeyi ifade etmemektedir. Bir ülkenin genişlemesinin 

olmadığı zamanlarda da sürdürülebilirlikten bahsetmek mümkündür. Yani bir ülke veya toplulukta yaşayan 

bireylerin hayat şartları veya standartlarına ilişkin gelişmeler olduğunda da sürdürülebilirlikten bahsetmek 

mümkün olabilmektedir (Brandon ve Lombardi, 2011: 13).Bu açıdan ele alındığında bazı araştırma sonuçlarının 

ICT’nin ekonomik fonksiyonunun ötesine uzanan etkilerinin varlığını ifade etmeleri ICT'nin sürdürülebilir 

kalkınma açısından sahip olduğu önemi ortaya koymaktadır. Sosyal hayatın birçok farklı boyutu üzerinde etkili 

olan bu teknolojiler; ICT’nin öğrenmeyi geliştirmek, sağlık hizmetlerini iyileştirmek, toplumdan dışlanmış 

kadınların güçlendirilmesi, yerel bilginin teşvik edilmesi ve yönetişimi iyileştirmek gibi nedenlerle kullanılması 

sonucu ortaya çıkar (Ngwenyama ve Morawczynski, 2009: 238). Bu noktadan hareketle ICT uygulamalarının 

gelişmekte olan ülkelerde, sahip olduğu potansiyel sayesinde, bireylerin hayat kalitelerini arttırmada önemli bir 

yere sahip olduğu söylenebilir. İnsan ihtiyaçlarına genel olarak bakıldığında temel ihtiyaçlar olan sağlık, eğitim 

ve ömür boyu öğrenme, çevresel konular ve kültür gibi birçok alana ICT uygulamalarının nüfuz ettiği 

görülebilmektedir. Örneğin sağlık uygulamaları konusunda ICT uygulamaları sağlık uzmanları arasında ve bu 

uzmanların hastaları arasında bilgi paylaşımını kolaylaştırarak zamandan ve maliyetten tasarruf edilmesini 

sağlamaktadır. Aynı zamanda hastaların kontrolünün zamanında yapılabilmesini sağlamaktadır (Mansell ve 

Wehn, 1998: 85). Bu bilgiler bağlamında ICT ve sürdürülebilirlik arasındaki ilişkiye bakıldığında ICT’nin 

sürdürülebilirlik üzerindeki etkilerinin farklı açılardan ele alınabileceği görülmektedir. Bunlardan en belirgin 

olarak ortaya çıkan doğrudan etkiler; ICT ürünlerinin yaşam süreçleri boyunca ekolojik sürdürülebilirlik 

sağlamaları nedeniyle ortaya çıkan etkilerdir. Bu doğrudan etkiler; enerji kullanımı, çevre kirliliğine neden olan 

gaz salınımlarının önlenmesi ve elektrik kullanımına ilişkin israfın engellenmesi gibi konularla ilintilidir. Bir 

diğer etki ise dolaylı olarak adlandırılan ve ICT'nin organizasyonlarda neden olduğu değişimler sonucu ortaya 

çıkmaktadır. Bu etkiler kullanım ve tüketim alışkanlıklarını değiştirerek toplum ve işletmeler üzerinde kendini 

göstermektedir (Scheidewind, 2004: 147). Bunların yanı sıra ICT'nin sürdürülebilirliği etkilemedeki rolünü en 

iyi açıklayan etkenler; piyasanın ev halkı için ulaşılabilir kılınması, kamusal mallara ilişkin provizyonların ve 

aynı şekilde sağlık hizmetlerinin ve insan kaynaklarının kalitesinin arttırılması, eğitim yoluyla mevcut sosyal 

ağların daha etkin kullanılmasına olanak sağlamak veya bunların yayılmasını sağlamak ve dar gelirli insanların 

ve toplulukların hak ve yetkilerini güçlendirmek için yeni kurumsal düzenlemelerin oluşturulması olarak 

verilebilir (Braun, 2010: 6). 

ICT ile kalkınmanın sağlanabilmesi çoğu zaman zordur. ICT ile kalkınmanın gelişmekte olan ülkelerde 

meydana gelebilmesi için ulusal hükümetler ICT’nin genişletilmesi için uygun bir ortam geliştirmelidirler. 

Bunun yanı sıra bu süreçte engel teşkil edecek faktörlerin de belirlenmesi gerekir (Ngwenyama ve 

Morawczynski, 2009: 238). 
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Kalkınma amacıyla ele alınan ve ICT'yi esas alan kalkınma stratejileri büyüme ve yoksulların ihtiyaçlarının 

çözümüne yönlendirildiği takdirde başarılı olabilecektir. ICT'nin geliştirilmesi veya kalkınma için çözüm 

süreçlerinde kullanılması dünyanın gelişmemiş birçok ekonomisi tarafından öncelikli olarak ele alınmamaktadır. 

Çünkü bu bölgelerde genel olarak altyapıya (yollar, elektrik altyapısı vb.) ve sosyal hizmetlere (eğitim, sağlık 

vb.) ilişkin ihtiyaçlar birincil olarak ele alınmaktadır (Braun, 2010: 5).   

ÜLKELER 

Sabit Hat 

İnternet 

Aboneliği* 

İnternet 

Kullanıcı  

Sayısı* 

Mobil 

Telefon 

Aboneliği* 

Güvenilir 

 İnternet 

Servis Sağ-

layıcıları** 

Telefon  

Hatları* 

Kişi Başı  

GSYH*** 

Toplam  

GSYH***

* 

Arnavutluk 3,29 44,98 141,90 8,42 10,39 3,67 11.786 

Ermenistan 2,75 44,00 125,01 17,46 19,16 3,03 9.371 

Avusturya 23,86 72,73 145,90 856,02 38,68 45,18 379.069 

Azerbaycan 5,08 46,67 100,51 5,08 16,64 5,71 51.774 

Belarus 17,55 32,05 108,88 9,48 43,61 5,76 54.713 

Belçika 30,95 73,73 111,55 489,08 42,58 43,07 469.374 

Bosna Hersek 8,17 52,00 82,72 15,96 26,56 4,40 16.577 

Bulgaristan 14,44 45,98 135,39 73,53 29,50 6,33 47.714 

Hırvatistan 18,19 60,11 144,00 168,85 42,23 13,77 60.851 

Kıbrıs 17,62 53,02 93,75 838,62 37,46 28,77 23.132 

Çek Cumhuriyeti 14,45 68,63 136,82 318,35 22,87 18,25 192.032 

Danimarka 37,72 88,77 124,80 1.872,36 47,40 56,24 311.988 

Estonya 25,09 74,16 123,34 434,33 35,99 14,34 19.216 

Finlandiya 28,57 86,89 156,41 1.245,34 23,30 44,37 238.041 

Fransa 32,89 77,49 97,39 297,02 54,40 39,44 2.560.002 

Gürcistan 5,70 26,29 89,40 11,90 24,84 2,62 11.667 

Almanya 31,90 82,52 127,86 872,03 55,81 40,11 3.280.529 

Yunanistan 19,94 44,57 108,63 124,25 45,98 26,60 301.083 

Macaristan 19,56 65,16 120,12 166,20 29,77 12,86 128.631 

İzlanda 34,34 95,63 107,26 2.525,16 60,88 39,54 12.574 

İrlanda 21,03 69,77 105,06 999,33 46,44 46,17 206.611 

İtalya 21,92 53,74 149,80 154,42 35,51 34,07 2.060.965 

Kazakistan 8,74 33,38 118,87 5,21 24,86 9,13 149.058 

Kırgızistan 0,28 19,58 96,83 1,10 8,98 0,84 4.616 

Letonya 19,42 71,51 103,00 173,29 23,77 10,72 24.009 

Litvanya 20,81 62,81 148,80 177,67 22,32 11,04 36.306 

Lüxemburg 33,20 90,07 143,39 1.412,23 53,73 105,19 53.333 

Makedonya 12,47 51,91 104,54 24,27 20,05 4,46 9.189 

Moldova 7,55 40,12 88,86 13,48 32,60 1,63 5.808 

Hollanda 38,09 90,70 115,42 2.276,60 43,52 46,90 779.356 

Norveç 35,25 93,27 115,54 1.651,26 33,74 85,38 417.464 

Polonya 12,99 62,47 122,96 210,80 20,08 12,29 469.440 

Portekiz 19,29 51,28 142,84 173,62 42,15 21,48 228.571 

Romanya 13,90 40,02 114,94 39,84 20,99 7,53 161.623 

Rusya 11,07 43,36 167,68 20,35 31,69 10,43 1.479.819 

Sırbistan 11,77 43,05 135,99 19,89 42,66 5,26 38.423 

Slovakya 12,78 79,88 109,12 127,62 20,24 16,07 87.268 

Slovenya 24,01 69,33 103,56 303,56 44,45 22,89 46.908 

İspanya 22,86 65,80 112,00 233,47 43,86 30,54 1.407.405 

İsveç 31,85 90,01 116,07 1.268,39 52,50 48,89 458.551 

İsviçre 37,15 82,16 121,74 1.867,37 55,94 67,45 527.919 

Tacikistan 0,06 11,54 86,36 0,44 5,35 0,81 5.640 

Türkiye 9,73 39,82 84,90 98,99 22,27 10,09 734.364 

Türkmenistan 0,01 2,19 63,42 0,20 10,31 3,96 20.000 

Ukrayna 6,44 44,58 117,55 13,23 28,21 3,00 137.929 

İngiltere 31,46 84,73 130,34 1.396,03 53,66 36,34 2.261.713 

Özbekistan 0,31 19,44 74,22 0,21 6,60 1,38 38.981 

* 100 Kişi Başına ** 1 Milyon Kişi Başına ***Bin $ **** Milyon $ 

Tablo 1. Ülkelere İlişkin Veriler Kaynak: Worldbank, 2012, databank.worldbank.org. 
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 3  Araştırmanın Yöntemi 

Çalışmada ICT ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amacıyla ICT ve kalkınma ile 

ilintili değişkenler kullanılarak ele alınan ülkeler arasında bir sınıflandırma yapılmıştır. Son dönemlerde önemli 

gelişmelerin yaşandığı bir tarafta yeniden yapılanmaya çalışan ülkeleri içinde barındıran Orta Asya ve diğer 

tarafta da krizden sıyrılmaya çalışan ekonomileri ile dünya gündemini sürekli meşgul eden Avrupa’da yer alan 

toplam 47 ülke çalışmada yer almıştır. Bu ülkelere ilişkin ICT değişkenleri olarak ele alınan değerler fiziksel 

altyapıya ilişkin değişkenlerden (Sabit Hat İnternet Aboneliği, İnternet Kullanıcı Sayısı, Mobil Telefon 

Aboneliği, Güvenilir İnternet Servis Sağlayıcıları, Telefon Hatları) meydana gelirken kalkınmaya ilişkin 

değişkenler ülkelerin kişi başı ve toplam GSYİH’sı ele alınarak analize dâhil edilmiştir. Analize dâhil edilen 

ülkelere ilişkin bilgiler Dünya Bankası'nın veri tabanından derlenmiştir. Kesit çalışması olarak planlanan 

çalışmada 2010 yılına ait veriler kullanılmıştır. Çalışmada ele alınan değişkenler ve ülkelere ilişkin bilgiler 

Tablo-1'de verilmiştir.  

Çalışmada kullanılan verilerin aralarındaki ilişkinin varlığı, derecesi ve yönüyle ilgili bilgi edinmek amacıyla 

korelasyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucunda kullanılan değişkenlerin birbirleri ile ilişkili oldukları 

görülmüştür. Korelasyon analizi yapıldıktan sonra ülkeler arasında sınıflandırma yapmak amacıyla ilgili 

değişkenler dâhil edilerek kümeleme analizi yapılmıştır. Kümeleme analizi; p sayıdaki değişkeni n sayıdaki 

birimde saptanan değerlere göre ortak özelliklere sahip olduğu varsayılan alt kümelere ayırarak ortak faktör 

yapıları ortaya koyarak birim ve değişkenleri aynı anda göz önüne alır ve n birimi p değişkene göre alt kümelere 

ayırır ve ele alınan birimleri taksonomik olarak sınıflandırır (Özdamar, 2004: 270). Kümeleme analizinde gruplar 

başlangıçta belirlenmez. Birimlere ilişkin verilerle gruplar oluşturulur (Gegez, 2007: 373). Kümeleme analizi 

sonucu oluşan kümelerde yer alan gözlemler kendi içlerinde homojenken diğer kümelerdeki gözlemlerden farklı 

bir biçimde ayrılırlar. Kümeleme analizi yapılırken ilk önce veri matrisi ve benzerlik ölçüsü belirlenmiş daha 

sonra ise kullanılacak kümeleme yöntemi seçilmiştir. Çalışmada kümeleme yöntemi olarak seçilen Hiyerarşik 

kümeleme yöntemi; birimleri değişik aşamalarda bir araya getirerek ardışık biçimde kümeleri belirlemeyi ve 

benzerlik veya farklılık düzeylerine göre küme elemanlarını belirlemeye yarayan yöntemdir. Hiyerarşik 

kümeleme sonuçlarını göstermede dendogram yöntemi kullanılmış ve ülkeler 0-25 birim aralığında 

ölçeklendirilmiş mesafede kümelere ayrılmışlardır. Çalışmada kullanılan verilerin analizi için SPSS 18.0 paket 

programı kullanılmış ve uzaklık katsayıları ve dendogram yardımıyla kümeler belirlenmiştir. 

 

Şekil 1. Kümeleme Analizi Sonucu Oluşan Dendogram 

 4  Analiz Sonuçları ve Değerlendirme 

Yapılan kümeleme analizi sonucu elde edilen dendogram Şekil-1'de verilmiştir. Dendograma bakıldığında 

aradaki mesafe arttıkça birimler arası benzerlik azalmakta ve kümelerde yer alan ülke sayısı artarken küme sayısı 

azalmaktadır. Hiyerarşik kümelemede küme sayısına görsel olarak karar verilmektedir. Bu açıdan ele alındığında 

kesme noktası üç küme oluşturacak şekilde alındığında başta oluşan kümenin homojenlik düzeyi azalacak, sıfıra 

yakın ve on bir küme oluşturacak şekilde kesildiğinde ise analizin amacından uzaklaşılacaktır.  
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Dendograma bakıldığında kesmek için en ideal uzaklık biriminin altı küme oluşturacak şekilde olmasının 

uygun olduğu görülmektedir. 47 ülkenin ele alındığı kümeleme analizi sonucu oluşan dendogramda en anlamlı 

kümelemenin kesikli çizgi ile belirtilen noktadan (4-5 birim arasındaki bir nokta) önce ortaya çıkan kümeler 

olduğu belirlenmiştir. Bu durumda ortaya çıkan 6 kümede yer alan ülkeler Tablo-2'de verilmiştir. Birinci kümede 

8 ülke, ikinci kümede 33 ülke, üçüncü ve dördüncü kümelerde 2 ülke ve beş ve altıncı kümelerde ise sadece 1 

ülkenin yer aldığı görülmektedir.  

Birinci 

Küme 
İkinci Küme 

Üçüncü 

Küme 

Dördüncü 

Küme 

Beşinci 

Küme 

Altıncı 

Küme 

Belçika Kıbrıs Bulgaristan Rusya İtalya Fransa Almanya 

Polonya Letonya Slovenya İspanya İngiltere   

İsveç Estonya Belarus     

İsviçre Türkmenistan Lüksemburg     

Avusturya Bosna Hersek Azerbaycan     

Norveç Moldova Hırvatistan     

Hollanda Tacikistan Danimarka     

Türkiye Kırgızistan Yunanistan     

 Ermenistan Finlandiya     

 Makedonya Portekiz     

 Arnavutluk Çek Cumhuriyeti     

 Gürcistan İrlanda     

 İzlanda Macaristan     

 Sırbistan Ukrayna     

 Özbekistan Kazakistan     

 Litvanya Romanya     

  Slovakya     

Tablo 2. Kümeleme Analizi Sonucu Oluşan Kümeler 

  

1. Küme 

8 Ülke 

2. Küme 

33 Ülke 

3. Küme 

2 Ülke 

4. Küme 

2 Ülke 5. Küme 

1 Ülke 

6. Küme 

1 Ülke 
Ortalama 

Std. 

Sapma 
Ortalama 

Std. 

Sapma 
Ortalama 

Std.  

Sapma 
Ortalama 

Std. 

Sapma 

Sabit Hat 

İnternet 

Aboneliği* 

27,48 10,93 14,68 10,24 16,97 8,34 26,69 6,75 32,89 31,90 

İnternet 

Kullanıcı  

Sayısı* 

75,61 17,95 52,41 23,12 54,58 15,87 69,24 21,91 77,49 82,52 

Mobil 

Telefon 

Aboneliği* 

116,76 16,72 113,83 22,90 139,84 39,37 140,07 13,76 97,39 127,86 

Güvenilir 

İnternet  

Servis 

Sağlayıcıları

** 

1.089,81 804,46 343,05 607,68 126,91 150,70 775,23 877,95 297,02 872,03 

Telefon  

Hatları* 
38,66 12,91 29,40 14,24 37,77 8,61 44,58 12,83 54,40 55,81 

Kişi Başı  

GSYH*** 
44,91 25,20 16,90 21,47 20,49 14,22 35,21 1,61 39,44 40,11 

Toplam  

GSYH**** 
529.442 147.279 83.195 90.733 1.443.612 51.204 2.161.339 141.950 2.560.002 3.280.529 

* 100 Kişi Başına ** 1 Milyon Kişi Başına ***Bin $ **** Milyon $ 

Tablo 3. Kümelere İlişkin Değişkenlerin Ortalamaları ve Standart Sapmaları 

Birinci kümeye bakıldığında Türkiye ve Polonya'nın bu küme içerisinde yer alması incelenmesi gereken bir 

konudur. Türkiye açısından ele alındığında genel itibarı ile tüm değerleri bu kümenin ortalaması altında olan 

Türkiye'nin sahip olduğu toplam GSYİH ile bu kümede yer aldığı söylenebilir. Polonya açısından da durumun 

kısmen aynı olduğu söylenebilir. Ancak Polonya'nın bu değişkenin yanı sıra sahip olduğu ortalamanın üzerindeki 

mobil telefon aboneliği ile de bu kümeye dâhil olduğu belirtilebilir. 

İkinci küme bulundurduğu ülkelerin çokluğu açısından bakıldığında dikkat çeken en önemli kümedir. Bu 

kümede ayrıca çok yüksek kişi başı ve toplam GSYİH'ya sahip ülkelerin de yer alması dikkate değerdir. Örneğin 

kişi başı GSYİH'sı Hırvatistan'ın neredeyse 8 katı olan Lüksemburg bu kümede birçok kişi başı GSYİH'sı 

kendininkinden düşük olan ülkeyle birlikte yer almaktadır. Veriler incelendiğinde bu durumun ortaya çıkma 

nedenlerinin ele alınan diğer verilerin kümede yer alan diğer ülkelere yakın olmasından kaynaklandığı 
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söylenebilir. Ayrıca bu kümede yer alan ülke sayısının çokluğunun nedeni olarak da kesim noktası kararının 

etkili olduğu söylenebilir. 

Üçüncü ve dördüncü kümeye bakıldığında yer alan ülkelerin verilere ilişkin değerlerinin birbirine yakın 

olduğu görülmektedir. Ancak üçüncü kümede yer alan ülkelerin toplam ve kişi başı GSYİH açısından dördüncü 

kümelerden farklılık göstermektedir. Beşinci ve altıncı kümelere bakıldığında ise bu kümede yer alan Fransa ve 

Almanya'nın toplam GSYİH açısından diğer ülkelerden önemli bir farkla önde oldukları görülmektedir. Ancak 

diğer ICT değişkenleri açısından diğer kümelerin ortalamalarının üstünde olduğu ancak ülke bazında 

bakıldığında çoğu ülkenin değerlerinin altındadır.          

 5  Sonuç 

ICT ile sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmayı amaçlayan çalışmada ICT altyapı 

değişkenleri ile kişi başı ve toplam GSYİH değişkenlerinin dâhil edildiği analiz sonucu değerlendirilen 47 ülke 

altı ayrı küme oluşturmuşlardır. Genel itibari ile bakıldığında ülkelerin bu kümeleme analizinde belirgin olarak 

GSYİH açısından ayrıştıkları görülmektedir. Ancak ikinci kümede yer alan ülkelere bakıldığında toplam GSYİH 

açısından birbirinden oldukça uzak ülkelerden oluştuğu görülmektedir. Bu kümedeki ülkelere ilişkin diğer 

verilere bakıldığında ortalamanın çok altında ve çok üstünde değerlerin olduğu, fakat genel olarak bu değerlerin 

birbirlerine yakın oldukları söylenebilir. 

Gelişmişlik düzeyine göre farklı ülkelerin değerlendirildiği analizde GSYİH değişkeninin hem kişi başı hem 

de ülke (toplam) düzeyinde kümelerin belirlenmesinde en önemli belirleyicilerden biri olduğu görülmektedir. Bu 

durum ülkelerin sınıflandırılma düzeyleri açısından, çalışmada kullanılan veriler baz alındığında, ICT 

değişkenlerinin çok önemli farklılıklar oluşturmadığını göstermektedir. Bunun en önemli nedenleri arasında 

ülkelerin kalkınma stratejileri içerisinde ICT' ye ilişkin altyapı unsurlarına ve yatırımlarına verdikleri önemin az 

olması veya bu konudaki özel sektör yatırımlarına ilişkin yerli düzeyde teşviklerin sağlanmaması gösterilebilir. 

Ülkeler uzun dönemli sürdürülebilir ve çevreye duyarlı bir kalkınma gösterebilmek aynı zamanda 

vatandaşlarının yaşam standartlarını yükseltebilmek adına ICT ile ilgili çalışmalarını arttırmaları gerekmektedir. 

Özellikle çalışmada ele alınan ülkeler çerçevesinde durum değerlendirildiğinde, aradaki gelir ve yaşam 

standartlarına ilişkin farklar göz önünde bulundurulduğunda az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin bu konu 

üzerinde daha fazla durmaları gerektiği söylenebilir.   

Sürdürülebilir kalkınma açısından hayati önem taşıyan ICT; gelecek nesillere karşı sorumlulukların ve 

duyarlılığın artması gereken kaynakların giderek daha kısıtlı hale gelmeye başladığı küresel rekabet ortamında 

üzerinde dikkatle durulması gereken bir konu haline gelmiştir. İlerleyen dönemlerde yapılacak çalışmalarda ICT 

ve kalkınma arasındaki ilişki irdelenirken yıllara göre ülkeler arasında değişen durumun ortaya çıkarılması bu iki 

değişken arasındaki ilişkinin daha net anlaşılmasına neden olacaktır.           
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Abstract 

While poverty has been a phenomenon encountered practically in all societies in the past, it still continues to 

exist as a significant social phenomenon in our day. In this study, poverty concepts, significance of education in 

fighting with poverty, opportunities offered by the latest innovations in education technologies for education and 

the contributions that can be provided by these innovations to education programs aimed to fight with poverty 

have been explained. How the Eurasian countries may use education technologies in the anti-poverty programs 

that they could collectively implement and the opportunities that could be offered by collective action have been 

discussed. 

JEL codes: I21, I32 

 1  Giriş 

Yoksulluk inatçı bir düşmandır. Yoksulluk, ekonomik bir sorun olmanın yanı sıra, sosyal ve ahlaki boyutları 

olan karmaşık bir konudur. Birçok ulusun eğitim politikasında; eğitimin yoksulluğun giderilmesi ve yok 

edilmesinde anahtar bir rolü vardır (Sayed, 2008). 

Yoksullukla mücadeleye yönelik politikalar, çok yönlü bir bakış açısını ve çok yönlü uygulama araçlarının 

kullanılmasını gerektirmektedir. Yoksullukla mücadelede yürütülen politikaların başarılı olabilmesi; ekonomi 

politikalarının, sektörel politikaların ve doğrudan sosyal transferlerin uyumlu ve eşgüdümlü bir biçimde 

yürütülmesi sayesinde gerçekleşir (Şeker, 2008). Yoksullukla mücadeleye yönelik politikalar/savaş hemen kısa 

sürede sonuçlandırılamaz. Yoksulluğa yönelik mücadele yıllarca, belki on yıllarca, belki de nesiller boyu devam 

etmek gerekmektedir. Planlı ve programlı olarak yürütülen politikalar sonucunda yoksulluğa karşı verilen savaş 

başarılı olur (Silver ve Silver, 2006, 74). 

Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki son yıllardaki gelişiminden eğitim bilimlerini de etkilenmiştir. 

Yoksullukla mücadelede iletişim ve bilişim teknolojileri aracılığı ile eğitim programlarının yürütülmesinde hem 

eğitimi veren kurumlara hem de öğrencilere çeşitli avantaşlar sağlamaktadır. 

Avrasya ülkelerinin birlikte yürütecekleri yoksullukla mücadele programlarında, eğitim programlarında 

iletişim ve bilişim teknolojilerinden yararlanmaları bu ülkelere çeşitli avantajlar sağlayacaktır. Büyük bir 

coğrafya alanında yer alan bu ülkeler, coğrafyalarının her alanına eşit eğitim hizmeti götürerek, insan sermayesi 

birikimine katkı sağlayarak, yoksullukla mücadelelerinde başarılı olabilirler. Yoksullukla savaşlarında başarılı 

olmaları bu ülkelerin bölgesel güç olmalarını ve dünya ekonomisi ile güçlü rekabet edebilmelerini sağlayacaktır. 

 2   Yoksulluk 

Yoksulluk, ekonomik gelişmenin sosyal alanlarda ne kadar gerçekleştirilebildiğini gösterir. Yoksulluk, çağlar 

boyunca var olan çok boyutlu bir kavramdır. “Mutlak yoksulluk”, “göreli yoksulluk”, “insani yoksulluk”, 

“yapabilirlik” ve “sosyal dışlanma” birbiriyle ilişkili yoksulluk kavramlarıdır. 

Mutlak yoksulluk; bir insanın, bir biyolojik varlık olarak yaşamını minimum düzeyde sürdürebilmesi için 

gerekli kaloriyi ve gerekli diğer besinlerini sağlayacak beslenmeyi gerçekleştirebilecek aynî ya da nakdî 

gelirlerden yoksunluğudur (Yılmaz ve Bulut, 2009). Mutlak yoksunluk kavramı açlık sınırı olarak da tanımlanır. 

Göreli yoksunluk; bir kişinin yiyecek gereksinimleri dışındaki gereksinimleri (giyim, barınak ve enerji gibi) 

karşılayacak gelirden yoksun olma halidir (DPT, 2007). 

İnsani gelişmişlik; okur-yazarlık, okumaz-yazmazlık, yetersiz beslenme, kısa yaşam süresi, ana-çocuk 

sağlığının yetersizliği, önlenebilir hastalıklara yakalanmak gibi temel insani yeteneklerden yoksun olma halidir 

(DPT 2007). İnsani gelişmişlik, yoksulluğun “insani” boyutu olarak nitelendirilmektedir. Asgari yaşam 

standardına erişememe veya temel gereksinimlerini karşılayamama durumu olarak tanımlanan yoksunluğun 

yalnızca yetersiz gelir ve harcama ile değil, eğitimsizlik, sosyal güvencesizlik, sosyal ilişkilerdeki zayıflık, temiz 

suya erişememe, toplumsal faaliyetlerde yer alamama gibi durumlar olarak da tanımlanması yoksulluğun parasal 

olmayan boyutunu da içeren bir tanımıdır (Şeker, 2011). 

Yapabilirlikten yoksunluk/kapasite yetersizliği kavramı, açlık, eğitimsizlik, sağlıksızlık, cahillik, kötü barınma 

koşulları, sosyal güvencesizlik gibi her insanın mutlaka kaçınmak isteyeceği durumlardan kaçınabilme yetisidir 

(Sen, 2004). “Yapabilirlikten yoksunluk”, yoksulluğun bir başka tanımıdır. Yapabilirlikten yoksunluk, diğer bir 

deyişle yoksunluk, gelir azlığının olmadığı durumlarda da olabilir (Buğra, 2005; Şeker, 2011). 

“Sosyal dışlanma”, sivil, politik, ekonomik ve sosyal vatandaşlık haklarından mahrum olma-edilme 

durumudur (Çakır, 2002). Yoksulluğun sonucu olan “yoksunluk” ve “sosyal dışlanma”, az gelişmişliğin kısır 
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döngüsü içerisinde yeni yoksun ve sosyal dışlanmışları yaratmaktadır. Bu ülkelerde daha sık rastlanan, kredi, 

sigorta, toprak ve insan sermayesi alanlarındaki piyasa başarısızlıkları, yoksullara açık olan yatırım fırsatlarını 

engellemektedir. Ekonomik kalkınmanın gerçekleşmesi ve piyasanın işleyişi için gelir, servet ve güç 

eşitsizliklerinin varlığını kendi kendine besleyen yoksulluğu kısır döngü sürecinden çıkaracak politikalar 

üretmek ile mümkündür (DPT, 2007). 

Yoksulluk, yalnızca yoksul kesimi etkilememekte, doğrudan ya da dolaylı etkileri ile tüm toplumsal kesimlerin 

üzerinde çeşitli olumsuz etkilerini görülmektedir. Yoksulluğa karşı verilecek savaşta yürütülecek tüm politikalar, 

yoksul halkın insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesi için hem toplumsal hem de uluslararası işbirliği ile çaba 

sarf edilmesi, öncelikli olarak yoksulluğun girdabında olan insanlara karşı toplumların ve ülkelerin vicdani ve 

insani görevidir. Yoksullukla mücadeleye yönelik uygulanan politikaların içeriğinde;  

 Refah reformları, 

 Ekonomik refah, 

 Sosyal güvenlik, 

 Eğitim ve mesleki eğitim, 

 Makroekonomik politikalar, 

 Fırsat eşitliği, 

gibi ekonomik önlemleri kapsamalıdır (Schiller, 2001). 

Ülkeler, yoksullukla mücadeleye yönelik olan politikalarında hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlarla 

birlikte çeşitli politikalar uygulamaktadırlar. Uluslararası kuruluşların yoksulluğun azaltılması ve iklim 

değişikliklerine yönelik olarak birlikte yürüttükleri politikalar şunlardan oluşmaktadır (Hulme, 2010): 

 Aşırı yoksulluk ve açlığı yok etmek, 

 Ulusal temel eğitimde başarılı olmak, 

 Cinsiyet eşitsizliğine karşı politikalar üretmek ve kadını güçlendirmek, 

 Çocuk ölümlerini azaltmak, 

 Anne sağlığını iyileştirmek, HIV/AIDS, sıtma, ve diğer hastalıklarla mücadele etmek, 

 Çevrenin sürdürülebilirliğini sağlamak, 

 Gelişmek için küresel ortaklıklar geliştirmektir. 

Uluslararası kuruluşların yoksulluğa karşı geliştirdikleri politika seçenekleri birbirleri ile ilişkili faktörleri 

gruplandırmışlardır. 

Yoksullukla mücadeleye yönelik politikalar, çok yönlü bir bakış açısını ve çok yönlü uygulama araçlarını 

gerektirmektedir. Yoksullukla mücadelede yürütülen politikaların başarılı olabilmesi; ekonomi politikalarının, 

sektörel politikalarının ve doğrudan sosyal transferlerin uyumlu ve eşgüdümlü bir şekilde yürütülmesi sayesinde 

gerçekleştirilir (Şeker, 2008). 

 2.1  Yoksulluk ve Eğitim 

Eğitim, sosyal problemlerin çözümü ve büyümenin gerçekleştirilmesinde anahtar bir elementtir. Eğitim; 

ekonomik büyüme, ulusal verimliliği ve yeniliği destekler. Eğitim yatırımı; bireysel, toplumsal ve gezegenimizin 

hepsi için faydalıdır. Kaliteli eğitim; yoksulluk ve eşitsizliğin azaltılmasında çok güçlü bir silah olarak bilinir.  

Yoksullukla mücadelede, temel eğitimin önemi günümüzde de sürmektedir. Evrensel temel eğitim, 

yükseköğretim olmaksızın başarıya ulaşamaz. Birinci, ikinci ve yükseköğretim birbirlerini tamamlayan bir 

bütünün parçalarıdır. Yükseköğretim, toplum ve ekonominin tüm sektörlerinin temel bilgisini sağlar (Khan ve 

Williams, 2006). 

Temel eğitim politikaları kişilerin yaşam kalitesini artırmasıyla birlikte, kişilerin gelir edinme kapasitelerini de 

artırır. Eğitim politikaları sonucu kişilerin kapasitelerinin artması, insanların özgürlüklerini de artırır (Sen, 2004). 

Araştırmacılar; eğitimin, bireylerarasındaki eşitsizliği azaltıldığını iddia ederler. Kız çocukları, etnik 

ayrımcılığa uğrayanlar, yetimler, özürlü bireyler ve kırsalda yaşayan aileleri kapsayan fakirlerin çoğunluğunu 

için ilköğretim bir katalizör rol oynar. Birçok ülkede ilk ve orta öğretime katılımın, kalıcı olan yoksulluğu 

değiştirdiği kayıt edilmiştir (Maile, 2008). Yoksullukla mücadelede, yalnızca eğitim aracılığı ile başarılamaz. 

Eğitim, yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olur. Eğitim; yoksulluğun azaltılması, yok edilmesi ve sosyal 

dönüşümü gerçekleştirmede güçlü bir araçtır. 

Eğitimin bireylere olan katkısı kısaca şöyle sıralanabilir: İlk olarak; eğitim, iş verimliliğini arttırır. Eğitim 

fırsatlarının artması bireylere yüksek becerili iş bulma fırsatını yaratır. İkinci olarak; mesleki eğitim, mesleğinde 

ileri uzmanlaşmış bireylerin yetişmesi ve yeni iş bulabilmelerini sağlar. Son olarak, geri kalmış bölgelere 

yönelik, yüksek kaliteli eğitim bireylere gelir artışı sağlıyor. Bütün bunlar, geri kalmış bölgelerdeki eğitime olan 

talebi arttırıyor (Dillinger, 2007). Eğitim, becerilerin geliştirilmesi, verimlilik ve uyum yeteneği açısından, uzun 

dönemli ekonomik büyümeye katkı sağlar. 
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Yoksulluk ve eğitim arasındaki ilişki oldukça açıktır; eğitimli insan yüksek kazanç elde eder ve bu da onların 

yaşantısının kalitesi daha iyi geliştirir. Eğitimle becerileri güçlendirilmiş bir kişi, sahip olduğu eğitim ona 

geleceğini tahmin etmesini sağlayarak, yaşantıları üzerlerindeki kontrolü ve mevcut seçme haklarını genişletir. 

Eğitim bir insan hakkı olarak tanımlanır ve ekonomik gelişimin, sosyal ve insanî tüm boyutlarıyla fiili olarak 

açıkça ilişkilidir (Khan ve Williams, 2006). 

Eğitim ve gelir arasındaki ilişkiyi iki faktör etkiler. Bunlar; bireyin kişisel özellikleri (zeka düzeyi, 

motivasyonu, gibi) ve bireyin bulunduğu çevrenin özellikleri (ailesinin geliri, komşuları, gibi) belirler. Bireyin 

zekâsının ve motivasyonunun yüksekliği daha yüksek dereceli eğitim almasını ve daha iyi gelir elde etmesini 

sağlar. Eğer bireyin zekâsının ve motivasyonu düşükse daha düşük dereceli eğitim almasını ve daha düşük gelir 

elde etmesini yaratır. Bireyin ailesinin gelirinin yüksekliği ve sosyal çevre genişliği bireye daha yüksek eğitim ve 

geniş sosyal çevrenin yarattığı yüksek gelir elde etmesine imkân yaratır. Eğer bireyin ailesinin gelirinin düşük ve 

sosyal çevresi dar bireye daha düşük eğitim ve sosyal çevrenin olanaksızlığı daha düşük gelir elde etmesini 

yaratır (Schiller, 2001). Az gelişmişliğin kısır döngüsünü eğitim ve gelir ilişkisinde görmek mümkündür. Düşük 

eğitim düzeyi, düşük ücretli işi/geliri sağlıyor. Düşük gelir ise yoksulluğu doğuruyor. Bu döngü yoksulluğu, 

yoksulluk iyi beslenememe ve sağlıksızlığı yaratıyor. Bütün bunlar yoksulluk girdabını oluşturuyor. Bireyin 

kişisel olarak yaşadığı yoksulluk kısır döngüsü ülke ekonomisinin az gelişmişliğini ve dünya ekonomisini de 

olumsuz olarak etkiliyor. Yoksulluk ve eğitim arasındaki bağlantı, sadece aralarındaki ilişkinin döngüsel 

olmasından dolayı değil, aynı zamanda eğitimin yoksulluğu etkileyen birçok boyutu olmasından dolayı da 

oldukça karmaşıktır. 

Bireylerin yüksek seviyedeki eğitim düzeyleri, daha yüksek gelir elde etmelerini sağlayarak, iyi beslenmelerini 

ve sağlıklı olmalarını sağlar. Bu durum, sürdürülebilir ekonomik büyümenin yapılaşması, sağlık ekonomisini 

güçlendirmesi ile birlikte bireylerin sağlık hizmetlerinden yararlanılmasını da sağlar (Maile, 2008). Bu kısır 

döngünün negatif yönde çalışması ise düşük ücret alındığında ortaya çıkıyor. 

Eğitim ve yoksulluk arasındaki ilişkiyi anlamak için dört esas yapı üzerinde odaklanılması gerekmektedir. 

Bunlar (Sayed, 2008):  

 İnsan sermayesinin yapısı, 

 İnsan haklarının yapısı, 

 İnsanın yapabilirliğinin yapısı, 

 Sosyal dışlanmanın yapısıdır. 

Eğitimin ekonomik refah üzerindeki etkisi, insan sermayesi teorisi ve insani gelişmişlik indeksi aracılığı ile 

incelenir. İnsan sermayesi teorisi eğitimin yararları üzerine odaklanırken, insani gelişmişlik indeksi eğitimin 

sağladığı refahı, farklı değişkenler aracılığı ile ele almakta ve eğitimi yoksulluğun farklı boyutları ile 

ilişkilendirmektedir (Karayılmazlar, 2006). İyi bir eğitimle sağlanacak insan sermayesinin getirisi olarak; gelir 

düzeyinin artması, iyi bir iş ve ona bağlı toplumsal bir statü, yüksek iş tatmini gibi, maddi ve sosyal-psikolojik 

beklentiler sayılabilmektedir. 

Sosyal dışlanmış bir bireyin eğitim hakkını kullanamaması, vasıfsız olarak çalışmasına, sağlığını 

koruyamamasına, toplumsal yaşamla bütünleşmek için gerekli olan niteliklerden yoksun olmasına ve iyi bir iş 

bulamamasına sebep olarak bütünsel bir etkiye neden olur. Eğitim hakkı elinden alınan çocuk ya da genç; o anki 

dışlanmışlığının yanında, gelecekte iyi bir iş sahibi olamama tehlikesini de taşıyarak, gelecekte yaşayacağı 

ekonomik ve sosyal dışlanmanın temelini, eğitim hakkını alamadığı gün atmış olur (Çağlar, 2002). Ayrıca yoksul 

kişi, çocukluğunda ve gençliğinde alamadığı eğitim hakkının yarattığı ezikliği bir ömür boyu taşıyacaktır. 

Çeşitli nedenlerle çocukluğunda eğitim alamayan birey, kuşaktan kuşağa yoksulluk mirasını dev almış oluyor. 

Çocuklarını okula göndermeyen ailelerin gerekçelerini şunlar oluşturabiliyor; okul olmadığı için, dini nedenlerle 

göndermeme (özellikle kız çocuklarını), çocuğunun çalışması hane halkına gelir katkısı oluşturduğu için okula 

göndermiyor (İnsel, 2005). 

 2.2  Bilgi Ekonomisinde Eğitim 

Bilim, teknoloji ve yenilik açlığın ve yoksulluğun azaltılması ve ekonomik büyümenin yürütülmesine yardımcı 

olur. Bilgi ekonomisinde insan kaynakları kritikal önemlidir. Bilgi ekonomisi insan kaynaklarının donanımı ve 

işgücünün yeteneği ve yükselmesi arasındaki ilişkiye odaklanılmıştır. İnsan sermayesine yapılan yatırım artı 

değer/katma değer artışı ülkeler için en iyisidir. Küresel ekonomide bilgi sürekli olarak kendini yenilediği için 

bireyler yaşam boyu öğrenim aracılığı ile sahip oldukları bilgi ve beceriyi sürekli yenilemek durumundadırlar 

(Khan ve Williams, 2006). 

Durağan bilgideki hızlı değişim, öğretim süreçlerine yön değiştirmiştir. Bilgideki olağan üstü artış, bilgiyi çok 

daha hazır bulunabilir hale getirmiştir. Öğrenme bağımsız bir tarz olmuştur. Bilgi arama, analiz yapma, 

araştırmanın yapılabilirliği ve problem çözmek, özel bilginin ezberlenmesinde daha önemli hale gelmiştir. İşgücü 

piyasasında yüksek rekabet ön plana çıkmıştır. 
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 3  Eğitim teknolojisi 

Eğitim teknolojilerinde son otuz yılda büyük gelişmeler olmuştur. Özellikle de bilişim ve iletişim 

teknolojilerindeki (ICT) devrimsel nitelikteki gelişmeler eğitim alanında, eğitim kurumlarına ve öğrencilere yeni 

öğretim ortamları yaratmışlardır. Son eğitim teknolojileri; öğrencilere eğitsel materyalleri elektronik ortamda, 

uygun ve esnek olarak yapılandırabilmelerine, hızlı güncelleyebilmelerine, farklı teknolojileri, öğrenme sürecine 

katabilmelerine ve 7/24 saat uygun olan zamana göre bilgiyi alabilmelerine sağlarken, eğitim kurumlarına da 

eğitimlerini sunabilme ve aktarabilme olanağı vermektedirler (Demirci, vd, 2011). 

Teknolojilerin eğitime sağladığı faydalar; kurumsal etkinlik, aktif öğrenme, yazma becerileri, kritik düşünce, 

bilgiyi bireyselleştirme, özel ihtiyaçları olan öğrenciler için esneklik sağlayabilmesi, işbirlikçi öğrenme, iletişim 

becerileri, çoklu ortam dağıtıcıları ve çok kültürlü eğitimdir (Barron, A. E., vd, 2006). 

Bilgiye dayalı öğrenme, yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir. Bilgiye dayalı öğrenme; okul ve üniversiteler 

gibi örgün öğretim kurumları ile sınırlandırılmamalı bunun yanında yetişkin eğitimi, resmi olmayan öğrenme ve 

çalışma yaşamına bağlı öğrenme gibi kavramları da içermelidir. ICT’nin öğrenme konusunda yapabileceği 

muhtemel etki, “her yerde, her zaman ve her şekilde” öğrenmeyi mümkün kılma vizyonudur. ICT ile birlikte 

bilgi coğrafi yakınlıkla kısıtlanmamakta ve ICT bilginin paylaşılması, arşivlenmesi ve yeniden elde edilmesi 

konusunda daha fazla imkân sunmaktadır. Ayrıca, bilgi toplumu ve ICT’nin yaygın kullanımı yeni dijital 

beceriler ve istihdam, eğitim ve öğretim, öz gelişim ve toplumda yer alma konularında bir ihtiyaç meydana 

getirir. ICT, eğitim kaynaklarına olan erişimi genişletme, öğrenme kalitesini iyileştirme ve eğitim sisteminin 

yönetimsel verimliliğini yükseltme potansiyeline de sahiptir (Butcher, vd, 2011). 

Eğitim teknolojileri ile eğitimde; yüz-yüze eğitim, yazılı materyal, ses, görüntü (TV, Video) ve bilgisayar 

olarak gruplandırılarak incelenir. Bilgisayarın eğitim alanında kullanılması, özellikle de internetin eğitimde yer 

alması ile birlikte eğitim teknolojileri büyük ölçüde değişiklikler olmuştur. Eğitim teknolojiler kendi içlerinde 

etkileşimli/eşzamanlı (karşılıklı konuşmanın olduğu) ve etkileşimsiz/eşzamansız (karşılıklı konuşmanın 

olmadığı) olarak iki grup olarak inceleniyor (Seferoğlu, 2010). 

ICT ‘nin eğitime en son sağladığı teknolojiler Web 2.0 dir. Web 2.0 teknolojileri; bloglar, wikis, dosya 

paylaşım siteleri, kartpostallar, ve sosyal ağ/birlikte öğrenme gibi çeşitli uygulamaları içermektedir (Richardson, 

2009). 

ICT kolaylaştırıcı ve önem arz eden bir kurum olup, bilgi toplumunda sosyo-ekonomik gelişmeyi arttırabilecek 

eğitim ve yeniliği sunmaktadır. Bu bakımdan, temel yönelimleri aşağıdaki gibi açıklanabilir (Butcher, vd, 2011):  

 

1) ICT, hem öğretme ve öğrenme stratejileri, hem de kullanmayı tercih ettikleri yönetimsel ve idari yöntemler 

bakımından eğitim planlamacılarının önündeki seçenekleri arttırır.  

2) ICT, küreselleşmiş iletişim sistemleri ve ağları sayesinde, veri transferinin katlanarak artmasını sağlamaktadır.  

3) ICT ağları, operasyon sahalarını ve etkilerini coğrafi sınırlarının ötesinde genişletebilmeleri için kuruluşların 

potansiyellerini önemli ölçüde arttırmıştır.  

4) ICT, geleneksel eğitim kuruluşlarının potansiyel rakiplerinin girişinin önündeki engelleri azaltmaktadır.  

5) Toplu zeka ve amatörleşme akademik dünyanın sınırlarını zorlarken, dinamik bilgi yaratımı ve sosyal 

hesaplama araçları ve süreçleri gittikçe yayılmakta ve kabul görmektedir.  

6) ICT öncesinde etkin bir biçimde iş gören telif hakları uygulamaları ve ilgili iş modelleri, gittikçe daha fazla 

tehdit altında olup, bazı durumlarda hızla işlevlerini kaybetmektedir.  

7) ICT sistematik olarak varsıl ve yoksul arasındaki sosyal eşitsizliklere dikkat çekmektedir. Teknolojik 

yeniliklerin ortaya çıkması, eğitimdeki dijital farkı vurgulamak bakımından büyük potansiyele sahip olup, 

ICT’ye erişimi olanlara faydalar sağlamakta ve erişimi olmayanları da marjinalleştirmektedir.  

8) Mobil ve kişisel teknoloji, giderek daha sıklıkla her türden hizmetin dağıtım platform olarak görülmektedir.  

9) Güvenlik ve gizlilik meseleleri, muhtemelen önümüzdeki birkaç onyıl boyunca dünyada bir çekişme sahası 

olmaya devam edecektir.  

10) İçeriğin içinde olmasından ziyade, değer, sunuluşunda ve çok çeşitli sayıda izleyici kitleleri ve amaç için 

hem geçerli hem de uygun olan bir içerik halinde hızlı bir biçimde yayınlanması konusunda önem arz 

etmektedir.  

 

ICT’nin gün geçtikçe eğitime yenilikler sunmaktadır. Gelecekteki teknolojiler; Web 1.0 yalnızca okuma, Web 

2.0 de okuma ve yazma,  Web 3.0 okuma, yazma ve etkileşim ve Web 4.0 de ise okuma, yazma ve daha fazla 

etkileşimi içermektedir (Köse, 2011). 
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 4  Avrasya Ülkeleri 

Avrasya ülkeleri, yoksullukla mücadeleye yönelik olarak bölgesel işsizlik sorununu uzun dönemde yapıcı 

politikalarla çözmek için kaynak tahsisi, sermaye birikimi, sanayileşme, üretimin yeniden yapılandırılması, 

bölüşüm, sosyal devlet ve bölge ülkeleri arasında işbirliği gibi ekonomi konularını akademik ortamda birlikte ele 

alınıp tartışılacağı işbirliği ortamları oluşturmalıdırlar. Yoksulluğa yönelik olarak birlikte yönetilecek işbirliğinin 

eğitim programının kapsamında şunlar olmalıdır: 

 Yoksul kişilerin istihdam piyasalarına girmelerine yönelik olarak sosyal politikaları içeren projeler 

hazırlanmalıdır. İstihdama yönelik beceri kazandırmaya ve kalifiye eleman yetiştirme yönelik istihdam 

yönelik eğitimlerini programları içermelidir,  

 Eğitim; yoksullar, dezavantajlı bireyler, kadınlar ve işsiz gençlere yönelik olmalıdır,  

 Eğitimin içeriği; Avrasya ülkelerinin piyasa talepleri göz önüne alınarak, ihtiyaç duyulan alanlarda 

eğitim gerçekleştirilmelidir, 

 İstihdam edilecekleri alanlarda kısa süreli, bilgi, beceri ve nitelikleri çerçevesinde mesleki eğitim 

verilmelidir, 

 Eğitimlerin genel amacı, eğitime katılan bireylerin insan sermayesi birikimlerinin artırılması olmalıdır, 

 Eğitimi başarı ile tamamlayanlara; sertifika verilip, staj imkânı tanınmasına imkân verilmelidir, 

 Girişimcilik teşvik edilmelidir. Girişimciliğe yönelik eğitim programları hazırlanmalıdır. Yeni iş kurma 

kredileri ve kredi teminatı verilmesine yönelik Avrasya ülkeleri arasında fonlar oluşturulmalıdır, 

 İş arama ve bulmaya yönelik danışmanlıklar ve aracı hizmetleri verilmelidir, 

 İşe girenlere işlerini sürdürebilmeleri için gerekli olan; stres yönetimi, kişilerarası iletişim ve giyim 

kuşam gibi konularda destek verilmelidir, 

 Eğer işten çıkma veya çıkarılması durumlarının bilinmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Yoksulluğa yönelik eğitim programları sürekli denetlenmeli ve her bir ülkenin koşullarına uyarlanmalıdır. 

Eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen çeşitli engelleri vardır. Bu engeller yoksullukla savaşta önemsenmeleri 

gerekmektedir. Coğrafi, iklim, sosyal ve ekonomik engellerdir. Avrasya ülkeleri yoksullukla mücadele 

planlarında eğitimde fırsat eşitliğini engelleyen faktörleri dikkate almalıdırlar. 

Avrasya ülkeleri yoksullukla mücadeleye yönelik eğitim programlarını yürütürken ICT’den yararlanmaları 

kendilerine birçok fayda sağlayacaktır Bunları sıralayabiliriz; 

 Büyük bir coğrafi alanda yer alan vatandaşlarına eğitim götürme fırsatı (basılı materyal/TV yayını ya da 

internet aracılığı ile), 

 Örgün eğitime göre daha düşük maliyetle eğitim verme fırsatı, 

 Etnik ayrımcılık, dil ve din farkı gözetmeden eşit eğitim sunma fırsatı, 

 Eğitim aracılığı ile hem ulusal kültürlerini geliştirme hem de bölge ülkelerinin kültürlerini edinme ve 

kendi kültürlerini diğer ülkelerle paylaşma fırsatını, 

 Eğitim sonucunda bölge ülkelerindeki insan sermayesi birikimini artırma fırsatı, 

 Bölge ülkelerindeki insan sermayesi birikimi artırılması sonucunda bireylere yoksulluktan kısır 

döngüsünden kurtulma fırsatı, 

 Avrasya ülkelerine yoksullukla savaşlarında başarıyı elde etme fırsatını, 

 Avrasya ülkelerinin nitelikli insan gücü ile dünyanın diğer ülkeleri ile rekabet edebilme fırsatını sağlar. 

Avrasya ülkeleri ICT eğitimde etkin bir şekilde kullanması, yoksullukla mücadelede onları başarı sağlamasının 

dışında bu ülkeleri bölgesel güç konumuna getirecektir. 

Avrasya ülkeleri yoksullukla savaşa yönelik olarak Web 2.0 teknolojilerinin olanak sağladığı bir sosyal 

medyadan da yararlanabilirler. Bu sosyal medyanın kurucusu ve sürdürülmesinde destekleyenler arasında her bir 

Avrasya ülkesini temsilen resmi kuruluşların temsilcileri (dışişleri, eğitim ve kültür bakanlıkları, yükseköğretim 

kurumları, bu ülkelerin resmi devlet televizyon kuruluşları) yer almalıdır. Ayrıca bu sosyal medyayı 

destekleyebilecek olan özel sektör ve sosyal girişimci kuruluşlara da yer verilmelidir.  

Avrasya ülkelerinin yoksullukla mücadeleye yönelik olan sosyal medya aracılığı ile yoksullukla savaşta, 

birlikte neler yapabilecekleri akademik olarak tartışılabilmelidir. Sosyal medyada olması gerekenler: 

 Resmi kuruluşların ortak programları yer almalıdır, 

 Uzman ve akademisyenlerin yayınlarına yer verilmelidir, 

 Eğitim programlarının içeriği tartışılmalıdır, 

 Büyük bir coğrafyada yer alan Avrasya ülkelerine yoksulluğa yönelik olarak ne şekilde e-öğrenim ve 

eğitim yayınları (Radyo/TV) yapılabileceklerine yönelik projeler üretmelidirler, 

 Yoksulluğa yönelik konferanslar düzenlemelidirler, 

 Avrasya ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadeleye yönelik çözüm üreten 

akademik çalışmaları özendirmeye yönelik olarak, her yıl ödüllü yarışma programları düzenlenmelidir. 
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Avrasya sosyal medyası birçok problemin birlikte tartışılarak çözüleceği, güçlü birlikteliklerin başlangıcı olan 

bir eğitim içerikli medya olmalıdır. 

 5  Sonuç 

Eşit özelliklerle dünyaya gelen bireyler;  içinde yaşadığı toplumun yapısındaki eşitsizliklerden etkilenerek, 

ailelerinin sahip olduğu sosyo-ekonomik yapısından doğrudan etkilenerek, bireyler birbirlerinden 

ayrılmaktadırlar. Fakir bir ailenin bireyi olarak dünyaya gelen kişi kendisini fakirliğin kısır döngüsü içinde bulur. 

Yoksullukla mücadelede eğitimin önemli anahtar bir rolü vardır. 

Eğitim, bireyde bilgi birikimi ve becerilerinin artışını sağlayarak insan sermayesi oluşumuna katkı sağlar. 

İnsan sermayesi getirisi olarak, işe giren birey(işyerindeki verimliliği artan birey) gelir sahibi(daha yüksek gelir 

sahibi) olacaktır. Gelir düzeyi artan birey, iyi bir işi ve ona bağlı toplumsal bir statüsü, yüksek iş tatminine sahip 

olacaktır. Aynı zamanda, daha yüksek gelire sahip olmak bireyin daha iyi beslenmesi, bedenen ve ruhen daha 

sağlıklı olmasını sağlayacaktır. Sağlıklı olan bireyin verimliliği sürekli artacaktır. Verimliliği artan birey kişisel 

olarak maddi ve manevi doyuma ulaşarak yoksulluğun kısır döngüsünden kurtulacaktır. Ayrıca, üretken ve mutlu 

olan bireyler, ülke ekonomisinin kalkınması ve büyümesine katkı sağlamış olacaktır. Büyüyen ve ekonomik 

kalkınmasını gerçekleştiren ülke, yoksulluğun azaltılmasına yönelik inatçı ve uzun dönemli politikalarında 

başarılı olarak, yoksulluğun kısır döngüsünü kıracaktır. 

Avrasya ülkeleri; yoksulluğu, birlikte paylaştıkları büyük coğrafya alanı içinde yaşayan toplumların önemli bir 

sorunu olarak görmek ve yoksulluktan kurtulma hakkını da bir küresel hak ve görev olarak düşünerek işbirliğine 

gitmelidirler.  

Yoksullukla mücadelede, eğitime büyük önem verilmelidir. Avrasya ülkeleri birlikte hazırlayacakları 

yoksullukla mücadele programlarında; istenilen yerde, istenilen zaman diliminde, istenilen şekilde çalışma ve 

öğrenme imkânı sağlayan ICT’den yararlanmalıdırlar. 

Avrasya ülkeleri birlikte hareket ederek, yoksulluk ve adaletsizlik sorunuyla baş etmede, insan hakları adına 

gerçekten anlamlı gelişmeler sağlayabilirler. 
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European Union’s Expansion and Globalization Strategies: A 
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Abstract 

During the development process, particularly Middle and Eastern European Countries have increasingly 

integrated into the Union economy while parliaments, governments, public and private sectors have put forth 

significant effort to prepare for membership to European Union. European Union, on the other hand, prepared a 

financial framework in 1989 to actively support such efforts. Thus the Union financial and institutional 

regulations were realized to finance the process of transition to market economy. In this regard, Poland has 

quickly completed the necessary steps for harmonization and accelerated its efforts towards this goal. Following 

the radical change Poland experienced after 1989, the process of democratization and transition to open market 

economy. In our study we compared and investigated Poland economic and political situation before joining 

European Union, with the developments during the harmonization process and its economic structure today. In 

this process, it will be appropriate to take a look at Poland recent political and economic life as well as the 

reasons as to why Poland is an important state for Europe. 

JEL codes: O52, F14 

 1  Giriş 

1980’li yıllar biterken Berlin Duvarının yıkılması, o güne kadar alışık olduğumuz Yalta düzeninin sona ermesi 

ve dünya siyasi düşüncesinin, dünya siyasi coğrafyasındaki değişikliklere bağlı olarak evrim göstermesi 

sonucuna da yol açtı. 

Bu değişikliklerden kaçınılmaz olarak Avrupa Topluluğu da nasibini aldı ve yeni süreci göğüsleyebilmek için 

hızlı bir çalışma dönemine girdi. Avrupa Entegrasyonu kendi içinde bütünleşme çabalarını sürdürürken, eski 

sisteminden kurtulan merkez ve Doğu Avrupa ülkeleri ile kurulacak yeni ilişkileri tanımlama çabasını da 

sürdürmekteydi. Bu ülkeler, yıllarca Sovyet rejiminden kurtulmanın beklentisi ve esas ait olduklarını 

düşündükleri Batı Avrupa entegrasyonunun özlemiyle ortaya çıkmışlardı. İşte tam bu noktada AB, bu ülkelerle 

ortaklık anlaşmaları yapmaya başladı. Doğu Avrupa Ülkeleri ile ilişkiler bu şekilde geliştirilirken, 1993 yılının 

haziran ayı içinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi, bir yandan bundan sonra AB’ye tam üye olmak isteyen 

adaylar için yeni kriterler belirliyor, öte yandan AB bu kriterler aracılığıyla kendi kimliğini de tanımlıyordu 

(Baydarol, 1999).  

Çalışmada, üyelik görüşmelerine kadar bütünleşme sürecinde, uygulanan serbestleşme politikalarının, Polonya 

ekonomisinde yarattığı dönüşüm izlenmeye çalışılacaktır.  

 2  Bütünleşme Sürecini Hızlandıran Gelişmeler 

Genişleme sürecini yönlendiren beş önemli toplantı, AB’nin bu konudaki kararlılığını gösterirken, aynı 

zamanda Birliğe bir nevi giriş kriterlerini de kapsamaktadır. Bu bağlamda, Kopenhag Zirvesinde, Avrupa 

Konseyi, Orta ve Doğu Avrupa’da AB ile ortaklık anlaşmaları bulunan ülkelerden isteyenlerin, gerekli koşulları 

yerine getirebilecek duruma gelir gelmez AB üyesi olabileceklerine karar vermiştir. Bu çerçevede, Polonya 4 

Nisan1994’de AB’ne tam üyelik başvurusunda bulunmuştur (Varol, 1995). Kopenhag Avrupa Konseyinin sonuç 

kararlarında, Birliğe tam üye olmak isteyen Orta ve Doğu Avrupa’daki aday ülkelerin, aşağıdaki şartları yerine 

getirdikleri taktirde üye olabilecekleri belirtilmiştir. 

 Demokrasi, hukukun üstünlüğünü, insan haklarını azınlıklara saygıyı ve azınlıkları korunmasını teminat 

altına alan kurumların istikrarını sağlamak. 

 İşleyen bir Pazar ekonomisine sahip olunmasının yanı sıra, Avrupa Birliği içindeki rekabet baskısı ile 

piyasa güçleri karşısında durabilmek yeteneğine sahip olmak. 

 Siyasi, ekonomik ve parasal birlik de dahil olmak üzere tam üyelikten kaynaklanan yükümlülüklere uyum 

yeteneğinin olması (AKTTY, 1997).  

Kısaca, işleyen bir piyasa ekonomisinin varlığı, ticaretin ve fiyatların serbest olmasını ve mülkiyet hakları 

dahil, icra edilebilen bir hukuki sistemin var olmasını gerektirir. Bu sayede, makroekonomik istikrar ve ekonomi 

politikası üzerinde uzlaşma, bir piyasa ekonomisinin performansını artırır, gelişmiş bir mali sektör ve piyasaya 
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giriş-çıkış önünde önemli herhangi bir engelin bulunmaması da ekonominin verimliliğini iyileştirir 

(Gündem2000, 1999). 

12 – 13 Aralık 1997 günleri gerçekleştirilen Lüksemburg Zirvesi, aslında Gündem 2000’in üzerinde 

yoğunlaşılan ve genişleme süreci ile ilgili temel kararların hükümet ve devlet başkanları düzeyinde onaylandığı 

bir zirvedir. Zirve, bu çerçevede Gündem 2000 önerilerini aynen kabul ediyor ve tam üye adayları arasında 

sıralama yapmıştır. 

15-16 Haziran 1998 günleri Cardiff'de gerçekleştirilen Zirvenin genişleme süreci ile ilgili değerlendirmeleri, 

62 ile 69 (dahil) paragraflar içinde yer almıştır. Bu çerçevede Zirve, yeniden Lüksemburg Zirvesi sonuçlarına 

gönderme yapılmış ve tam üye olabilmek için, tam üyeliğin yükümlülüklerini yerine getirebilmenin yanı sıra, 

Kopenhag kriterlerine uygunluğun da altını çizilmiştir. Bu bağlamda her aday, aynı kriterler çerçevesinde 

değerlendirilecek ve kendi hazır olması ölçüsünde tam üyeliği hızlanacaktır. 

Cardiff Zirvesi’nin ardından genişleme süreci ile ilgili en önemli gelişme, Komisyonun izleme raporları 

çerçevesindeki değerlendirmeler olmuştur. Bu raporların 4 Kasım 1998 günü yayınlanmasının ardından, 11-12 

Aralık 1998 günleri Viyana’da yapılan zirve çerçevesinde de genişleme süreci ele alınmıştır. Avusturya Dönem 

Başkanlığı’nda gerçekleştirilen zirvede ele alınan başlıca konular; AB’nin genişlemesi, istihdam, büyüme ve 

istikrar, ekonomik ve parasal birlik, Agenda 2000, Amsterdam Antlaşması’nın yürürlüğe konulmasına yönelik 

hazırlıklar, kurumsal yapının düzgün işletilmesi, uluslararası ilişkiler ile adalet ve iç işlerine ilişkin hususlar 

olmuştur. 

1999 Aralığında Helsinki’de toplanan Avrupa Konseyi’nde, genişleme sürecinde yeni bir aşamayı başlatan bir 

dizi kararın alındığı “Millenyum Deklarasyonu” kabul edilmiştir. Deklarasyonla aynı zamanda Birliğin daha 

etkin bir kurumsal yapıya kavuşturulması, güvenlik ve savunma politikalarının güçlendirilmesi, daha rekabetçi, 

istihdam yaratan, sürdürülebilir ekonomik politikalar izlenmesi hükme bağlanmış bulunmaktadır. Konseyde, 

1997’de Lüksemburg’da kabul edilen genişleme sürecinin önemi vurgulanmış ve sürecin devam ettirilmesi 

öngörülmüştür. 

Kısaca değindiğimiz bu süreç sonunda 2000’den itibaren, Polonya’nın da arasında bulunduğu altı ülke ile 

üyelik görüşmeleri başlamıştır. 

 3  Bütünleşme Sürecinde Polonya Ekonomisinin Değişimi 

II. Dünya Savaşı sonunda o zamanki Sovyetler Birliğinin siyasi nüfuz alanına giren Polonya, yönetim sistemi 

olarak, Komünist Parti hegemonyasına dayalı halk cumhuriyeti biçimini, ekonomik sistem olarak da, merkezi 

planlamaya tabi tekelci, devletçi, sosyalist bir yöntem benimsemiştir. Daha sonraki soğuk savaş yıllarında, 

Sovyetler Birliğinin liderliğinde kurulan Varşova Paktı’na da üye olan Polonya, böylece hem siyasi, hem de 

ekonomik açıdan tamamen Sovyetler Birliğinin nüfuzu altına girmek durumunda kalmıştır. İki savaş arası 

dönemde, Polonya’nın ithalatında Sovyetler Birliğinin payı sadece %0.2, buna karşılık Polonya’nın ihracatındaki 

payı %6 idi. 1945-1989 yılları arasındaki dönemde, Polonya’nın ithalatında Sovyetler Birliğinin payı %70.4’e 

yükselirken, ihracattaki payı %18.1olmuştur. 1990 sonrası başlayan değişim döneminde ise Polonya’nın 

ithalatında Rusya’nın payı %6.8’e düşerken, ihracattaki payı %4.6 olarak gerçekleşmiştir. Dönemsel bazda 

görülen bu artış ve azalışlar, Polonya ve Rusya’nın (SB) ekonomik yapılarındaki değişikliklerden olduğu kadar, 

iki ülke arasındaki siyasal ilişkilerin maruz kaldığı değişikliklerden de kaynaklanmaktadır (The Polish Economy, 

1994). 

Ocak 1990 itibariyle Polonya ekonomisiyle ilgili gözlemlenen en önemli unsur, Polonya ekonomisinin, belki 

de COMECON ülkeleri arasında en kötülerden birisi olmasıdır. Polonya o dönemde, en az Sovyetler Birliği 

kadar çok büyük bir dış borç yüküne sahiptir. 1989 yılında endüstriyel üretim %2.8’lere kadar ve gerçek Gayri 

Safi Milli Hasıla ise en az %0.5’lere düşmüştür. Borçlar, Doğu Blokundaki en elverişsiz şartlara sahip nüfusunun 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere temel gıda maddelerinin ve enerji sübvansiyonlarının finanse edilmesi için 

alınmıştır. Ülkede yapılan Kasım 1995’de Devlet Başkanlığı ve Eylül 1997’de ise Parlamento seçimleri sonucu 

oluşan liberal kanat temsilcileri, devlet başkanı Aleksander Kwasniewski ve başbakan Jerzy Buzek önderliğinde 

liberalizme geçiş hızlanmıştır (İTO, 1998). 

 3.1  1990-2000 Arasındaki Serbestleşme Politikalarının Etkisi 

Polonya ekonomisi, 1989 yılında komünist iktidarın işbaşından ayrılmasından sonra kararlılıkla yürütülen 

yeniden yapılandırma politikalarıyla, hızlı bir ekonomik ve sosyal dönüşüm süreci içine girmiştir. Bu kapsamda, 

13 Temmuz 1990 tarihinde çıkarılan “Özelleştirme Yasası” ve Eylül 1990’da kurulan “Özelleştirme Bakanlığı” 

ile serbest piyasa ekonomisine geçişin temelleri atılmış, enflasyonu kontrol altına alabilmek için yapısal 

programlar uygulanmış, fiyatlar serbest bırakılmış, Polonya para birimi Zloti’nin konvertibilitesi sağlanmış, dış 

borç ödemeleri ilgili ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucu düzene konmuştur. 

Polonya için 1990’da başlayan bu süreç, olumlu etkilerini göstermekte gecikmemiştir. GSMH 1993 yılında 

87,5 milyar Dolar iken, 1997 yılında 134 milyar Dolar’a yükselmiştir. Ülkede GSMH’nin %48’i kamu 

sektörüne, %52’si ise özel sektöre dağıtılmıştır. Bundan da özel sektörün diğer Doğu Bloku ülkelerine göre 
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Polonya’da daha fazla gelişme gösterdiği sonucu çıkmaktadır. Ekonomik büyüme hızı 1998 yılında %5.3 olarak 

gerçekleşmiştir. Ekonominin 1990 yılında %12 oranında küçülmüş olduğu dikkate alındığında, ulaşılan bu başarı 

daha gerçekçi bir şekilde değerlendirilebilecektir. Ülkedeki sektörel büyüme hızı, sanayi alanında 1993 yılında 

%5,6 iken, 1997 yılında %10 olmuş; tarımda ise 1993 yılında %1,5’lik bir büyüme gerçekleşirken, 1994 yılında 

%3,5 oranında bir küçülme meydana gelmiştir.  

Ülkede kişi başına düşen milli gelir, 1993 yılında 2274 Dolar iken, 1997 yılında bu rakam 3600 Dolar’a 

yükselmiştir. Enflasyon konusunda da büyük başarılar elde edilmiş, yıllık enflasyon 1990 yılında %590 iken, 

1998 yılında bu rakam %9’lara düşürülebilmiştir. Bütün bu olumlu gelişmelere karşın ülkedeki işsizlik oranı 

1993 yılında %15.7 iken, 1994 yılında % 17’ye kadar yükselmiştir. Bu oran 1998’de ise %13 civarlarında 

seyretmiştir. 

1992 yılında 13,9 milyar Dolar olan Polonya’nın ihracatı, 1998 yılında büyük bir artış göstererek 30,1 milyar 

Dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracat yapısını, metal imalat, tahta, kağıt, kimyevi maddeler, yakıt, enerji, tarım 

ürünleri, tekstil, deri ve giyim malları oluşturur. İhracat yaptığı ülkelerin başında, Almanya, Hollanda ve İtalya 

gelmektedir. İthalat gideri ise 1992 yılında 13,4 milyar Dolar iken, 1998 yılında 43,8 milyar Dolara yükselmiştir. 

İthalat yapısını, mühendislik ürünleri, kimyevi ürünler ve tarım ürünleri oluşturmaktadır. İthalat yaptığı başlıca 

ülkeler, Almanya, İtalya ve Rusya’dır. 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

İhracat (milyon $) 13 997 13 585 16 950 22 878 24 420 27 229  30 122 

İthalat (milyon $) 13 485 15 878 17 786 24 705 32 574 38 498  43 842 

Hacim (milyon $) 27 482 29 363 34 736 47 583 56 994 65 727 73 964 

Denge (milyon $) 512 -2 293 -836 -1 827 -8 154 -11 269  13 720 

Tablo 1: Polonya Dış Ticaretinin gelişimi Kaynak:  www.eureptr.org.tr,  quarter 1999 

Polonya Merkezi istatistik Ofisince yayımlanan yukarıda rakamlar bize, 1992 yılına nazaran ihracatta % 

115’lik, ithalatta ise %225’lik bir artışı gösteriyor. Bu da 1992 yılına oranla, Polonya’nın dış ticaret hacminin 

arttığını ve bu artış yanında dış ticaret açığının ise arttığını ortaya koymaktadır. 

Polonya, 1980’li yıllarda, dış ticaretinin büyük bir kısmını COMECON ülkeleriyle gerçekleştirmekteydi. Eski 

Sovyetler Birliği toplam ithalat içindeki %33’lük ve ihracat içindeki %28 payı ile (1986) ülkenin en önemli ticari 

partneri onumundaydı. Ancak, 1998 yılı itibarıyla, Almanya, Polonya’nın ihracatındaki %35,9 ve ithalatındaki 

%19,5’lik payıyla en büyük ticari ortak olarak ortaya çıkmaktadır. 

Polonya, Aralık 1991 tarihinde AB (Avrupa Birliği) ile bir ortaklık ilişkisi kuran ve Mart 1992 tarihinde 

yürürlüğe giren bir anlaşma imzalamıştır. En önemli hükümleri ticarete ilişkin olan ve yürürlük tarihinden 

itibaren, 10 yılın sonunda taraflar arasında sanayi mallarının serbest ticaretini öngören bu anlaşmayla, AB’nin 

Polonya dış ticaretindeki payı hızla artmış ve 1997 yılında bu oran ihracatta %64 ve ithalatta ise %63,8 olarak 

gerçekleşmiştir.  

 

1997  

Değer 

Milyon $ 

1996 yılına 

göre % değişim 

Pay (%) 

1996 1997 

Almanya 8 483,6 0,8 34,4 32,9 

Rusya 2 154,7 30,3 6,8 8,4 

İtalya 1 513,2 16,0 5,3 5,9 

Ukranya 1 206,8 23,4 4,0 4,7 

Hollanda 1 203,1 2,9 4,8 4,7 

Fransa 1 133,8 5,4 4,4 4,4 

İngilitere 967,5 0,7 3,9 3,8 

Çek Cumhuriyeti 912,2 7,7 3,5 3,5 

Danimarka 756,6 1,8 3,0 2,9 

ABD 663,0 18,5 2,3 2,6 

Toplam (diğer ülkeler dahil) 25 751,3 5,4 - - 

Tablo 2: Polonya ihracatında ilk on ülke, CSO  
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1997 

Değer 

Milyon $ 

1996 yılına  

Göre % değişim 

Pay (%) 

1996 1997 

Almanya 10 183,9 11,1 24,7 24,1 

İtalya 4 183,4 13,4 9,9 9,9 

Rusya 2 685,5 6,3 6,8 6,3 

Fransa 2 502,1 23,4 5,5 5,9 

İngilitere 2 320,0 6,1 5,9 5,5 

ABD 1 901,6 16,0 4,4 4,5 

Hollanda 1 531,5 8,4 3,8 3,6 

Çek Cumhuriyeti 1 318,8 14,6 3,1 3,1 

İsveç 1 276,0 28,0 2,7 3,0 

Belçika 1 115,6 20,3 2,5 2,6 

Toplam (diğer ülkeler dahil) 42 307,5 13,9 - - 

Tablo 3: Polonya ithalatında ilk on ülke, CSO 

 İthalat  % İhracat  % 

  1990 1996 1997 1998 1990 1996 1997 1998 

AB Ülkeleri 47,2 63,9 63,8 65,9 45,6 66,2 64,2 68,3 

Orta ve Doğu Avrupa*  21,4 15,5 14,9 - 22,3 20,5 17,3 - 

Gelişmekte olan ülkeler 13,3 10,9 11,5 11,8 10,6 7,8 6,7 5,3 

EFTA 13,8 1,6 2,5 2,2 16,8 2,7 1,5 - 

CEFTA - 6,4 6,4 6,3 - 6,0 6,8 7,1 

TOPLAM 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Tablo 4: Polonya'nın Ticaret Yaptığı Ülke Grupları (dağılan Sovyetler Birliği dahil) 

Polonya, ayrıca 1 Mart 1993 tarihinde yürürlüğe giren ve 1997 yılı itibariyle sanayi ürünlerinin serbest 

ticaretini, 2002 yılı itibariyle de hassas ürünler olarak belirlenen ürünlerin serbest ticaretini öngeren Orta Avrupa 

Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA)’nı imzalamıştır. Bu anlaşmayla, CEFTA üyesi ülkelerle (Macaristan, Çek 

Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Romanya), Polonya’nın gerçekleştirdiği dış ticaretin gittikçe arttığı 

gözlemlenmektedir. 1998 yılında, CEFTA ülkelerinin, Polonya’nın ihracatı içindeki payı %7.1’e, ithalatı içindeki 

payı da %6.3’e ulaşmıştır (Bozyk, 1999). 

Polonya’nın iç borç stoku 17 milyar Dolar, dış borçları toplamı ise 42 milyar Dolar civarındadır. Borçların geri 

ödenmesinde büyük bir sorun bulunmamaktadır. Bununla beraber, 1994 Mart ve Nisan aylarında, Polonya’ya 

kredi veren kuruluşlarla muhtelif “Borç Ödemelerini Yeniden Düzenleme” anlaşmaları imzalanmış, böylece 

mevcut borçların geri ödenmesinde Polonya’ya kolaylıklar sağlanmış ve yeni borç bulabilmesine imkân 

verilmiştir. 

Polonya yabancı yatırımcıları çekmek ve yönlendirmek için “Özel Ekonomik Alanlar” adında bölgeler 

oluşturmuştur. Bölgeler, içerisinde uygun iş ortamının yaratıldığı ve yönetim açısından Polonya sınırlarının ayrı 

bir parçası olarak oluşturulmuştur. Bu bölgeler yatırımcıların gelir vergisi ödemeksizin ticari faaliyette 

bulunabilecekleri özel vergi koşullarını yatırımcıya sunmaktadır. Şu anda Polonya’da 14 özel ekonomik bölge 

vardır. Her biri kendi içinde alt bölgeler içermektedir. Bölgeye yatırım yapan bir yatırımcı kişisel ve kurumsal 

vergilerin tümünden muaftır. Uygun fiyatlı arazi tahsisinden faydalanabilir, yatırımlarla ilgili formalitelerle 

ilgilenmekte ücretsiz yardım, istihdamın eğitimi için hibe ve diğer ayrıcalıklardan faydalanabilmektedir. Yeni iş 

yaratma için hibenin verildiği bölge için uyulması gerekli zorunluluklar; ticari faaliyet 5 yıl sürdürülmeli ve en 

az 5 yıl yaratılan istihdam devam ettirilmelidir. Ayrıca yatırımlara ait tüm kârlar herhangi bir sınırlama 

olmaksızın transfer edilebilmektedir. Ülke yatırım riski açısından 2001 yılında en az riskli dördüncü ülke 

konumundadır. Bu tür uygulamalar ülkeye birçok sektörde doğrudan yabancı sermayenin girmesine neden 

olmuştur. 

PIAZ idaresine göre 1998 yılı itibariyle, Polonya’ya yapılan yabancı yatırımların yıllık artış değeri 10 milyar 

Doları aşmıştır. 1989 yılı ile mukayese edildiğinde ise rakam 1000 kat fazladır ki, 1989 yılında yıllık artış ancak 

9 milyon Dolar olmuştur. Yine 1998 yılı itibariyle yerli yabancı toplam yatırım 30.7 milyar dolar olurken, bunun 

27.279 milyar Dolarını yabancı yatırımlar oluşturmuştur. Polonya’da 1989 yılından buyana izlenen bu gelişimin 

sebepleri ise; ekonominin dışa açılma süreciyle birlikte sermaye akışının hızlanması, sistematik dönüşümde 

yaşanan ilerleme, izlenen makroekonomik politikalarda iyi sonuçlar alınması olmuştur. Ayrıca Standart & Poor 

ve Moody’s gibi uluslararası kuruluşların Polonya’nın kredi notunu yükseltmesiyle birlikte yatırımların 

risklerinde kaydedilen azalma, Avrupa Birliği aday adaylığının ve NATO üyeliğinin getirdiği ayrıcalıkların etkisi 
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de önemli boyuttadır. Bu bağlamda yabancı yatırımların yıllar itibariyle seyri aşağıdaki gibidir (Zukrowska, 

1999). 

Yıllar 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Yabancı Yatırımların 

Toplam Değeri 

 

353 

 

600 

 

1500 

 

2979 

 

4321 

 

6832 

 

12025 

 

17200 

 

27279 

Senelik Artış - 247 900 1479 1342 2511 5193 5175 10079 

 Tablo 5: Polonya'ya Yapılan Yabancı Yatırımların Seyri. 

Polonya’ya gelen yabancı sermayenin sektörel dağılımında ilk sırayı imalat sanayi almaktadır. İmalat 

sanayinde ise en büyük pay gıda maddelerine aittir. İkinci olarak kâğıt ve basım sanayi ürünleri, üçüncü olarak 

ise taşıt araçları yer almaktadır. İmalat sanayinden sonra, finans ve ticaret sektörleri gelmektedir. İmalat 

sektörünün sahip olduğu bu oran özellikle küreselleşme ve değişen dünya koşulları nedeniyle son dönemde 

hizmetler sektörüne kaymaktadır. 

Polonya, dönüşümün ilk yıllarından 2000 yılına kadar geçen sürede ortalama 3,7 milyar dolar doğrudan 

yabancı sermaye çekerken, ülkeden bu oranın yetmişte biri diyebileceğimiz miktarda doğrudan yabancı sermaye 

çıkışı olmuştur. Ülkeye gelen doğrudan yabancı sermayedeki bu artışların etkisiyle ekonomide oluşan ılımlı hava 

yerli üreticileri de cesaretlendirmiş ve doğrudan yabancı sermaye çıkışlarını da arttırmıştır. 

Yine bu konuyla ilgili olarak, Polonya’da çok uluslu şirketler ile diğer yabancı şirketlerin bu ülkede iş yapan 

şubeleri şeklinde çalışan 17.000’in üzerinde yabancı iştirakli firma bulunduğunu ve Batılı yatırım çevrelerinin 

Polonya pazarlarına yatırım yapma yönündeki ilgilerinin de artarak sürdüğünü kaydetmek gerekmektedir. Bu 

firmalar ise aşağıdaki tabloda sıralanmıştır. Ayrıca, ülkelere göre yapılan yatırımlarda Amerika’dan sonra Avrupa 

ülkelerinin ağırlığı dikkate değer niteliktedir. 

Sıra Firma Yatırım 

(milyon $) 

Planlanan yatırım 

(milyon $) 

Ülke Faaliyet Alanı 

1 Fiat 1 141,9 814,7 İtalya Araba üretimi 

2 Daewoo 1 011,3 567,4 Kore Araba üretimi, elektronik aletler, inşaat, 

telekomünikasyon 

3 EBRD 616,5 216,0 Uluslararası Bankacılık, girişimlere sermaye katılımı 

4 Pol-Amer. Ent. 

Fund 

505,0 0,0 ABD Özel firmalara sermaye fonlaması ve 

özelleştirmelere katılım  

5 Pepsico 412,0 380,0 ABD Tatlı, meşrubat, cips üretimi, catering 

6 IPC 370,0 0,0 ABD Kağıt endüstrisi 

7 ING group 350,0 53,0 Hollanda Bankacılık 

8 Coca-cola 

Amatil 

285,0 0,0 Avustralya Meşrubat üretimi 

9 ABB 282,0 258,0 Uluslararası Enerji tedarik sistemleri, türbinler ve 

elektrik motorları 

10 Philip Morris 282,0 90,0 ABD Tütün endüstrisi 

Tablo 6: Polonya’daki En Büyük 10 Yabancı Yatırımcı (Aralık 1997), www.eureptr.org.tr, Mart-Nisan 1998 

Ülke 
Planlanan Yatırım  

(milyon $) 
Firma Sayısı 

ABD 3 167,0 91 

Almanya 1 036,9 134 

Uluslararası 827,9 15 

İtalya 1 093,6 44 

Fransa 1 402,6 51 

Hollanda 352,1 34 

Güney Kore 612,6 5 

İngiltere 441,4 26 

Avusturya 185,3 34 

İsveç 185,2 36 

Tablo 7: Ülkelere Göre Polonya'ya Yapılan Yatırımda İlk On, www.eureptr.org.tr, Mart-Nisan 1998 
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Polonya’nın serbest piyasa ekonomisine geçişiyle birlikte, endüstriyel üretimde bulunan sektörlerin ulusal 

üretime katkılarında bir azalma görülmüştür. Öyle ki, 1988 yılında bu katkı % 41,7 iken, 1997 yılında % 26,6 

olarak gerçekleşmiştir. Bu değişim, toplam işgücü açısından incelendiğinde ise, 1989 yılında endüstride çalışan 

kişi oranı % 28,8 iken, bu oran 1997 yılında % 24,6 olarak kaydedilmiştir. Endüstriyel üretimde, özel sektörün 

ağırlığı gittikçe ön plana çıkmaktadır. 1997 yılında, özel sektör endüstrideki toplam satışların %63,5’ini (bir 

önceki yıl: %52,4) gerçekleştirmiştir. 

Polonya’da inşaat sektörü, diğer sektörlere göre daha kolay girilebilen ve yüksek talep seviyelerinden dolayı 

pazarın geniş olduğu bir sanayidir. Sektör ürettiği mal ve hizmetlerle ulusal üretime % 5,7 oranında katkıda 

bulunmaktadır. 1997 yılı itibariyle, sektördeki faaliyetlerin % 93,2’si özel sektör, %6,8’i de kamu girişimcileri 

tarafından gerçekleştirilmiştir (İGEME, 1998).  

 3.2  Polonya’nın AB Sürecinde Özelleştirme Alanında Gerçekleştirdikleri 

Özelleştirme programı çerçevesinde özelleştirilecek 105 şirketin listesinin 25 Mayıs 1994 günü hükümetçe 

onaylanmasıyla toplam 406 kamu şirketi özelleştirme kapsamına alınmıştır. Söz konusu şirketlerin, bu amaçla 

kurulacak yaklaşık 17 kadar milli yatırım fonu tarafından yönetilmesi öngörülmüştür. Bu bağlamda Polonya’da 

1991-1994 döneminde devlet işletmelerinin yaklaşık %45’i özelleştirilmiştir. Nitekim, Polonya ekonomisinde 

özelleştirme sürecinin başında 8441 iktisadi işletme mevcutken, kamu mülkiyetindeki bu işletmelerin sayısı 1994 

sonunda 4614’e kadar inmiştir. Bu yüzden 1994 yılı, Polonya için özelleştirmeden sağlanan bütçe gelirlerinin 

rekor düzeye ulaştığı yıl olmuştur (Profile98, 1998). 

Polonya’nın başarılı özelleştirme faaliyetleri yüksek düzeyde uluslararası yatırım çekmesinin de nedenini 

oluşturmuştur. Özellikle AB’ye uyum sürecinde mevzuatların da değiştirilmesinin etkisiyle AB kökenli 

bankaların, bankacılık sektörüne yönelmeleri bu etkinin sonuçları arasında yer almaktadır. Özelleştirme 

kapsamında 2000 yılında gerçekleştirilen en büyük anlaşmanın telekomünikasyon operatörü Telekommunikcja 

Polska’nın %35’lik hissesinin France Telecom liderliğindeki konsorsiyuma devredildiği satış anlaşmasıdır. 

Ayrıca Polonya’da petrol ve doğalgaz sektörüne, özel bir konuma haiz POGC (Polonya Petrol ve Doğalgaz 

Şirketi) sahiptir. Bu konuda inceleme, üretim, depolama, dağıtım ve ulaşımı bu şirkete aittir. Ayrıca şirket bu 

alanda ithalat ve ihracat işlerini de yapmaktadır. Büyük ölçekli bu şirketin de özelleştirilmesi için Bakanlar 

Kurulu kararıyla 2000 yılı içinde harekete geçilmiştir (Gibben, 1999). 

 4  Sonuç 

Buraya kadar yapılan açıklamaların ışığında, Polonya ekonomisi hakkında genel bir değerlendirme yapmak, 

politik ve ekonomik değişimin başladığı 1989 yılı baz alınarak, ekonominin Avrupa Birliği ile bütünleşmeye 

doğru seyrini takip etmek yararlı olacaktır. En önemlisi de bu süreç, tek merkezli yönetim çerçevesinde, dışa 

kapalı, devletçi, 1970’li yılların Demir Perde ülkelerinden birinin, serbest piyasa ekonomisiyle tanıştıktan 

sonraki rakamlara yansıyan hızlı dönüşümünde piyasa ekonomisinin izlerini görebilmek bakımından önemli bir 

süreçtir.  

Polonya ekonomisi, çoğu kendisiyle hemen hemen aynı “çizgi”den başlamış olan diğer Orta ve Doğu Avrupa 

ülkelerinin ekonomileriyle mukayese edildiğinde de, daha gelişmiş konumuyla dikkati çekmektedir. Bu noktada 

Polonya, eski SSCB’den ayrılıp bağımsız olan ülkeler ile yine eski Varşova Paktı ülkeleri arasında, Macaristan 

ve Çek Cumhuriyeti ile birlikte ilk üç sırayı paylaşmaktadır. 

Polonya ekonomisinde görülen istikrarlı büyüme, onun ABD ve Batı Avrupa devletleri gibi borç verebilen 

ülkeler ve uluslararası finans çevreleri nezdindeki kredibilitesini yükseltmekte, bu da doğal olarak, yabancı 

sermaye açısından ülkenin “yatırım yapılabilir” şeklinde tanımlanması ve böylece ülkeye yabancı sermaye 

girişinin artması sonucunu doğurmaktadır. Bu ülkenin AB’ye giriş sürecinde önemli yapısal reformlara imza 

atmış olması, piyasa ekonomisi şartlarının yerleşmesine çaba harcaması, iş dünyası için şeffaf hukuksal çatının 

oluşturulmaya çalışılması, özelleştirme programlarıyla birlikte endüstriyel yapının tekrar yapılandırılması 

bölgeye olan yatırımların ilgisinin artmasına neden olmuştur. Söz konusu ilgi ülkeye yapılan Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarında ciddi bir artışa neden olmuş ve bu artışın göreli olarak yüksek bir düzeyde devam 

etmesini sağlamıştır. Örneğin Polonya’nın 1995–2005 döneminde çektiği doğrudan yabancı sermaye yatırımı 

yıllık olarak 6,3 milyar ABD dolarıdır. Yabancı yatırımlar Polonya ekonomisinin yeniden yapılandırılmasında ve 

modernizasyonunda önemli bir rol üstlenmişlerdir. 

Ekonomik değerlendirmelerde etkili bir kriter olan “özelleştirme” irade ve uygulaması da, Polonya ekonomisi 

açısından “artı puan” olarak düşünülmesi gerekli bir faktördür. Bu bağlamda GSMH içinde %10 olan özel sektör 

payı, 2000’li yıllara doğru %70’lerin üzerine çıkmıştır. 

Polonya’nın ihracatının devamlı artış gösterdiğini ve ihracatın ithalatı karşılama oranının her yıl yükseldiğini 

ve böylece dış ticaret açığının giderek azaldığını biliyoruz. Bunun nedeni Polonya’nın yeniden yapılanma 

sürecinde yabancı yatırımların üretkenlik, teknoloji, iyi yönetim gibi avantajlarından doğru şekilde yararlanmayı 

başaran ülkelerden birisi olmasıdır. Ülkeye gelen yabancı yatırımlar önceleri iç piyasa için üretim 
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gerçekleştirirken yapılan anlaşmalarla sanayi ürünlerine getirilen gümrük serbestisi ve AB ülkelerine olan 

yakınlık stratejilerini ihracata yönlendirmelerine sebep olmuştur. 

Keza, %580’lerde seyreden bir enflasyon oranı, 2 yıl gibi kısa bir zaman içinde %37’ye çekilebilen ve milli 

parasının öngörülenden de kısa sürede konvertibl olma ihtimalinin yüksek olduğu söylenen ve döviz rezervleri 

her yıl artış gösteren bir ekonominin sağlıksız olduğundan bahsedilemez. 

Aynı şekilde, ekonomileri tanımlamada belki de en önemli unsur, olan iç ve dış borç stoklarının miktarı ve 

bunların GSYİH’ya oranları ile bu borçların geri ödemelerinde sıkıntı olup olmadığı açısından bakıldığında da, 

Polonya ekonomisinin yine kendine yeterli bir düzeyde olduğunu görülmektedir. 

Kaynakça 

 BAYDAROL Cem, “Avrupa Birliğinin Genişlemesi”, Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Ankara 

1999. 

 BOZYK Pawel, Cefta and The European Unıon, Warszawa 1999. 

 GİBBEN Henry, Poland Testing Time for Governing Coalition, Thomson Financial, 1999. 

 VAROL Müge, Avrupa Antlaşmaları, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Ankara 1995. 

 ZUKROWSKA Katarztna, Role of FDI in The Polish Transformation, November 1999. 

 Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi (Profile’98), AB Kapsamındaki Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri ve 

Türkiye, Ankara 1998. 

 Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği Yayını (AKTTY), “Güncel Avrupa”, Ekim 1997, Sayı 7. 

 Gündem 2000 Genişleme, Aday Ülkeler İlerleme Raporları, Ankara 1999. 

 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Polonya Ülke Raporu, Ekim 1998. 

 İstanbul Ticaret Odası (İTO), Polonya Ülke Profili, İstanbul 1998. 

 The İnternational and The Polish Economy “Foreign Trade Research İnstitute, Warsaw 1994. 

 www.eureptr.org.tr (1998-1999) 

 

http://www.eureptr.org.tr/


452 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Avrupa Birliği, Avrasya Ulaştırma Politikaları ve Bölge 

Ekonomilerine Muhtemel Yansımaları 

Ph.D. Candidate Sinan Kuşcu (Turkish Ministry of Transport, Maritime Affairs and 

Communication, Turkey) 

European Union, Eurasian Transportation Policies and 

Prospective Effects on Region Economies 

Abstract 

Accessibility is assumed as one of the most important indicators of a modern and advanced society. EU has 

structuring and development models in issues like transportation, informatics, politics, education, justice etc. The 

EU member states conduct intensive studies in fields of importance in line with a state’s individual priorities. 

The fundamental purpose of these studies is to bolster social welfare of member states, to improve trade and to 

attain commercial advantages over the competitors like Pacific Nations and North America. EU’s Transportation 

Policies reflect the EU transportation sector’s standards in general. In this study, we will discuss EU’s 

transportation policies, as a significant actor in the global economy, intended to attain some advantages in the 

international competition and particularly against Pacific nations as well as the effects of these policies on 

regional economies.  

JEL codes: F53, F59, E02 

 1  Giriş 

Avrupa Birliği’nin temeli, 1951 yılında Batı Avrupa’nın ileri gelen 6 (altı) ülkesi; Belçika, Federal Almanya, 

Fransa, Hollanda, İtalya ve Lüksemburg tarafından, “Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu” adıyla,”Paris 

Antlaşması” ile atılmıştır. Bu topluluk daha sonra 1957 yılında, “Roma Antlaşması” ile “Avrupa Ekonomik 

Topluluğu”nun kurulması kararı ile yeni bir ivme ve amaç kazanmıştır. Bu antlaşma ile Avrupa Birliği’nin 

bütünleşme süreci başlamış oluyordu(T.C. U.H.D.Bak., 2011).  

Avrupa Topluluğu Komisyonu, Roma Antlaşması’nda üç alanda, ortak politika oluşturulması konusunda ilke 

olarak anlaşmışlardır. Bu alanlar; “dış ticaret, tarım ve ulaştırmadır”. Avrupa Topluluğu, bütünleşmeyi 

oluşturmak, ekonomik gelişmeyi sağlamak ve hızlandırmak için, ulaştırmanın gündeme girmesi ve kalmasına 

önem vermiştir. Avrupa Topluluğu, Roma Antlaşması’nın 74.’ten 84. Maddeye kadar olan maddelerini, ulaştırma 

sektörüne ayırmış ve bu konudaki hedeflerini ve politikalarını bu kısımda şekillendirmiştir(Kuşçu, 2011). 

 2  Avrupa Birliği Ulaştırma Politikası ve Tarihi Seyri 

Avrupa Birliği (AB)’nin, Ortak Ulaştırma Politikası, genel hatları ile ulaşım sektöründeki AB standartlarını 

yansıtmaktadır. Bu standartlar, AB vatandaşlarının kamu hizmetleri alanındaki sosyal hak ve özgürlüklerini 

korumayı amaçladığı kadar, rekabetin korunması, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için çok 

büyük önem taşımaktadır. Bu politikalar; AB tek pazarının düzenli işlemesi, ekonomik ve sosyal bütünleşmenin 

kuvvetlendirilmesi amacı ile oluşturulmuştur(İKV, 2003). 

Bu alandaki AB mevzuatı, demiryolu, karayolu, hava ve deniz taşımacılığı, iç suyolları ve kombine taşımacılık 

gibi ulaştırma faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu mevzuat aynı zamanda, teknik güvenliğe ilişkin standartları, 

sosyal standartları, pazarın serbestleştirilmesi, ekonomik rekabetin korunması ve devlet yardımlarının denetimi 

gibi daha özellikli konuları da içermektedir(Özgöker, 2009). 

1961 yılında, Avrupa Topluluğu Komisyonu tarafından hazırlanan memorandumla ulaştırma politikaları ile 

ilgili aşağıdaki ilke ve amaçlar belirlenmiştir: 

a- Serbest rekabet ortamının yaratılması 

b- Altyapı organizasyonlarının sağlanması 

c- Fiyat sisteminin geliştirilmesi 

d- Karayolu taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması 

e- Kullanıcılara tür seçimi konusunda serbestlik sağlanması 

f- İlgili kuruluşların mali-ticari açıdan bağımsız ve özerk hale getirilmesi 

g- Vergilendirme, paralı geçiş, devlet müdahalesi konularında farklı muamelelerin ortadan kaldırılması. 

Paris Zirvesinde (1972) topluluğa, denizlerde ve denizcilik sektöründe ağırlığı olan İngiltere, Danimarka ve 

İrlanda’nın katılımı ile Topluluk Ulaştırma Politikası yeniden şekillendirilmiş ve denizyolu ağırlığını artırmıştır. 

Bunun sonucunda denizcilik ve suyolları ile ilgili çalışmalar öne çıkmaya başlamıştır(Kuşçu, 2011). 

Topluluğun, ulaştırma politikalarının tarihi seyrini ve önemli gelişmeleri hatırlayarak konuyu ele alırsak, şu 

konu başlıklarını belirtmemiz yerinde olacaktır: 
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 1973 yılında; Topluluk komisyonu karayolu ve suyolu taşımacılığında serbestliği vurgulamış, 

 1977 yılında; ulaştırma pazarı ve altyapı faaliyetlerinin geliştirilmesini bir raporla vurgulamış, 

 1980 yılında ve sonrasında ise genellikle, “uyumlaştırma” üzerine yoğunlaşılmışdır.  

 1992 yılında, Maastricht Antlaşması ile, Ulaştırma politikasının siyasi, kurumsal ve mali esasları 

geliştirildi ve ek olarak Trans-Avrupa Taşımacılık Ağı oluşturuldu(T.C. U.H.D.Bak. 2011). Yine Avrupa 

Komisyonu’nun 1992 yılında yayınladığı diğer “Beyaz Kitap” ile, AB’nin Ortak taşımacılık Politikası, 

sürdürülebilir hareketliliğe dayalı, bütünleştirilmiş bir politika olarak ele alınmaya başlandı. 

Yine bu yıllarda, ulaştırma sektöründeki kaygılarda yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyordu. Bu kaygıların en 

önemli sebebi, karayolu taşıma paylarının, ulaştırma sektörü içindeki ağırlığının hem yolcu hem de yükte her 

geçen gün artmasıdır. Bu durum ulaştırma sistemi dengesinin bozulmasına ve çevrenin çok büyük boyutlarda 

zarar görmesine, trafik kazalarına ve bunun sonucunda can ve mal kayıplarına ve insan yaralanmalarına sebep 

olmasıdır. AB ülkelerinde ulaştırmadan ve trafik kazalarından kaynaklanan kayıpların, AB GSMH’nın %2,5’i 

düzeyinde olması, trafik tıkanması, hava kirliliği ve gürültü etkileri de hesaba katıldığında, dışsal maliyetler 

toplamının GSMH’nın %4,5’ine erişmiş olması tehlikenin boyutunu ortaya koymaktadır(Özdemir, 2012).          

AB, bu olumsuzlukların üstesinden gelmek ve akılcı bir politikanın gereği olarak, pahalı bir ulaştırmanın 

ötesinde, kabul edilemez düzeydeki dışsal etkilerin önlenmesi, yani güvenliğin arttırılması ve akılcı bir 

politikanın gereği olarak, mali yapısı sağlıklı, dengeli ve sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin 

gerçekleştirilmesi, AB’nin temel amacını oluşturmuştur. 

 Haziran 1995’te Avrupa Komisyonu tarafından “Ortak Taşımacılık Politikası:1995-2000 dönemi için eylem 

planı” kabul edildi.  

 Bunu Aralık 1995 tarihinde yayınlanan “Taşımacılıkta adil ve etkin fiyatlandırma” adlı “Yeşil Kitap” takip 

etti 

 Aralık 1998 yılında yayınlanan, 2000-2004 dönemini kapsayan başka bir bildiri takip etti. 

 Eylül 2001’de AB komisyonu tarafından hazırlanan “2010 yılı için Ortak Taşımacılık Politikası; Karar 

verme zamanı” adlı “Beyaz Kitap” bu alanda yapılan bir başka önemli çalışma oldu(Karluk, 2005). Bu 

çalışmada aynı zamanda, çoklu taşımacılık modeli de desteklenerek, iki veya daha fazla ulaşım türünün 

kullanılarak, malların “kapıdan kapıya” etkin ulaştırılması sağlanmak istenmiştir. 

Sektörler arası taşımacılığın desteklenmesi “Beyaz Kitap’ın” ana temasını oluşturmaktadır. Bu belge, karayolu 

taşımacılığının 1998-2010 yılları arsında %50 oranında büyüyeceğini dikkate alarak, karayolu taşımacılığına 

alternatif olarak, kısa mesafe deniz taşımacılığı, raylı sistem ve iç suyolu gibi alternatifler bulunmasını öneriyor.  

Bu çalışmalar ile, 2010 yılına kadar modern, sürdürülebilir bir ulaştırma sisteminin oluşturulması için, 

ekonomik kalkınma ile toplumun kalite ve güvenlik talepleri arasında bir denge kurulması amaçlanmaktadır.  

Ulaştırma Endüstrisi, AB içerisinde önemli bir konuma sahiptir. AB GSYİH’sının %7’sini, üye ülke 

yatırımlarının %40’ını, enerji tüketiminin %30’unu ve istihdamın %7’sini oluşturmaktadır(İKV, 2003).  

AB, iç sularında dolaşan bütün gemilerin uygulaması ve Uluslar arası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) 

kurallarının pratik olarak gerçekleştirilmesi için, ortak yaklaşımlar gerçekleştiriliyor. Komisyon’un 2000 yılında 

hazırladığı “Erika I ve Erika II” isimli yönergeler, deniz taşımacılığı güvenliği ile ilgili aldığı önlemlerden 

birkaçını oluşturmaktadır. Yine burada iç suyolları ise, taşımacılık alanında önemli bir yer tutmaktadır.   

Ayrıca, taşımacılık sektörleri arasındaki dengenin sağlanmasına yönelik olarak, 22 Temmuz 2003 tarihinde, 

“Marco Polo Programı” kabul edildi. 2003-2006 yıllarında uygulanan, 75 milyon Euro’lu bütçeli bu program, 

uluslar arası karayolu taşımacılığındaki artışın, denizyolu taşımacılığı, demiryolu ve diğer taşıma yollarına 

kaydırılması hedeflenmiştir (Kuşçu, 2011). 

AB Taşımacılık Politikası, şu dört temel programla desteklenmektedir. Bunlar; Trans-Avrupa Taşımacılık 

Ağları(TEN), Güney Doğu Avrupa Ulaşım ve Enerji Altyapısı, Marco Polo Programı ve 6. Çerçeve Programı 

kapsamında Civitas II ve Concerto Programlarıdır.   

 2.1  Avrupa Ulaştırma Ağı (TEN) ve Ulaştırma Koridorları 

1993 yılındaki Maastricht Antlaşması ile ulaşım ağının geliştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.  Trans-

European Networks (TEN) kavramının ortaya konulması ile ortak ulaştırma bağlamında; politik, kurumsal ve 

finansal temellerin güçlendirilmesi, bu programla sağlanmıştır. TEN’in oluşumu ile öncelikle iç pazar 

desteklenmiş, ekonomik ve toplumsal bütünleşme sağlanmasına çalışılmış ve “Tek Avrupa”yı kurma amacına 

yönelinmiştir(Kuşçu, 2011). 

Daha sonra TEN kavramının kapsamının darlığı görülerek, çevre ülkeleri ve özellikle Orta ve Doğu Avrupa 

ülkeleri ile ilişkileri etkinleştirerek, bütünleşik bir Avrupa için ulaştırma politikalarının kapsamı genişletilerek, 

Pan-Avrupa kavramı geliştirilmiştir. Bu ağın sınırları daha sonra, Avrupa’nın ekonomik alanı içinde düşünülen, 

Güneydoğu Avrupa, Karadeniz, Akdeniz Ülkelerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. 14-16 Mart 1994 

tarihinde Girit’te yapılan, II. Pan-Avrupa Konferansında, Orta ve Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkelerine 
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uzanacak ulaştırma koridorlarına, temel oluşturacak 9 (dokuz) öncelikli “çok türlü ulaştırma koridoru” 

belirlenmiştir(T.C. U.H.D. Bak., 2011 ).  

Haziran 1997 tarihinde Helsinki’de III. Pan-Avrupa Ulaştırma konferansı gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta 

koridor sayısı 10’a (on) çıkarılmıştır. Bu çalışmalar 4 (dört) ana ulaştırma alanı içerisinde yürütülmesine karar 

verilmiştir(T.C. U.H.D. Bak. Hedef 2023).   

Böylece Pan-Avrupa Ulaştırma Ağı; TEN ve 10 (on) koridorun dışında, bu koridorlara, aday ülkelerin 

yaklaşımını sağlayan ek ağ bileşenlerini (bu ek ağ bileşenleri, TINA ağı olarak adlandırılmaktadır), 10 (on) 

koridorun doğuya doğru uzantıları ve deniz alanlarını kapsayan, 4 (dört) Pan-Avrupa Ulaştırma Alanı’ndan 

(PETrA) oluşmaktadır.  

 

 

Şekil 1. Pan-Avrupa Koridorlarının Geçtiği Ülkeler ve Güzergâhları (TRACECA Türkiye, 2012). 

Belirlenen 10 Ulaştırma Koridoru şunlardır: 

1. Koridor: Baltık demiryolu (550 km) ve Baltık karayolu (445 km)’ dan oluşur. Helsinki (Finlandiya), 

Tallinn (Estonya), Riga (Letonya), Kaunas-Klaipeda (litvanya), Varşova-Gdansk (Polanya), Kaliningrand 

(Rusya).  

2. Koridor: Birbirine paralel kara ve demiryolundan oluşur ve 1.830 km’dir. Berlin (Almanya), Ponzan-

Varşova (Polanya), Brest-Minsk (Belarus), Smolensk-Moskova-Nizhni Novgorod (Rusya).  

3. Koridor: Birbirine paralel kara ve demiryolundan oluşur ve 1.640 km’dir. Berlin-Dresden (Almanya), 

Wroclaw-Katowice-Krakow (Polanya), Lviv-Kiev (Ukrayna). 

4. Koridor: Kara ve demiryolu, Tuna Nehri ferry bağlantısı, hava ve deniz limanları kombine taşıma 

sistemlerini kullanarak, Avrupa’yı, Güneydoğu Avrupa’ya bağlamaktadır ve toplam 3.258 km’dir. Berlin-

Dresden-Nurnberg (Almanya), Prag-Brno (Çek-Slavakya), Viyana (demiryolu-Avusturya), Bratislava 

(Slovakya), Gyor-Budapeşte (Macaristan), Arad-Craiova-Bucharest-Köstence (Romanya), Sofya-Plovdiv 

(Bulgaristan), Selanik (Yunanistan) ve İstanbul (Türkiye)’den oluşmaktadır.  

5. Koridor: Kara ve demiryolundan oluşur, toplam uzunluğu; 1600 km’dir.Venedik-Trieste (İtalya), Koper-

Ljubljana-Maribor (Slovenya), Macaristan sınırı-Budapeşte (Macaristan), Uzgorod-Lviv-Kiev (Ukrayna) 

şehirlerinden geçer ve üç güzergahtan oluşur. 

6. Koridor: Karayolu ve demiryolundan oluşur, kombine taşıma için planlanmıştır, 5. Nolu koridor ile 

bağlantılıdır ve 1.800’den oluşur. Gdansk-Katowice (Polonya), Zilina (Slovakya) şehirlerini bağlar ve 

4.üncü koridorla da bağlantılıdır. 
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7. Koridor: Bu yol, Tuna nehir yolu ile Almanya’dan Karadeniz’e, Rhine ve Main nehir yolu ile de Kuzey 

Denizi’ne bağlanır. Güzergâhı ise; Almanya, Avusturya, Bratislava (Slovakya), Györ-Gönyü (Macaristan), 

Hırvatistan, Sırbistan Ruse-Lom (Bulgaristan), Moldova, Ukrayna, Köstence (Romanya) noktalarından 

geçerek hat oluşturur. 

8. Koridor:  Kara ve demiryolu bağlantılı olup, Durres Limanı, Bitola’da kombine taşımaya elverişlidir ve 

toplam uzunluğu; 1.300. km’dir. Durres-Tiran (Arnavutluk), Skopje-Bitola (Makedonya), Sofya-Plovdiv-

Dimitrovgrad-Burgaz-Varna (Bulg.). 

9. Koridor: Karayolu ve demiryolundan oluşmaktadır, liman bağlantısı bulunmaktadır ve toplam uzunluğu; 

6.500. km’dir. Helsinki (Finlandiya), Vyborg-St. Petersburg-Pskov-Moskova-Kaliningrad (Rusya), Kiev-

Ljubasevka (Ukrayna) Kishinev (Moldova), Bucharest (Romanya), Dimitrovgrad (Bulgaristan) ve 

Alexandroupoli (Yunanistan). 

10. Koridor: Kara ve demiryolundan oluşur, liman bağlantısı vardır ve toplam uzunluğu; 2.360. 

km’dir.Salzburg (Avusturya)’dan başlar, Villach-Ljubljana (Slovenya), Zagrep-Belgrad-Nis (Hırvatistan), 

Skopje (Makedonya), Selanik (Yunanistan)’da biter. Bu koridorun, ayrıca dört adette güzergâh bağlantısı 

vardır(Erdal, 2004a). 

Bu çalışmanın yürütüleceği çalışma alanları ise; Barent Euro-Arctic, Karadeniz, Akdeniz ve Adriyatik-İyon 

denizleri havzaları olarak Helsinki’de ki III. Kongrede belirlenmiştir. Pan-Avrupa koridorlarında çok modlu 

yaklaşım benimsenirken, sosyo-ekonomik ve çevresel analizler temel alınmaktadır. Belirlenen bu yaklaşımlar, 

birliğe katılımlar oldukça, yeniden ele alınmaktadır. Türkiye, IV. Koridorun, İstanbul’da sona ermeyip, Doğu ve 

Güneydoğu Topraklarına doğru uzatılmasını birçok platformda dile getirmiş ve öneride bulunmuştur(Avcı, 

2005).  

 2.2  Güney Doğu Avrupa Ulaşım ve Enerji Altyapısı Programı 

Bu program, uluslar arası finans kuruluşları, üye devletler ve bölge ülkeleri tarafından tartışılmış ve Tiran (23 

Mayıs 2001) ve Bükreş ( 26 Ekim 2001) istikrar anlaşmalarına dâhil edilmiştir. Bu proje, ulaşım altyapısı ve 

enerji altyapısı stratejilerini ayrı ayrı ele almaktadır. Bu çerçevede; Ulaşım altyapı stratejisinin amacı, her türlü 

ulaşım şeklini içeren, günümüz ve gelecekteki mal ve yolcuların trafiğini göz önünde bulunduran çok yönlü 

ulaşım ağlarının oluşturulmasıdır(İKV, 2003). 

Enerji altyapı stratejisinin amaçları ise; Elektrik petrol ve gaza olan talebin sürdürülebilir bir şekilde 

karşılanabilmesi için modern ve etkin enerji altyapısı oluşturulması, bölgesel elektrik pazarı oluşturulması ve 

ekonomik olarak ticari operatörler tarafından enerji yatırımlarının desteklenmesi, şeklinde üç başlık altında 

toplayabiliriz. 

 2.3  Marco Polo programı 

22 Temmuz 2003’te kabul edilen bu program ile, ulaşım sektörleri pazar paylarının 2010 yılına gelindiğinde 

tekrar 1998 yılı seviyelerine geri döndürülmesine yönelik tedbirler önerilmiştir. Bu programın hedefi, karayolu 

tıkanıklığının azaltılması ve Birlik içerisinde ulaşımın çevresel etkilerinin geliştirilmesi ve sektörler arası 

taşımacılığın geliştirilmesidir. Böylece etkin ve sürdürülebilir ulaştırma sisteminin desteklenmesi 

öngörülmüştür(İKV, 2003). 

 2.4  Civitas II ve Concerto Programları 

Çevre ile ilgili endişeler ve havada ki kirliliğin (emisyon) düşürülmesi amacı ile etkin ulaşım teknolojilerine 

olan eğilimi artırmaktadır. Etkin ulaşım teknolojileri kavramının içine, daha temiz yakıtın yanı sıra, teknik 

olmayan tedbirlerde dahil edilmiştir.  

6. Çerçeve Programı kapsamında Civitas II programı; şehirlerde daha temiz ve iyi bir ulaşımı amaçlarken, 

Concerto programı ise; vatandaşların yaşam seviyelerini artırmak için tam olarak bütünleşmiş bir enerji 

politikasını hedeflemiştir (İKV, 2003).  

Yine Civitas, sürdürülebilir kentsel ulaşım stratejileri geliştirmeyi taahhüt etmiş, şehirleri hedef almış ve 

sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanılmasının yaygınlaşmasını sağlamayı hedef almıştır. Concerto ise, yerel 

toplulukların, sürdürülebilir ve etkin enerji kullanımının desteklenmesine yönelik bir AB girişimidir. 

 3  AB Avrasya Ulaştırma Politikası 

AB’nin Orta Asya ve Kafkasya’yı ilgilendiren en önemli Projesi, TRACECA programıdır. TRACECA, 

Transport Corridor Europe and Asia İngilizce kelimelerinin baş harflerinden oluşur. Türkçe açılımı ise; Avrupa-

Kafkasya-Asya Ulaşım Koridoru’dur. Bu program, AB’nin Orta Asya Cumhuriyetlerini ilgilendiren en önemli 

programıdır. TRACECA, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerini Kafkasya veya Karadeniz üzerinden 

Avrupa’ya bağlamak amacı ile, Avrupa Birliği önderliğinde üye ülkeler tarafından oluşturulan bir Doğu-Batı 

koridorudur(Traceca, T.U.S, 2011). TRACECA projesine, tarihi İpek Yolu’nun yeniden canlandırılması amacı 

ile, çağın gereği olarak çoklu ulaşım modellerinin de kullanıldığı, kısaca “YENİ ÇAĞIN İPEK YOLU” 

diyebiliriz. 
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AB, TRACECA programını TEN ulaşım koridorlarını tamamlayacak bir proje olarak görmektedir. Rusya 

Federasyonu’nun, bu bölgedeki ulaştırma ağları üzerindeki tekeline alternatif olacak ve Orta Asya-Güney 

Kafkasya-Doğu Avrupa güzergâhını izleyecek projelere öncelik vermektedir. Bu projeler, ABD tarafından da 

desteklenmektedir(Erdal, 2004b).  

TRACECA ilk olarak Mayıs 1993 tarihinde Brüksel’de, Avrupa Topluluğu Komisyonu ile üç Kafkasya ülkesi 

(Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan) ve 5 Orta Asya Ülkesi (Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan 

ve Özbekistan) Cumhuriyeti Ticaret ve Ulaştırma Bakanlarının katılımı ile düzenlenen bir konferansta formüle 

edilmiştir(Erdoğan, 2011). 

Eylül 1998 tarihinde, Türkiye, Ukrayna, Moldova, Romanya ve Bulgaristan ve 12 ülkenin hükümet ve devlet 

başkanlarının katılımı ile yapılan toplantıda, TRACECA’nın geliştirilmesine karar verilmiştir. “Çok Taraflı 

Temel Uluslararası Anlaşma (MLA)’nın imzalanması ile de TRACECA hayata geçmiş ve programın 

uygulanmasının önü açılmıştır. Türkmenistan TRACECA Programına katılmakla birlikte, MLA’ya taraf değildir. 

Yine İran İslam Cumhuriyeti, 2009 yılında MLA’yı imzalamıştır. Diğer taraftan, Afganistan ve Pakistan hem 

MLA’ya taraf olma, hem de TRACECA programına tam üye olmak için, resmi talepleri vardır. Afganistan’ın 

üyeliği 21-22 Nisan 2005 tarihlerinde Bakü’de yapılan konferansta onaylanmıştır. Pakistan için ise, süreç devam 

etmektedir. Mısır, Litvanya ve Rusya’nın gözlemci olma yönünde talepleri bulunmaktadır(Tozar, vd, 2011). 

 

Şekil 2. Avrupa-Kafkasya-Asya Tasıma Koridoru Projesi.(TRACECA Türkiye, 2012) 

MLA dört adet teknik ek (Karayolu-denizyolu-demiryolu teknik ekleri ile Gümrük ve belge sürecine ilişkin 

teknik ek)’ten oluşur(Traceca, T.U.S, 2011) .  

MLA, TRACECA Programı kapsamında şu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır: 

1- Avrupa, Karadeniz Bölgesi, Kafkasya, Hazar Denizi Bölgesi ve Asya’da ekonomik ilişkilerin, ticaret ve 

ulaştırmanın geliştirilmesi   

2- Karayolu, demiryolu ve denizyolu ticari taşımasının, dünya pazarlarına ulaşması. 

3- Trafik güvenliği, kargo güvenliği ve çevre koruması. 

4- Ulaştırma alanında, ulaştırma politikaları ile yasal yapılar arasında uyum. 

5- Taşıma işlemlerinde rekabete dayalı, eşit şartların oluşturulması.  

TRACECA, 2000 yılında, Çok Taraflı Temel Uluslararası Anlaşma (MLA)’yı uygulamak ve tamamlamak için 

oluşturulan, TRACECA Hükümetler arası Komisyonu (IGC), 2001yılında ise IGC’nin yürütme organı olarak, 

daimi sekreterlik kuruldu. Daimi sekreterlik (PS) merkezi ofisi, Azerbaycan/Bakü’de kurulmuş ve faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Daimi sekreterliğin, her üye ülkede, daimi temsilcileri (ulusal Sekreterlik) bulunmaktadır.  



SESSION 4D: Uluslararası İlişkiler 457 

TRACECA projesine, ulaştırma sektörünün, alt sektörleri açısından da incelemek yerinde olacağından, bu 

sektörlere de kısaca değinelim: 

 3.1  Kara Ulaştırması 

Kara Ulaştırması, çok modlu ulaştırmanın en önemli parçasıdır. Çok modlu ulaştırma zinciri içerisindeki 

öneminin yanında, belirli bir TRACECA ülkesinin ana noktasından, diğer bir TRACECA ülkesine, AB’ye veya 

üçüncü bir ülkeye yapılan kapıdan-kapıya servis sağlayan tek ulaştırma modudur. TRACECA, bölgesinin 

karayolu ağı toplamı, 1330. Bin km’dir(Tozar, vd, 2011). 

Bu nedenle, TRACECA bölgesinde ki karayolu yük taşımacılığı sektörünün çok modlu ulaştırma açısından, 

zaman ve maliyetleri azaltmak için optimize edilmesi gerekir. Bunun için de, her ülke kendi karayolu 

nakliyeciliğini yeniden yapılandırması ve ülkeler arasındaki karayolu taşımacılığı anlaşmalarının yeniden 

şekillendirilmesi gerekir. Gümrük yasalarını da yeniden gözden geçirmek gerekir. Karayolu altyapı çalışmalarını 

da gözden geçirmek ve daha da geliştirmek gerekir. Karayolları güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak gerekir. 

 3.2  Demiryolu Ulaştırması 

Demiryolu ulaştırması, TRACECA üyesi ülkelerde, ulaştırma sisteminin en kilit sektörüdür. Demiryolu 

ulaştırması, orta ve uzun mesafelerde (özellikle de denize kıyısı olmayan ülkelerde) kargo taşımacılığında, yük 

trafiği, güvenilirliği, düzenliliği, ayrıca yük ve yolcu taşımacılığında; yılın mevsim şartlarına, hava durumuna 

göre değişmeyen, diğer ulaştırma modları ile karşılaştırıldığın da ise; çevreyi asgari düzeyde etkileyen, fazla 

kapasitesi ve ulaştırma işleminin küçük yoğunluğu ile hava taşımacılığından 6 kez, karayolu taşımacığından 3 

kez daha az güç tüketimi ile tartışmasız liderdir (Traceca Türkiye, 2012). 

TRACECA programında ki demiryolu projeleri, bölgesel demiryolu ağını da güçlendirmeyi amaçlamaktadır. 

Bunun için de; 

 Demiryolu sistemlerinin verimlilik ve finansal yönden güçlendirilmesi için, yapısal reformlar yapılmalı, 

 Altyapıyı da çok modlu taşımaya uygun, yatırımlar yapılmalıdır. 

 AB ile TRACECA ülkeleri arasında ki demiryolu servislerinin verimliliğin gelişmesi için, birlikte hareket 

etmek ve koordinasyon gerekmektedir. 

Bu hedeflere ulaşmak kısa vadede mümkün görünmemektedir. Çünkü coğrafyayı ve üye ülkelerin kalkınmışlık 

düzeylerini göz önüne alırsak, yüksek finansman ve zaman gerektiğini göreceğiz. 

 3.3  Havacılık 

Bu ulaştırma modu, temel anlaşma içinde yer almakla birlikte çok az mesafe alınan ve şimdilik daha geri 

planda kalan bir konudur. IGC, TRACECA stratejisinde, TRACECA ülkelerinde adil ve açık havacılık pazarının 

sağlanması gelecek ilerlemeler arasında sayılmaktadır. TRACECA ülkeleri arasında, hava sahasının sektörlere 

ayrılması konusu farklı işlemsel metotların kullanımı ve bu sektördeki kurallar, bütün üye ülkeler tarafından 

kabul edilmiştir. Bunun içinde, TRACECA ortakları arasında ki hava trafiği işletmesi bileşimi, havacılık 

sektörüne çok faydalı olacağından gereklidir(Traceca Türkiye, 2012).   

 4  TRACECA Stratejisi 

Mayıs 2006 tarihinde Sofya’da yapılan 5.Bakanlar Konferansında onaylanan TRACECA 2015 Stratejisinde, 

üye ülkelerin, program çerçevesinde, 2015 yılına kadar tüm ulaştırma modlarının geliştirmesinde ele alacakları 

temel öncelikler belirlenmiştir(Traceca, T.U.S, 2011). 

Strateji: AB ile TRACECA ülkeleri arasında ve üye ülkelerin kendi aralarında sürdürülebilir, verimli ve 

bütünleşmiş birçok modlu ulaştırma sistemini sağlamayı hedeflemektedir. Yani strateji, Avrupa ulaştırma 

politikaları ile uyumlu ve TRACECA bölgesinin gerçekleri ve özellikleri üzerinde kurulmuş olup koridorun 

geliştirilmesi ve mevcut sorunların çözümü için rehberlik eden önemli bir belge olma niteliği kazanmıştır. 

Stratejinin 6 temel amacı bulunmaktadır ve bunlar kısa (ST), orta (MT) ve uzun (LT) dönemli olarak 

sınıflandırılabilinir(Tozar vd. 2011). 

1- Ulaştırmanın kurumsal boyutunun geliştirilmesi ve modernize edilmesi (ST).  

TRACECA ülkelerinde, ulaştırma sistemine ve gelişmeye rehberlik edecek, destekleyecek, güçlü, verimli 

ve iyi tasarlanmış kurumları güçlendirmeyi hedeflemektedir.  

2- Altyapı şebekelerinin entegrasyonu ve birleşmesi (MT).  

Farklı ulaştırma modlarını ve TRACECA ülkelerini birbirine bağlamak ve bunun yanında Trans-Avrupa 

ulaştırma şebekeleri arasında güçlü bağlantılar kuran modern, uyumlu ve birlikte işleyen altyapı 

şebekelerinin oluşturulmasıdır.  

3- Kesintisiz çok modlu taşımacılık zincirinin oluşturulması (MT).  

Bütün yük çeşitleri için, kesintisiz bir ticaret akışını, değişik ulaştırma modlarını kullanarak değişik 

ülkeler üzerinden güçlendirmeyi amaçlandırmaktadır. 

4- Hava ulaştırmasının tüm potansiyelleri ile kullanımı ve hava trafik yönetiminin uyumu (LT). 
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AB ve TRACECA ülkeleri arasında yolcu dolaşımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 

5- Bölgede aha güvenilir, emniyetli ve sürdürülebilir ulaştırma sağlamak (ST). 

Bölgesel taşımacılığın sosyal ve çevresel etkilerinin olduğu dikkate alındığında, sistemden etkilenebilecek 

olan çevrenin, halkın, malların ve kullanıcıların güvenliğini, emniyetini ve korumasını teşvik etmek. 

6- Güvenilir Fon sağlamak (ST). 

Bölgesel ulaştırma altyapısı ve diğer projelerde yatırımların yapılması ve zamanında bitirilmesi için, 

finansman araştırılması ve sağlanması. Mali kaynakları çeşitlendirmek, bulmak ve sürdürülebilir olmalarını 

sağlamak(Tozar, vd. 2011). 

 5  TRACECA Programının Muhtemel Yansımaları 

TRACECA Projesi toplam 39 teknik destek projesi ve 14 altyapı rehabilitasyon projesi ile denizyolu, 

demiryolu ve karayolu taşıma altyapısının modernizasyonu konusunda 1993 yılından bu güne bir hayli mesafe 

almıştır(Erdal, 2004b).  

 TRACECA programı kapsamında, Avrupa Komisyonu ve Uluslar arası Finans Kuruluşlarının (IFIs) mali 

desteği ile, bir dizi yatırım ve teknik yardım projesi uygulamaya konulmuştur. 

 TRACECA koridorunda; AB komisyonu tarafından, demiryolu, limanlar ve karayolunun iyileştirilmesine 

yönelik bu güne kadar 62 teknik yardım ve 14 altyapı iyileştirme projesine doğrudan mali destek 

sağlanmıştır. Mali destekler daha ziyade, TACİS kapsamında yapılmıştır. 

 TRACECA Programında, 2007 yılından itibaren, proje finansmanında yeni bir mali enstrüman (Avrupa 

Komşuluk Politikası -ENP- ile Kalkınma ve İşbirliği Programı) devreye sokulmuştur. 

 2010-2012 eylem planı şu anda uygulamadadır ve projeler sürmektedir. Yine ayrıca 2013-2015 eylem 

planı uygulamadadır ve bölge kalkınmasına büyük katkılar sunacaktır(UTİKAT, 2010).  

 Avrupa Kalkınma Bankası, Dünya Bankası ve Asya kalkınma Bankası’nın önemli mali desteklerinin 

yanında, Dünya Bankası vs. gibi uluslar arası finansal kuruluşların destekleri söz konusudur. 

Türkiye TACİS kapsamında olmadığı için, geçmişte projelere mali destek sağlanmasında güçlüklerle 

karşılaşılmıştır. Ancak daha sonra, bu güçlükler ortadan kalmıştır. Türkiye ilk başta Samsun limanını TRACECA 

kapsamına aldırmıştır. Daha sonra; Zonguldak, Derince, Trabzon, Hopa, Filyos, İzmir, limanları eklenmiştir. 

TINA çalışmasına paralel olarak, eski koridorlara yeni hatlar eklenmiştir(Tozar, vd. 2011).   

Bu hatlar: Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun hattı, Ankara-Gerede-Filyos hattı, İzmit-Bursa-Bandırma hattı, 

İzmir-Manisa-Bandırma hattı, Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Aşkale hattı, Trabzon-Gümüşhane-Bayburt-Aşkale 

hattı, Ankara-Sivrihisar-Eskişehir-Bursa-Bandırma hattı, Merzifon-Amasya-Refahiye hattı, Trabzon-Aşkale hattı 

ve İzmir-Afyon-Ankara-Yozgat-Sivas-Erzincan-Erzurum-Horasan/Ardahaan/Doğubeyazıt-Dilucu/ Gürbulak 

hatları, TRACECA kapsamına eklenmiştir. 

 6  Sonuç 

TRACECA Programının, AB’nin “Yeni İpek Yolu Projesi” olduğunu daha önceki satırlarımızda belirtmiştik. 

Bu proje, AB’nin; “bütün yollar Roma’ya çıkar” çıkar diyen Roma İmparatorluğu’nun Akdeniz havzası merkezli 

ulaştırma Politikaları’ndan farklı bir hinterlanda yönelmek istediğini, bize göstermektedir. Elbette bu yeni 

yönelişin, bölge ekonomilerine birtakım yansımaları olacaktır. 

AB, bu coğrafyanın kendi ekonomisine entegrasyonunu sağlayabilmek için yeni stratejiler üretmekte, bir takım 

altyapı yatırımları ile birtakım projeler yürütmektedir. Bölge ekonomilerinin AB gibi üretim ve tüketici profili ve 

standardı yüksek bir ekonomiye yaklaşmalarına ve onunla siyasi, ekonomik ve sosyal olarak ilişkiye girmelerine 

sebep olmuştur ve olacaktır. Böylece bu ekonomilerin üretim ve tüketim gücü artacaktır. Bölge ekonomilerinin, 

özellikle Doğu Avrupa ekonomilerinin, Kafkas ekonomilerinin ve Orta Asya ekonomilerinin gelişmesine ve 

çöküntüden kurtulmasına yardımcı olacaktır.    

Ancak; eski “İpek Yolu”, doğu üretiyor ve batı tüketiyorken ortaya çıkan “doğal bir olgu idi”.  TRACECA ise, 

batının üretici, doğunun ise, tüketici olduğu bir dönemin sonunda “suni” olarak AB tarafından ortaya çıkarılmaya 

çalışılan bir kurumdur. Yani doğal değildir ve bir takım zorlama fikirler sonucunda ortaya çıkarılmıştır ve 

uygulanmaya çalışılmaktadır. Acaba bu bölge, AB’nin ekonomik hinterlandı olacak mıdır? Yoksa yine yeniden 

üretmeye başlayan Doğu, yani Hindistan ve Çin bu yaratılmaya çalışılan ulaşım ağlarını tersine kullanarak, 

AB’yi kendi silahı ile mi vuracaktır? Hiç kuşkusuz tarih bunu bize yaşatacak ve gösterecektir. Tarih alınması 

gereken derslerle doludur. 
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An Evaluation of Percepctives of Students Studing in Turkey from 

Turkish Republics and Relative Communities about Instructional 

Programs 

Abstract 

In this study, relative communications and Turk Republics’ students thought about instructional programs 

according to their sex, age, departments, marriage and nationality who attended Samsun Education Faculty In 19 

May University were investigated The sample and universe of research consists 106 students who attended in 

different departments of Samsun Education Faculty. Data required a questionnaire developed by researcher with 

5 Likert type with 20 items. Data was analyzed in terms of frequencies, percentages, t-Test, One way Anova, 

Post Hoch (LSD). The results of research show that there are meaningful differences between of variables about 

instructional programs. (p<0.05). 

JEL code: A19 

 1  Giriş 

Okul içi deneyimlerle sınırlı olan öğretim programı, bir okulda okutulan ders veya kurs programlarını kapsar. 

Bu programın eğitim programı içerisinde ağırlıklı bir yeri vardır ve eğitim programının amaçları doğrultusunda 

öğrenciye kazandırılması istenen bilgi, beceri, tutum ve tavırların ders grupları olarak planlı bir biçimde 

düzenlenmesidir. Böylece okul içi deneyimlerle sınırlı olan bu program, okulda okutulan dersleri veya kursları 

kapsayan bir kılavuz kitap veya dokümandır. (Sezgin.1991).  

Hesapçıoğlu (1994) ise eğitim programlarında bulunması gereken temel özelliklerin “işlevsellik, esneklik, 

toplumun inandığı değerlere dayalı olma, uygulayanlara yardımcı olma, bilimsellik, uygulanabilirlik, amaçlara 

yönelik olma,ekonomiye uygunluk” olduğunu belirtmektedir. 

Erden (1998) göre eğitim programı, bireyde istenilen yönde davranış değişikliği meydana getirmek amacıyla 

yapılan tüm etkinlikleri gösteren planlardır. Eğitim programları okulların temelini oluşturur. Okullardaki tüm 

etkinlikler eğitim programları doğrultusunda düzenlenir. 

Öğretim programı “öğrencilerden beklenen öğrenmeyi meydana getirebilmek için planlanmış faaliyetlerin 

tamamı olarak tanımlanabilir.” Öğretim hizmetinin niteliği öğrenilecek olan ünitedeki öğelerin kurgulanış, 

sunuluş ve açıklanış biçiminin eldeki öğrencilerin öğrenmelerine en uygun şekle yakınlık derecesi olarak 

tanımlanmakta (Üstündağ vd. 2008:350) ve büyük ölçüde ipuçları, pekiştirme (pekiştireç), ögrenci katılımı ve 

dönüt-düzeltme olmak üzere dört öğeden oluştuğu sağlanmaktadır. Okullarda sunulan öğretim hizmetinin 

niteliği, öğretmenlerin ipuçlarını ve pekiştireçleri sınıf içinde uygun kullanıp kullanmadıklarına, öğrenciyi etkin 

olarak öğrenme süreçlerine katıp katmadıklarına, öğrenci öğrenmelerine dönüt verip vermediklerine ve düzeltme 

işlemlerini uygun yapıp yapmadıklarına göre değişmektedir (Demir, 2005:196).   

Öğrenci merkezli program tasarımına, fonksiyonel programda denir. Öğrencinin ilgisini çekecek, hayata 

atıldığında işine yarayacak derslerden eğitimin amacına en uygun program, bu tip programdır, verim ve 

kalkınma ancak bu tip programlarla gerçekleştirilebilir. Buna modern program anlayışı da denilebilir; kabiliyete 

göre eğitim de bu program grubuna girer. ( Çelikkaya, 1997)   

Öğretim programı,genellikle bilgi kategorilerinden oluşan ve bir kısım okullarda beceriye ve uygulamaya 

ağırlık tanıyan bilgi ve becerinin eğitim programlarının amaçları doğrultusunda ve planlı bir biçimde 

kazandırılmasına yönelik programdır. ( Küçükahmet, 2003). 

Her eğitim programının dayandığı bir felsefe olmalıdır. Eğitim felsefesi eğitimin hedeflerini doğrular ve 

tutarlılığını sağlar. Eğitim felsefesi Eğitime ilişkin bütün uygulamaları ele alır ve öğretmenlere yol gösterir. 

Geçmiş ve günümüzdeki uygulamaları karşılaştırır, geleceğe yönelik tahminler yapar.(Varış, 1988) 

Konu merkezli program tasarımlarında, her konu alanının kendine özgü yapısı dikkate alınır. Öğrencinin 

konuya / içeriğe ilişkin bilgiyi kazanması öğrenme için yeterli görülmektedir. Dayandığı felsefe idealizm ve 

realizm, dayandığı eğitim felsefesi daimicilik ve esasiciliktir.(Kazandırır, vd. 2008) 
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Eğitim programları bireyin sosyal gelişimini ve topluma uyumunu sağlayacak biçimde hazırlanmalıdır. 

Toplumsal değişmeler analiz edilip değerlendirilmeli ve değişme yönelimleri programlara belli ölçüde 

yansıtılmalıdır. Bir eğitim programı o toplumu yansıtacak biçimde hazırlanmalıdır. Bu nedenle bir program, 

toplumdan ve toplumsal yapıdan uzak kalmamalıdır. Okul, toplumun ihtiyaçlarını karşılamada en yetkili 

kurumdur. Buralarda toplumun istediği bireyler yetiştirilecek topluma kazandırılmalıdır. (Karakaya,Ş., 2004) 

Programlar, istikrarlı, üretken ve sürdürülebilir bir ekonomiyi önemser ve öğrencinin ekonomik hayat ile iç içe 

olmasını ister. Bu nedenle öğrencinin, yalnız içinde yaşadığı toplumun ekonomik hayatını incelemesi ve bu 

konuda fikir üretmesiyle yetinmez, hızla değişen dünyada ortaya çıkabilecek ekonomik fırsatları değerlendirmesi 

için rehberlik eder. Bu sayede öğrenci, gittikçe küreselleşen dünyada başarılı bir birey olarak, ilerideki çalışma 

hayatına girişimci bir ruhla ayak uydurmada zorlanmaz. (Kadıoglu,B.,2009)  

Öğrenci merkezli program tasarımları, öğrenenin öncelikli olarak ön planda tutulduğu bir yaklaşımdır. 

Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de bu yaklaşım benimsenmiştir. Okulöncesi eğitim ve ilköğretimde 

daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Pragmatizm ve varoluşçuluk felsefesi ile dayanmaktadır.( Şahin, 2006)   

Toplumun da kendini düzeltebilecek bir durumda olmadığını hatta okulların mevcut durumu devam ettirmek 

için çalıştığını ileri sürmektedir. Bu durumu çözebilmek için eğitim programı yeniden düzenlenerek çocuğu 

özgürleştirici bir şekilde tasarlanmalıdır. Öğrenciler kendilerinin eğitiminde sorumluluk almak zorundadırlar.( 

Doğanay, 2007)  

Programların merkezinde zorunlu sosyal ihtiyaçlar yer alır. Sosyal değerlerin önemli olduğu bu yaklaşımda 

zaman içinde eskiyen ve işlerliğini yitiren değerlerin ne yönde değişeceği üzerinde durulması gereken önemli 

konular olarak ele alınır. Değer çatışmaları ve değerlerle ilgili diğer sorunlar program tasarlama sürecinin 

temelini oluşturur. Toplumsal sorunların çözümünde yetenekli ve fikir sahibi bireylerin yetişmesi ve sonuç olarak 

sağlıklı bir toplumun yaratılması düşünülmektedir. (Kaya, vd. 2004)  

Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin peyder pey Latin Alfabesi’ne geçmesi Türk kültür dış politikasının bu 

bölgedeki başarısı olarak değerlendirilebilir. Daha sonraları diğer Türk ve akraba toplulukları da kapsayacak 

şekilde geliştirilen Büyük Öğrenci Projesi eğitim alanında Türk kültür dış politikasının diğer önemli bir faaliyet 

alanıdır ( Çaman, 2004). 

Türk Cumhuriyetleri ile olan yakın tarihi ve kültürel bağlarımız en büyük avantajlarımızdan birisini 

oluşturmaktadır. Bu çerçevede, bölge ülkelerine yönelik yeni girişimlerin yapılması ve bölgede bugüne kadar 

gerçekleştirilen işbirliğinde yeni aşamalara ulaşılması önem taşımaktadır.( Ankara: DPT 2005 ) 

 2  Yöntem 

Araştırma tarama modelinde düzenlenmiştir. Karasar’a (1998) göre tarama modeli, geçmişte ya da hâlâ var 

olan bir durumu olduğu şekliyle betimlemeyi amaçlayan bir yaklaşımdır. Araştırmaya konu olan olay, kişi ya da 

nesne kendi koşulları içinde ve olduğu gibi tanımlanmaya çalışılır. Onları, herhangi bir şekilde değiştirme, 

etkileme çabası gösterilmez. 

 2.1  Problem Cümlesi 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve 

akraba topluluklarından gelen öğrencilerin öğretim programlarına yönelik bakış açılarının incelenmesi 

 2.2  Alt Problemler 

1- 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin okudukları bölümlere göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında 

anlamlı bir fark var mı dır? 

2- 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin yaş durumlarına göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında anlamlı 

bir fark var mı dır? 

3- 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin cinsiyetlerine göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında anlamlı 

bir fark var mı dır? 

4- 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin medeni durumlarına göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında 

anlamlı bir fark var mı dır? 

5- 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin Orta Asya’dan ve Balkanlardan gelme durumlarına  göre öğretim 

programlarına yönelik bakış açılarında anlamlı bir fark var mı dır? 
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 2.3  Sınırlılıklar 

Bu araştırma; 

1- Bu araştırma 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve 

akraba topluluklarından gelen 106 öğrenci ile sınırlandırılmıştır  

2- Bu araştırma öğrencilere uygulanan anketle sınırlıdır. 

3- Öğrencilerin maddelere verdikleri cevaplar veri toplama aracında verdikleri cevaplarla sınırlandırılmıştır. 

4- Öğrencilerin kişisel bilgileri veri toplama aracında verdikleri cevaplarla sınırlandırılmıştır. 

5- Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen öğrenciler ankete samimi cevap vermişlerdir.  

 2.4  Sayıltılar 

1-Araştırmanın kavramsal çerçevesini oluşturmak için taranan kaynaklar güvenilir ve yeterli bilgi vermektedir. 

2-Veri toplama aracındaki maddeler müfredat programları göz önüne alınarak, öğrencilerin konuyla ilgili 

algılarından ibarettir. 

3-Araştırmadan alınan örneklem evreni temsil etmeye yeterlidir. 

4-Öğrenciler maddeleri tamamen kendi bilgilerini kullanarak ve hiçbir etki altında kalmadan objektif olarak 

samimiyetle cevaplandırmışlardır. 

5-Öğrencilere veri toplama aracını cevaplamak için gereken zaman ayrılmıştır. 

 2.5  Evren ve Örneklem 

Araştırmanın evrenini 2010–2011 Öğretim Yılı Güz Döneminde 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim 

Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarından gelen 128 öğrencinin tümü 

oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, evrene dahil edilen öğrencilerin tamamı alınmıştır. Yanlış ve 

eksik anketler araştırmaya dahil edilmediğinden 106 öğrencinin anketleri örneklemi oluşturmuştur. 

 2.6  Veri Toplama Araçları ve Verilerin Analizi 

Araştırma, “Betimleme-Survey” yöntemiyle yapılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilerek hazırlanan 

ankette 28 madde yer almış olup 5 dereceli Likert tipi skala kullanılmıştır. Anketin güvenirliğini test etmek için, 

anket 50 kişilik bir denek grubuna uygulanmış, elde edilen verilerle iç tutarlılığa bakılmıştır. Bu aşamada ölçeğin 

geçerliliği için de uzman görüşü alınmış, her maddenin diğer maddelerle arasındaki toplam korelasyonları Faktör 

Analizi yapılarak incelenmiş, istenen niteliği ölçmede yetersiz kaldığı düşünülen ve korelasyonu düşük olan 8 

madde anketten çıkarılarak soru adedi 20‘ye düşürülmüştür. 20 madden oluşan 5 dereceli Likert tipi skala da 

“Tamamen katılıyorum” 5 puan, “Katılıyorum” 4 puan, “Kısmen katılıyorum” 3 puan, “Katılmıyorum” 2 puan 

ve “Hiç Katılmıyorum” 1 puan olmak üzere puanlanmıştır. Anketten alınabilecek en düşük puan 20 olup 

olumsuz değerlendirmeyi,  en yüksek puan ise 100 olup olumlu değerlendirmeyi göstermektedir. 

Araştırma verileri, SPSS 15.0 Windows paket programında yüzde ve frekanslarına, Tek Yönlü Varyans 

Analizine, t- Testi,  Çoklu karşılaştırma Post Hoch (LSD), Alpha  Güvenirlik ve Faktör Analizi testine bakılarak 

elde edilmiştir. Anketin yapı geçerliği için uzman görüşü alınmış, ayrıca faktör analizi yapılmış, faktör yükü 

düşük olan 5 madde anketten çıkarılmıştır. Ankette madde toplam korelasyonu düşük 5 madde çıkarılmış ve 

toplam 20 madde ile araştırma yapılmıştır. Faktör analizi sonucunda ölçeğe giren maddelerin KMO değeri 0.85 

ve Bartlett testi sonucu, 1467,714 (p<0,0001) olarak bulunmuştur. Faktör  analizi yapılarak son halini alan 

ölçeğin iç tutarlık katsayısını belirlemek için Cronbach Alpha değeri hesaplanmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha’sı 

,91 olup ölçeğin yüksek güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir (Büyüköztürk, 2008). Yapı geçerliği 

sonuçları ölçeğin toplam varyansın % 63,065 ’ini açıklayan dört faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir. 

Bölümü Frekans % 

İlköğretim 40 37,7 

Yabancı Dil 26 24,5 

Türkçe 2 1,9 

PDR 24 22,6 

Diğer 14 13,2 

Toplam 106 100,0 

Yaş Frekans % 

18-20 32 30,2 

21-23 55 51,9 

24 ve ustu 19 17,9 

Toplam 106 100,0 

Cinsiyet Frekans % 

Erkek 53 50,0 

Bayan 53 50,0 

Toplam 106 100,0 
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Medeni Durum Frekans % 

Bekar 98 92,5 

Evli 8 7,5 

Toplam 106 100,0 

Milliyet Frekans % 

Orta Asya’dan gelenler; ( Moğol, Türkmen, Azeri, Kazak Türkleri 74 70,0 

Balkanlardan gelenler; Bulgaristan, Yunan, Kosova, 

Makedon,Gürcü Türkleri 
32 30,0 

Toplam 106 100,0 

Tablo 1: Öğrencilerin Demografik Dağılımı 

 3  Bulgular ve Yorumu  

 3.1  Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumu 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin okudukları bölümlere göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında 

anlamlı bir fark var mı dır? 

Bölümlere Göre Türk ve Yabancı Öğrenciler Tek yönlü Varyans Analizi 

 Kareler Toplamı S.D. Ortalama Kare F Önem Düzeyi 

Gruplararası 1847,216 4 461,804 3,508 ,010 

p<0.000 

anlamlı 
Gruplar içi 13296,369 101 131,647 

Toplam 15143,585 105  

Tablo 2:  Öğrencilerin Okudukları Bölümlere Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına İlişkin Tek 

Yönlü Varyans Analizi Bulguları 

Tablo 2’deki Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına göre öğrencilerin okudukları bölümlere göre öğretim 

programlarına bakış açılarında anlamlı farklar görülmüştür. (p<0.010).  

Tablo 3 : Öğrencilerin Okudukları Bölümlere Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına İlişkin Post 

Tablo 3’deki  Çoklu Karşılaştırma (Post Hoch) Analizi sonuçlarına göre öğrencilerin okudukları bölümlere 

göre öğretim programlarına bakış açılarında İlköğretim ile Yabancı Dil arasında Yabancı dil lehine ortalama 

8,39808, İlköğretim ile diğer bölümler arasında diğer bölümler lehine ortalama 10,61786 anlamlı fark 

görülmüştür. (p<0.010) 

 3.2  Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumu 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin yaş durumlarına göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında anlamlı 

bir fark var mı dır? 

Yaş Değişkenine göre Tek yönlü Varyans Analizi 

Yaş Kareler toplamı S.D. Ortalama Kare F Önem Düzeyi 

Gruplararası 817,039 2 408,520 2,937 ,020 

p<0.000 

anlamlı 
Gruplar içi 14326,545 103 139,093 

Toplam 15143,585 105  

Tablo 4 :  Öğrencilerin Yaşlarına Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına İlişkin Tek Yönlü 

Varyans Analizi Bulguları 

Tablo 4’deki Tek Yönlü Varyans Analizi sonuçlarına göre öğrencilerin yaşlarına göre öğretim programlarına 

bakış açılarında anlamlı farklar görülmüştür. (p<0.020) 

Tablo 5 :  Öğrencilerin Yaşlarına Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına İlişkin Post Hoch  LSD 

(Least Significant Difference) Testi Bulguları 

Hoch  LSD (Least Significant Difference) Testi Bulguları 

Bölümler ve Ortalama Ortalamalar Arası Fark Önem Düzeyi 

İlköğretim 52,0250 Yabancı Dil   60,4231 -8,39808 p<0.05 

İlköğretim 52,0250 Diğer  62,6429 -10,61786 p<0.05 

Yaş Değişkenine Göre Post Hock 

Yaş Ortalamalar Arası Fark Önem Düzeyi 

18-20 24 ve üstü -7,75000 p<0.05 
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Tablo 5’deki  Çoklu Karşılaştırma (Post Hoch) Analizi sonuçlarına göre öğrencilerin yaş gruplarına  göre 

öğretim programlarına bakış açılarında 18-24 ile 24 ve üstü arasında 24 ve üstü lehine ortalama, -7,75000  

anlamlı fark görülmüştür. (p<0.020) 

 3.3  Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumu 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin cinsiyetlerine göre öğretim programlarına yönelik bakış açılarında anlamlı 

bir fark var mı dır? 

Tablo 6: Öğrencilerin Cinsiyetlerine Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına İlişkin T- Testi 

Sonuçları 

Tablo 6’daki  t-Testi Analizi sonuçlarına ilişkin öğrencilerin cinsiyetlerine göre öğretim programlarına bakış 

açılarında bayanlar lehine anlamlı fark görülmüştür. (p<0.044) 

 3.4  Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumu 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin medeni durumlarına ilişkin öğretim programlarına yönelik bakış açılarında 

anlamlı bir fark var mı dır? 

Tablo 7: Öğrencilerin Medeni(Evli-Bekar) Durumlarına Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına 

İlişkin T- Testi Sonuçları. 

Tablo 7’deki  t-Testi Analizi sonuçlarına ilişkin öğrencilerin medeni durumlarına göre öğretim programlarına 

bakış açılarında evliler lehine anlamlı fark görülmüştür. (p<0.005) 

 3.5  Alt Probleme İlişkin Bulgular ve Yorumu 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin milliyetlerine ( uyruklarına) göre öğretim programlarına yönelik bakış 

açılarında anlamlı bir fark var mı dır? 

Tablo 8 : Öğrencilerin Milliyetlerine Göre Öğretim Programlarına Yönelik Bakış Açılarına İlişkin T- Testi 

Sonuçları. 

Tablo 8’deki  t-Testi Analizi sonuçlarına ilişkin öğrencilerin milliyetlerine göre öğretim programlarına bakış 

açılarında yabancılar lehine anlamlı fark görülmüştür. (p<0.044). 

 

 

 

 

 

 

 

Cinsiyete Göre t-testi 

Cinsiyet N X S.S. t Önem Düzeyi 

Bayan 53 58,4151 10,96048 -1,731 ,044 

P<0.05    anlamlı Erkek 53 53,8868 12,67441 

Medeni Duruma göre t-testi 

Medeni Durum N X S.S. t Önem Düzeyi 

Bekar 98 55,3163 11,93073 -2,570 ,005 

P<0.05    anlamlı Evli 8 66,3750 7,85471 

Milliyete Göre t-testi 

Öğrenciler N X S.S. t Önem Düzeyi 

Orta Asyadan gelenler 74 58,4151 10,96048 -1,731 ,044 

P<0.05    anlamlı Balkanlardan gelenler 32 53,8868 12,67441 
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1- Öğretim programları bilgi ihtiyacımızı karşılar nitelikte düzenlenmiştir. 11 

10,4 

35 

33,0 

46 

43,4 

13 

12,3 

1 

,9 

2-Programda yer alan dersler amaçlarına uygun işlenmektedir. 12 

11,3 

41 

38,7 

39 

36,8 

12 

11,3 

2 

1,9 

3- Öğretim etkinliklerinin uygulanmasında öğrenciler istekli ve duyarlıdırlar. 
13 

12,3 

26 

24,5 

36 

34,0 

24 

22,6 

7 

6,6 

4- Öğretim programlarının problem çözme, eleştirel düşünme, sorgulama ve 

araştırma becerisi kazandırmaya katkısı vardır. 

7 

6,6 

32 

30,2 

48 

45,3 

14 

13,2 

5 

4,7 

5- Programlar öğrenci düşüncelerinin özgürce tartışılıp paylaşılmasına ortam 

hazırlamaktadır. 

15 

14,2 

 

16 

15,1 

32 

30,2 

31 

29,2 

12 

11,3 

6- Programların düzeneği bilgi teknolojilerini kullanmaya ve kalıcı öğrenmeyi 

sağlamaya yöneliktir. 

11 

10,4 

22 

20,8 

46 

43,4 

20 

18,9 

7 

6,6 

7- Programların fırsat ve imkan eşitliğine katkısı vardır. 

 

15 

14,2 

36 

34,0 

28 

26,4 

22 

20,8 

5 

4,7 

8- Programlar Öğretim strateji, yöntem ve tekniklerin etkili  kullanılmasını 

sağlamaktadır 

9 

8,5 

32 

30,2 

47 

44,3 

13 

12,3 

5 

4,7 

9- Programların düzeneği sosyal ve kültürel gelişmeye katkı sağlamaktadır. 

 

13 

12,3 

29 

27,4 

40 

37,7 

20 

18,9 

4 

3.7 

10- Öğretim elemanları programların etkili uygulanması için yeterli çabayı 

gösterirler. 

11 

10,4 

40 

37,7 

38 

35,8 

11 

10,4 

6 

5,7 

11- Okul idareci ve personelinin programların yürütülmesine olumlu katkıları 

vardır. 

6 

5,7 

39 

36,8 

37 

34,9 

18 

17,0 

6 

5,7 

12- Programlar öğrencilerin kişisel mutlulukları ve başarı zevklerini 

sağlamaktadır. 

5 

4,7 

24 

22,6 

33 

31,1 

34 

32,1 

10 

9,4 

13- Programlar nitelikli öğretmen yetiştirmek için yeterlidir. 
8 

7,5 

26 

24,5 

35 

33,0 

23 

21,7 

14 

13,2 

14- Programlarda olgu, ilke ve kavramların düzenli aktarımı sağlanır. 
11 

10,4 

30 

28,3 

44 

41,5 

16 

15,1 

5 

4,7 

15- Programlarda Türkçe doğru, etkili ve güzel kullanılır. 
18 

17,0 

39 

36,8 

29 

27,4 

14 

13,2 

6 

5,7 

16-Programlar öğrencilerin okulda ve çevrede toplumsal hizmetler sunmalarını 

destekler. 

76 

,6 

40 

37,7 

43 

40,6 

13 

12,3 

3 

2,8 

17- Programlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları amacına uygun objektif 

uygulanır. 

5 

4,7 

42 

39,6 

36 

34,0 

16 

15,1 

7 

6,6 

18- Dersler programlarda olduğu gibi güncel, yaşama uygun ve zevkli aktarılır. 
5 

4,7 

38 

35,8 

29 

27,4 

26 

24,5 

8 

7,5 

19- Programlar öğrenciler arasında işbirliği ve yardımlaşma duygusunu sağlar. 
17 

16,0 

34 

32,1 

33 

31,1 

14 

13,2 

8 

7,5 

20- Programlar öğrenci merkezli hazırlanmış, uygulama ile tutarlılık 

göstermektedir. 

17 

16,0 

34 

32,1 

33 

31,1 

14 

13,2 

8 

7,5 

Tablo 9: Ölçek ve Maddeler 

 4  Sonuçlar: 

19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesinde öğrenim gören Türk Cumhuriyetleri ve akraba 

topluluklarından gelen öğrencilerin öğretim programlarına yönelik bakış açılarının incelenmesi üzerine yapılan 

bu araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir.  

1- Yapılan araştırmadan çıkan sonuçlara göre öğretim programları öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılar nitelikte 

düzenlenmemiştir. 

2- Programda yer alan dersler amaçlarına uygun işlenmemiştir. 

3- Dersler programlarda olduğu gibi güncel, yaşama uygun ve zevkli aktarılmamıştır. 

4- Programlar öğrencilerin okulda ve çevrede toplumsal hizmetler sunmalarını desteklememiştir. 
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5- Programlarda ölçme ve değerlendirme çalışmaları amacına uygun objektif uygulanmamıştır. 

6- Programlarda Türkçe doğru, etkili ve güzel kullanılmıştır. 

7- Programlar öğrencilerin kişisel mutlulukları ve başarı zevklerini sağlamamıştır. 

8- Programlar nitelikli öğretmen yetiştirmek için yeterli görülmemiştir. 

9- Öğretim elemanları programların etkili uygulanması için yeterli çabayı göstermemişlerdir. 

10- Programların düzeneği bilgi teknolojilerini kullanmaya ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaya yönelik 

bulunmamıştır. 

11- Öğretim etkinliklerinin uygulanmasında öğrenciler istekli ve duyarlı görülmemiştir. 

12- Programlar öğrenci düşüncelerinin özgürce tartışılıp paylaşılmasına ortam hazırlamamıştır. 

13- Okul idareci ve personelinin programların yürütülmesine olumlu katkıları yeterli görülmemiştir. 

 14- Programların fırsat ve imkan eşitliğine katkısı yeterli görülmemiştir. 

 5  Öneriler: 

 Öğretim programlarının öğrencilerin bilgi ihtiyacını karşılar nitelikte düzenlenmesi, 

 Okul idareci ve personelinin programların yürütülmesine katkılarının sağlanması, 

 Programda yer alan derslerin amaçlarına uygun işlenmesi, 

 Programların öğrenci düşüncelerinin özgürce tartışılıp paylaşılmasına ortam hazırlaması, 

 Öğretim elemanlarının programların etkili uygulanması için yeterli çabayı göstermelerinin sağlanması, 

 Programlarda ölçme ve değerlendirme çalışmalarının amacına uygun objektif uygulanması, 

 Programların öğrencilerin okulda ve çevrede toplumsal hizmetler sunmalarını destekler duruma getirilmesi, 

 Programların öğrencilerin kişisel mutlulukları ve başarı zevklerini sağlaması, 

 Derslerin programlarda oldugu gibi güncel, yaşama uygun ve zevkli aktarılmasının sağlanması, 

 Programların düzeneğinin bilgi teknolojilerini kullanmaya ve kalıcı öğrenmeyi sağlamaya yönelik duruma 

getirilmesi, 

 Öğretim elemanlarının programların etkili uygulanması için yeterli çabayı göstermelerinin sağlanması 

gerekmektedir. 
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Abstract 

This paper aims to analyze how Russia could develop different regional models of economic cooperation in 

order to integrate better into the world economy. Russia’s new strategy especially after the establishment of the 

EurAsEC and its perception of regionalism, especially in the context of EurAsEC, is an important issue. This is 

valid not only for the specific analysis of the current concept of regionalism; but also for identifying the key 

variables of both the new international order and the changing character of new inter-state relations. With in this 

context, Russian foreign policies toward former Soviet republics in the areas of economy and energy have 

significant effects on the formation of a new world order. This article therefore aims at studying the attempts of 

the integration process within the EurAsEC that can be defined as a unique example combining both the process 

of old regionalism with the new one. Thus, EurAsEC is also worth analyzing not only for drawing inspiration 

from the EU; but also for being the only example declaring its ambition in its founding treaty of customs union 

to become a supranational integration process in the post-Soviet area. 

JEL codes: F59 

 1  Giriş 

Sovyetler Birliği’nin yıkılması eski Sovyet coğrafyasında ülkeler arasında kurulmuş olan işbirliği düzeyi ve 

etkileşimin önemli ölçüde kaybolmasını beraberinde getirmiştir. Bu durum 1990’ların ilk yarısında bölge 

ülkelerini, ulusal stratejiler temelinde yeni ekonomik ortaklıklar arama ve batıya entegre olma stratejisine 

yöneltmiştir.(Burakovski, 2004:3) Bununla birlikte siyasi ve ekonomik bir dönüşüm yaşayan Avrasya bölgesinde 

geçiş sürecinin ortaya çıkardığı negatif etkiler kaybolan siyasi ve ekonomik bağlarının yeniden kurulması 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede BDT coğrafyasını kapsayan bir “Avrasya Birliği” kurulması 

düşüncesi ekonomik ve siyasi bir hedef olarak ortaya konulmaya başlanmıştır. Post-Sovyet alanda bölgesel 

entegrasyon hedefi Avrasya Ekonomik Topluluğu öncesinde birçok girişimi beraberinde getirmiş olsa da bölgesel 

entegrasyon süreci ancak Vladimir Putin’in iktidara gelmesi sonrasında Rusya liderliğinde önemli bir ivme 

kazanabilmiştir. Vladimir Putin tarafından 2012 yılı seçim kampanyası sürecinde de sıkça dile getirilen bölgesel 

entegrasyon projesi bununla birlikte birçok soru işaretini beraberinde getirmektedir. Bu proje gerçekten bir 

bölgesel entegrasyon projesi olarak tanımlanabilir mi? Yoksa Sovyet coğrafyasının Rusya’nın askeri ve 

ekonomik öncelikleri doğrultusunda yeniden organize edilmesi stratejisi içerisinde mi değerlendirilmelidir? Bu 

çerçevede AET bünyesinde supranasyonel bir işbirliği hedefi ortaya konulması post-sovyet entegrasyon 

sürecinde dahası bölgeselleşme kavramının gelişiminde farklı ve yeni bir örnek olarak değerlendirilebilir mi ? 

Yoksa sadece Rus dış politikasının bölgesel hegemonya araçlarının yeni bir versiyonu olarak mı 

değerlendirilmelidir?Bu çalışmada yukarıda ortaya konulan sorular çerçevesinde Rusya’nın bölgesel entegrasyon 

stratejisi incelenmeye çalışılacaktır. 

 2  Bölgesel Entegrasyon Kavramının Rus Dış Politikasındaki Yeri  

Sovyet coğrafyasının Rus askeri ve ekonomik hedefleri doğrultusunda yeniden organize edilmesi ve dünya 

ekonomisine entegrasyon sürecinde bölgeselleşmenin bir değişken olarak tanımlanması Rus dış politika 

söylemlerindeki değişimle yakından alakalıdır. Dış politikada Avrasyacı söylemin Atlantikçi söylemle 

mücadelesi şeklinde özetlenebilecek 1990’lı yıllar boyunca eski Sovyet coğrafyasının yeniden düzenlenmesine 

yönelik olarak BDT başta olmak üzere bir dizi girişim söz konusu olmakla birlikte Vladimir Putin’in iktidara 

gelmesiyle birlikte bu girişimlerin boyutu ve Rus dış politikasındaki ağırlığı önemli ölçüde değişmiştir. Zira 

Yumuşak güç (softpower) kapasitelerinin farkına varmış olan Rus dış politikasında enerji ve ekonominin önem 

kazanması , 2000’li yıllarda oluşturulmaya çalışılan birçok bölgesel ekonomik ve askeri  işbirliği çabalarına 

yansımıştır. Vladimir Putin ve Dmitri Medmedev iktidarları döneminde açıkça ortaya çıkan bu yaklaşımı 

1990‘larda BDT bünyesinde ortaya konulan çabalardan ayıran temel fark bölgeselleşme stratejilerinde de açıkça 

görülmektedir. Bu noktada Rusya’nın bölgesel entegrasyon girişimlerinde yaşanan bu değişimin nedenlerini 

ortaya koyabilmek için Vladimir Putin iktidarının Rus dış politikasındaki temel akımlar ve söylemler 

çerçevesinde genel bir analizini yapmak gerekmektedir.  
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 2.1  Rus Dış Politikası Söylemleri ve Bölgesel Entegrasyon  

1990 sonrası dönemde Rus dış politikasına yön veren söylemler incelendiğinde bu söylemlere referans yapan 

tüm siyasi akımların Rus toplumu ve devletinin bir dönüşüm süreci yaşadığına ve yeni uluslararası sistemde var 

olabilmek için Rusya’nın yeniden yapılanması ihtiyacına vurgu yaptığı görülmektedir. Değişim ve yeniden 

yapılanma ortak nokta olarak tanımlansa da bu dönüşümün ve yeniden yapılanmanın nasıl olması gerektiğine 

verilen cevaplar yaklaşımları farklılaştırmaktadır. Bu söylemler içerisinde Avrasyacılık ve Atlantikçilik tarihsel 

olarak da Rus dış politikasına yön vermiş olan iki ana akımdır. Genel itibariyle dış politikada batıcılık 

(Atlantikçilik) ve batı karşıtlığı (Avrasyacılık) olmak üzere iki alternatif dış politika söylemine sahip yaklaşımlar  

Rusya’da çarlık döneminden beri süregelen batı içerisinde yer almak ancak kendi özgün kimliğinden 

vazgeçmemek sorunsalını da yansıtmaktadır.(Büyükakıncı,2004:144) Bu iki ana yaklaşım dışında dış politikada 

siyasi söylem bazında ön plana çıkan söylemler genel itibariyle Rusya’nın yeniden büyük güç olmasına vurgu 

yapan radikal, komünist ve milliyetçi yaklaşımlardır.  

Ülkenin yeni uluslararası sistemde nasıl konumlanması gerektiğine yukarıdaki yaklaşımlar çerçevesinde 

verilen yanıtlar bölgeselleşme yaklaşımlarını da büyük oranda belirlemektedir. Dış politika söylemlerinin 1990 

sürece olan etkisi tarihsel olarak incelendiğinde Putin iktidarına kadar geçen süreçte Atlantikçi ve Avrasyacı 

söylemin iç politika ve ekonomi başta olmak üzere Rus dış politikasında rekabet içerisinde olduğu 

görülmektedir. 1993 yılı Yakın çevre doktrinin ilan edilmesiyle Rusya’nın dış politika önceliklerinde eski Sovyet 

coğrafyasının yeniden organize edilmesi öncelik kazanmakla birlikte bu Avrasyacı söylemin tam anlamıyla dış 

politika uygulamalarına yön verdiği anlamına gelmemektedir. İç politikada yaşanan rekabet yanında ekonomik 

dönüşümün neden olduğu sorunlar Rusya’nın BDT alanına yönelik politikalarını önemli ölçüde sınırlandırmıştır. 

Putin iktidarının ilk yıllarına kadar ,Rus dış politikasının oluşumunda ,iç siyasi rekabet başta olmak üzere 

ayrıştırıcı bir rol oynadığını ileri sürebileceğimiz Atlantikçi/Avrasyacı söylem rekabetinin Putin iktidarıyla 

birlikte ise harmonize edildiği görülmektedir. Atlantikçi yaklaşımın, bölgesel güç olma stratejisiyle 

uyumlandırılma çabası bölgesel entegrasyon kavramına olan yaklaşımın, (softpower) araçlarının kullanımında 

olduğu üzere emperyalist bir dış politika hedefinden daha ziyade güvenlik ve istikrar arayışına dayanan 

pragmatist dış politika arayışı  ile daha uyumlu olduğu görülmektedir.(Tsygankov,2006a:181) Bu durum 2000 

sonrası dönemde ortaya çıkan bölgesel bütünleşme çabalarının sayısında ve niteliğinde önemli farklılıklar 

yaratmıştır. 

 3  Vladimir Putin Dönemi Rus Dış Politikası ve Bölgeselleşme  

Putin iktidarı dönemi dış politikasının ana söylemi Rusya’nın uluslararası sistemin temel aktörlerden biri 

olması ve kaybolan prestijini yeniden kazanması üzerine kurulmuştur. Bu söylem , Rus dış politika eylemlerinde 

“Yakın Çevre”nin yeniden önem kazanmasına ve Rusya’nın sistem içerisinde kalma hedefine vurgu yapmaktadır. 

Bu çerçevede Rusya 2000’li yıllar boyunca bir yandan yakın çevredeki etkisini askeri ve ekonomik işbirlikleri 

çerçevesinde arttırma yoluna giderken diğer yandan uluslararası sistem içerisinde yer alan büyük oyuncularla 

ikili ilişkilerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu bağlamda Yeltsin dönemine benzer şekilde Batı kurumlarıyla 

işbirliği kurma arayışı Putin döneminin de öncelikleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte Yeltsin 

döneminden farklı olarak ekonomik ve askeri kapasiteleri önemli ölçüde artan Rusya için batıyla işbirliği  Yeltsin 

döneminden farklı bir boyutta ele alınmaktadır. (Mankoff, 2009:11) 

Putin dönemi Rus dış politikasının iki ana aksta şekillendiği görülmektedir. Uluslararası sistemin 

şekillenmesinde söz sahibi olmak isteyen Rus dış politikası, bu çerçevede bir yandan Atlantikçi söylemin izlerini 

taşırken diğer yandan Rusya’nın bu hedefine ulaşmasında yakın çevresinde  jeopolitik ve işlevsel bir 

bütünleşmeyi sağlamasının hayati olduğuna vurgu yapan Avrasyacı söylemin izlerini yansıtmaktadır. 

(Büyükakıncı, 2004:163) Bu bağlamda Putin dış politikası emperyalist radikal milliyetçi söylemler ile liberal 

batıcı söylem arasında tanımlanmaktadır. Liberal batıcı ve köktenci milliyetçilerin belirli önermelerini 

bünyesinde taşıyan bu dış politik yaklaşımı Margot Light “Pragmatist Milliyetçiler” olarak tanımlanmaktadır. 

(Light, 2003:44) Rusya’nın tarihsel ve kültürel olarak Batı’dan farklı bir uygarlık olduğuna bununla birlikte 

Doğu ve Batı uygarlıklarının farklılıklarını bünyesinde barındırması nedeniyle Avrasya’da bir denge unsuru 

olduğuna düşüncesine dayanan bu yaklaşım, Avrasya’da istikrarın sağlanması için eski Sovyet coğrafyasının 

yeniden bütünleşmesine vurgu yaparken Rusya’nın bu çerçevede bölgesinde önemli sorumlulukları olduğuna 

dikkat çekmektedir.(Light,2003:45)  

Literatürde, Putin dış politikasının Avrasyacı ve Atlantikçi akımın bir sentezi olduğuna vurgu yapan analizler 

içerisinde  “Pragmatist Milliyetçiler” yanında diğer önemli akım “Merkezçiler”dir . Merkezçi görüşün temel savı 

Rusya’nın yeniden büyük güç olması ve eski Sovyet Cumhuriyetlerinin, güvenliği ön plana çıkaran caydırıcı 

yöntemlerden ziyade ekonomik işbirliği başta olmak üzere barışçıl yöntemler çerçevesinde biraraya 

getirilmesidir.(Tsygankov, 1997a:255) 1990’ların başında Rus siyasetinde etkili olan liberal atlantikçi kanat 

karşısında en önemli siyasi eğilimi oluşturan merkezçiler 1993 yılında ilan edilen dış politika konseptinin 

kabulünden bu yana Rusya’nın “yakın çevre” de ekonomik ve güvenlikle ilgili konularda daha aktif rol oynaması 

gerektiğini ileri sürmektedirler. Sovyet coğrafyasında istikar ve güvenliğin sağlanmasında Rusya’nın tarihsel 

sorumluluğu olduğuna vurgu yapan Merkezçilerin genel yaklaşımları 1993 yılı dış politika doktirinin temelini 
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oluşturmaktadır. Bununla birlikte Merkezci yaklaşım , Rus dış politikasının batı karşıtlığına dayanan çatışmacı 

bir politika izlemesinin Rus ulusal çıkarları için zararlı olacağının altını çizerken izlenilecek politikanın 

uluslararası sistem içerisinde kalınarak oluşturulması gereğinin altı çizilmektedir. Bu kapsamda Rusya’nın 

sistemde etkin bir güç olmasının ne Batı karşıtığına ne de Batı yandaşlığına dayandırılamayacağı 

savunulmaktadır. (Chafetz, 1997:679) 

Ekonomik alanda izlenilen strateji de Putin dönemi dış politikasının Avrasyacı ve Atlantikçi eğilimleri 

sentezleyen pragmatik bir politik yaklaşım olduğu görüşünü desteklemektedir. Yeltsin döneminde olduğu gibi 

Putin döneminde de, ekonomik hedefler dış politikanın belirlenmesinde önemli bir değişken olmuştur. Bu 

çerçevede batı yatırımlarının ülkeye çekilmesinin hayati önem taşıdığına inanan Putin yönetimi, özellikle 

iktidarının ilk döneminde batıyla ticari ilişkiler geliştirmeyi hedeflemiştir. Bu çerçevede Putin dönemi ilk 

yıllarında ortaya atılan Gref planı bir anlamda Yeltsin dönemi Gaydar hükümetinin liberal ekonomi politikalarına 

benzetilmektedir. Atlantikçi yaklaşımın bir yansıması olan bu stratejinin en önemli parçası ise Dünya Ticaret 

Örgütü(DTÖ) üyeliği hedefi olmuştur. Bununla birlikte ekonomide sağlanan düzelmeye parallel şekilde dış 

politikadaki Atlantikçi eğilimin dengelendiği ve özellikle Putin iktidarının ikinci döneminde ekonomide devletçi 

bir yaklaşımın ön plana çıktığı görülmektedir. Siloviki kapitalizmi olarak tanımlanan bu dönem, Yeltsin dönemi 

ekonomik aktörlerin siyaset üzerinde belirleyici olduğu Oligarklara dayalı yapılanmanın tam tersidir. Doğal 

kaynaklar başta olmak üzere stratejik alanlardaki ekonomik faaliyetlerin devletin kontorlünde gerçekleşmesi 

gereğine dayalı bu ekonomik bakış Rusya’nın bölgeselleşme stratejisini de önemli ölçüde etkilemiştir.Zira bu 

yaklaşıma göre Rusya’nın uluslararası alanda yeniden etkili bir aktör olmasının yolu yakın çevre üzerindeki 

etkisini arttırmasından ve post sovyet alanda Rusya merkezli bir bütünleşmeden geçmektedir. (Staun, 2007:29-

30) Bu noktada siyasi ve ekonomik alanda gittikçe otoriter ve devletçi bir yapıya bürünen Rusya’nın eski sovyet 

coğrafyasına yönelik yaklaşımlarının emperyalist hedefler taşıdığı temel eleştiri noktasını oluşturmaktadır. 

Jorgen Staun, Putin döneminde politik ve ekonomik alanda iki farklı yaklaşımın etkili olduğuna vurgu yaparken, 

bu iki yaklaşımın öncüleri olarak  Sergey Ivanov ve Dmitri Medvedev’i göstermektedir. Staun, Medvedev ve 

Ivanov’un liberalizimi algılama biçimleriyle birbirlerinden ayırmakla birlikte ikisinin de temelde emperyalist 

hedefleri olan politikalar olarak tanımlamaktadır .(Staun ,2007:5)  

Rusya’nın artan soft-power kapasitelerini Ukrayna’da yaşanan doğalgaz krizinde olduğu üzere bir pazarlık 

unsuru olarak kullanması ve Ukrayna’nın batıyla olan yakınlaşmasını engellemeye çalışması , Gürcistan 

örneğinde olduğu üzere gerektiğinde hard-power siyasetini uygulamaktan çekinmiyor oluşu , Rusya’nın eski 

Sovyet alanda başlattığı bölgesel entegrasyon girişimlerine de şüpheyle yaklaşılmasını beraberinde 

getirmektedir. Bununla birlikte Rus dış politika söylemlerinin bir sentezi olarak tanımlanabilecek Putin dönemi 

dış politikasını yansıtan 2000 yılı askeri ve dış politika doktrini ve 2008 Medmedev dönemi dış politika ve 

güvenlik doktirinleri incelendiğinde Rus dış politikasının yakın çevre ve uluslararası sistem yaklaşımlarının 

yüzde seksen oranında benzerlik taşıdığı görülmektedir.(Mankoff, 2009:13) Bu nedenle Putin dönemi dış 

politikası yukarıda sayılan uluslararası gelişmeler çerçevesinde birinci ve ikinci dönem olarak tanımlanıyor olsa 

da Rusya’nın bölgeye ve uluslararası sisteme olan bakışında önemli değişimler olduğu söylenemez.  Tam aksine 

dış poltiika ve askeri doktirinler incelendiğinde  2008 doktirininde 2000 doktirininden farklı olarak emperyal bir 

dil kullanılmamaya özellikle özen gösterildiği görülmektedir. Bu çerçevede verilebilecek  en önemli örnek  2000 

yılı belgelerinde kullanılan‘’ great power’’ kavramının yerini “Dünyanın yükselen güçlerinden biri-one of the 

leading powers of the contemporary world” kavramına bırakmış olmasıdır.(Mankoff, 2009:13). 

2000 sonrası dış politika ve güvenlik doktirinleri incelendiğinde Rusya’nın güvenlik algılamasında yakın 

çevrenin kollektif bir güvenlik anlayışıyla yeniden düzenlenmesi ihtiyacı sadece askeri nedenlere değil kültürel 

sosyal ve ekonomik nedenlere dayandırılmaktadır. Bu kapsamda post Sovyet coğrafyaya yönelik siyaset 

Rusya’nın uluslararası sistem yaklaşımıyla da uyumlu görülmektedir. Buna göre Rusya uluslararası sistemin 

korunması ve işleyişinde bölgesel güçler başta olmak üzere büyük güçlerin önemli sorumlulukları olduğuna 

vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda soğuk savaş sonrasında ABD çıkarlarına dayanan tek kutuplu sistem 

yaklaşımının devamının mümkün olmadığı ve güçler dengesine dayanan çok kutuplu bir yapının sistemin 

devamı için gerekli olduğu ileri sürülmektedir. Bununla birlikte şu an sistemde var olan transatlantikçi 

çoktaraflılık anlayışının bir nevi kollektif tektaraflılık olduğu eleştirisi Rus dış politikasının ana argümanını 

oluşturmaktadır. (Makarychev ve Morozov, 2011:16) Bu tarz bir çokkutupluluk anlayışının  ABD‘nin ulusal 

çıkarlarına hizmet ettiği ve uluslararası  barışı tehdit ettiği  bu nedenle Rusya’nın kendi coğrafyası başta olmak 

üzere sorumluluk almaktan çekinmeyeceği Rus karar alıcılar tarafından açıkça dile getirilmektedir. Rusya’nın tek 

kutuplu dünya düzeninin barıştan ziyade çatışmaları beraberinde getireceği ve sistemin sonunu hazırlayacağı 

eleştirisi en açık şekilde 43. Münih Konferansında Putin tarafından dile getirilmiştir. 

Rusya’nın büyük güçlerin sistemin işleyişi için kendi bölgelerinde sorumluluk almasına dayalı system 

algılaması küreselleşmenin bir sonraki boyutu  olarak tanımlanan inter-regionalism yaklaşımı ve 

bölgeselleşmenin yeni uluslararsı sistemin oluşumunda önemli bir işlevi olduğuna dayalı görüşlerle uyumlu 

görünmektedir. Zira Rusya sadece kendisinin değil diğer bölgesel güçlerin de sistemin sağlıklı devamı için kendi 

bölgelerinde düzenleyici bir rol oynaması gereğini ortaya koymaktadır. (Friedman, 2008)Bu noktada Rusya’nın 

demokratik siyasi rejimlere sahip batının oluşturuduğu uluslararası örgütlerin kollektif bir tektarafllık örneği 
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olduğu eleştirisine karşılık BDT coğrafyası içerisinde uygulanacak bütünleşme yöntemleri Rusya’nın bir 

emperyal yapı isteyip istemediği sorusunun analizinde önem taşımaktadır. Bu kapsamda Rusya’nın öncü olduğu 

bu girişimlerin emperyal bir nitelik taşıyıp taşımadığı sorunsalına nasıl yaklaşıldığı da en az sorunun kendisi 

kadar önemlidir.  Bu nedenle Rus dış politikasının gelişimi içerisinde bölgeselleşme kavramının nasıl 

algılandığının incelendiği bu bölümün ardından bir sonraki kısımda varolan bölgesel deneyimler çerçevesinde 

post sovyet alanda bölgesel bütünleşmenin temel özellikleri ortaya konarak Avrasya Ekonomik Topluluğu’na 

gelinen süreç ve AET’yi farklı kılan özelliklerin neler olduğu analiz edilmeye çalışılacaktır. 

 4  Post-Sovyet Alanda Bölgeselleşmenin Temel Özellikleri: Bölgesel Entegrasyon/ 

Hegemonya? 

1990 sonrası rus dış politikasının oluşumuna etki eden söylemler ve Putin dış politikasında bu söylemlerin ele 

alınış biçimi incelendiğinde  Rusya’nın bölgeselleşme süreçlerini desteklemesindeki temel motivasyonun 

ülkenin sistem üzerindeki ettikisinin arttırılması ve Dünya ekonomisine entegrasyonu olduğu görülmektedir. 

(aktaran Penkova, 2011:15) Bununla birlikte bölgeselleşmenin bu amaç doğrultusunda araçsallaştırılması Sovyet 

sonrası entegrasyon süreçlerinin bölgeselleşme çalışmalarından ziyade dış politika  çalışmaları içerisinde yer 

alması sonucunu doğurmaktadır. (Qoraboyev,2010:206). Bu durum “karşılaştırmalı bölgeselcilik” çalışmalarının 

karşılaştığı temel sorunsallar içerisinde yer almaktadır. Bölgesel büyük bir gücün içinde yer aldığı entegrasyon 

girişimleri gerçekten bir bölgesel bütünleşme girişimi olarak değerlendirilebilir mi?  Bu sorunun sorulmasındaki 

temel nedenler; Avrupa Birliği entegrasyonunda yaşanan başarılı sürecin dünya üzerinde birçok farklı bölgede  

bütünleşme hareketlerinin başlamasını teşvik etmiş olması ve bu bağlamda uluslararası ilişkiler literatüründe 

bölgesel entegrasyon kavramına yönelik geliştirilmiş olan teorik altyapının büyük oranda Avrupa Birliği’nde 

yaşanmış olan pratik gelişmeler üzerinden şekillenmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Avrupa 

Birliği’nde yaşanmış olan gelişmeler üzerine inşa edilen teorik altyapının muhtemel  entegrasyon girişimlerinin 

projeksiyonunda kısıtlı bir perspektif yaratıyor olması kavramsal sürece yönelik geliştirilen temel eleştiri 

noktasını oluşturmaktadır. Zira dünyanın herhangi bir bölgesinde herhangi bir zamanda meydana gelebilecek 

entegrasyon girişiminin nasıl bir süreç izlemesi gerektiği sorusuna Avrupa Birliği girişimi örneğinden hareketle 

bir profil çizilmesi söz konusu bölgelerdeki ülkelerin  profillerinin ya da etkileşiminin , Avrupa ile benzer 

olmadığı durumlarda entegrasyon girişiminin başarısız olacağı ya da gerçek bir entegrasyon girişimi olarak 

değerlendirilemeyceği yönünde doğrusal bir orantı kurulmasını beraberinde getirmektedir. Bu noktada 

beliritilmelidir ki Avrupa Birliği özelinde geliştirilmiş olan teorik altyapının nasıl kullanıldığı araştırmacıların 

konuya olan yaklaşımlarına dair ipuçları taşımaktadır. Zira Nihai sonucun nasıl olması gerektiğine endeksli 

entegrasyon analizleri ,ülkelerin kendine özgü yapılarının ve süreç içerisindeki etkileşimlerinin zaman içerisinde 

değişebileceğini ya da küresel sistemde yaşanacak değişimlerin entegrasyon girişimine pozitif ya da negatif 

yönde etki edebileceğini ikinci planda değerlendirirken sürece odaklı tanım ve yaklaşımlarda nihai sonucun 

tespitleri ve genellemeleriyle ilgilenmemektedir. Entegrasyonun bir süreç olarak mı yoksa bir ürün (end product) 

olarak mı tanımlanması gerektiği tartışması kavramın teorik altyapısının oluşturulmaya başlandığı ilk yıllara 

kadar uzanmaktadır.  

Avrupa birliği’nin kuruluş yıllarındaki gelişmelere ait olan bu teorik tartışma günümüzde dünyanın farklı 

bölgelerinde yaşanan entegrasyon girişimlerinin analizinde  önemli  yer tutmaktadır. Bu bağlamda bölgeselleşme 

kavramını ele alan güncel çalışmalar içersinde kavramsallaştırma sürecinde önplana çıkan avrupa merkezli bakış 

açısı eleştirilerken diğer bölgelerde ortaya çıkan örnekler önem kazanmaktadır (Qoraboyev,2010:208)  Zira 1990 

sonrası birçok farklı bölgede ortaya çıkan bölgeselleşme hareketlerinin birbirinden farklı dinamikler üzerinde 

farklı kurumsal yapılanmalar ve tercihler etrafında şekillendiği görülmektedir. Bu örnekler günümüzde artık şunu 

ispatlamaktadır ki ; günümüzde artık başarılı bir bölgesellşme için tek bir yol ya da süreçten bahsetmek mümkün 

değildir. Bölgeselleşmenin hedeflediği  başarı zamana ve bölgesel dinamiklere göre değişen farklı dinamiklere 

sahiptir.  

Post Sovyet alandaki girişimler incelendiğinde iki temel özellik ön plana çıkmaktadır. Bunlar sürecin 

yukarıdan aşağıya belirlenen bir yapıda gerçekleşiyor olması (regionalization from above or state-led 

regionalism) ve entegrasyon sürecinin gelişiminde batılı terminolojinin , supranasyonalizm kavramının 

kullanılmasında görüldüğü üzere , bölgesel dinamikler çerçevesinde yeniden yorumlanarak kullanılıyor 

olmasıdır. Bu özellikler bölgedeki entegrasyon girişimlerine birinci ve ikinci dalga entegasyon süreçlerinin 

özelliklerinin birlikte görüldüğü karmaşık bir nitelik kazandırmaktadır. Bu durum George Sorensen’in 

bölgeselleşmenin 1990 sonrasında neden hızla artmış olduğu ve birbirinden farklı örnekler sergilediği sorusuna 

karşı geliştirdiği yaklaşımla benzerlik taşımaktadır. İki kutuplu küresel sistem çerçevesinde şekillenen bölgesel 

ittifak ve yapılanmaların soğuk savaş sonrasında karşılaştıkları temel sorunun küreselleşme olduğuna vurgu 

yapan Sorensen bu dönemin temel karakterini ‘’ interregnum ‘’ olarak tanımlamaktadır. Buna göre 1990 sonrası 

dönemde uluslararası toplumun bir yandan eski düzenin özelliklerini taşıyan diğer taraftan yeni sistemin 

özelliklerinin görüldüğü bir dönemde yaşadığına dikkat çeken Sorensen , eski ve yeninin beraber örneklendiği bu 

uluslararası düzende uluslararası bölgesel örgütlenmelerin önemli rol oynayacağına dikkat çekmektedir. 

(Sorensen, 2006:343) 
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Bu noktada post Sovyet alanda eski ve yeni bölgeselleşme dalgalarını hangi noktalarda örneklendiğini ortaya 

koymak bölgede süreci etkileyen temel dinamikleri göstermek açısından önemlidir. İki dalga arasındaki temel 

fark birinci dalga entegrasyon hareketleri ve ticaret anlaşmalarının ekonomik sistem üzerindeki etkisi ve 

etkileşiminin sınırlı olması ve entegrasyon hedefi olan ülkelerin süreçten beklentilerinin ekonomik boyutların 

dışına çıkmamış olmasıdır. Bu açıdan değerlendirildiğinde İlk dalga olarak tanımlanan 1960 ve 1970’li yıllardaki 

anlaşmaların genel karakterini , ülkelerin izlemiş olduğu ithal ikameci ekonomi politikaları yansıtmaktadır. Buna 

göre; bölgesel ticaret anlaşmalarıyla hedeflenen  piyasanın ihtiyaçlarının ithalat yerine iç piyasalardan 

karşılanabilmesi , dengeli büyüme ve sanayileşme ile dış piyasalara olan bağımlılığın azaltılması olarak 

tanımlanmaktadır. Bir anlamda merkantilist politikaların bölgesel düzeyde yürütülmesi olarak tanımlanabilecek 

bu dönem bölgesel anlaşmalarının yapısı günümüzde bölgesel entegrasyonların küreselleşmeyi negatif yönde 

etkilediği tezinin bir yansıması olarak görünmektedir. 1980’li yıllardan itibaren bölgesel düzeydeki ticaret 

anlaşmalarının genel karakterini ise bölgesel entegrasyon kavramına yeni bir boyut kazandıran “açık 

bölgeselleşme - open regionalism” kavramı yansıtmaktadır.  

Küreselleşmenin negatif etkilerinden korunmanın temel motivasyon olarak tanımlanabileceği post Sovyet 

bölgesel entegrasyon süreçlerinde, üye ülkelerin belirli sektörleri küresel rekabetten uzak tutma stratejisi 

içerisinde olduğu söylenebilir. Bununla birlikte korumacı önlemler kapsamında bölgeselleşme stratejisi 

içerisinde ithal ikameci bir politik yaklaşım söz konusu değildir.  Zira bölge ülkelerinin ekonomik stratejileri 

içerisinde DTÖ üyeliği açıkça dile getirilmektedir ancak DTÖ üyeliklerinin koordinasyon içerisinde 

gerçekleşmesi gereğine de vurgu yapılmaktadır. Bu kapsamda entegrasyon sürecinin post Sovyet alan ve 

dışındaki tüm ülkelere açık olduğunun dile getirilmesi ve 2012 yılında Rusya’nın DTÖ üyesi olması post Sovyet 

alanda görülen bölgeselleşmenin ‘’open regionalism’’ yaklaşımından çok uzak olmadığını örneklemektedir. 

Bununla birlikte , Rusya’nın bu yaklaşımın temel nedeni  post Sovyet alanda kapalı bir entegrasyon stratejisi 

izlemenin Rusya için karlı olmamasına da dayandırılmaktadır.(Beavin, Bryndza ve Kuchins,2008) Ancak 

Rusya’nın ekonomik modernleşme stratejisi düşünüldüğünde , gelecekte etkili olacağı pazarların gelişmiş batı 

pazarları değil,  Orta Asya ve Asya olduğuna vurgu yapılmakta bu çerçevede ticari bir partner yaratma ihtiyacı 

bölgeselleşme stratejilerini önemli kılmaktadır. Bu strateji , Avrupa entegrasyon sürecinin ABD tarafından siyasi 

ve ekonomik olarak desteklemesiyle benzer bir nitelik taşımaktadır.  Ekonomik yapısı büyük oranda hammadde 

ihracatına dayalı olan Rusya’nın ileride muhtemel bir ‘’Hollanda Hastalığı’’na yakalanma riski de bölgesel 

bütünleşme yoluyla dönüşümü önemli bir siyasi tercih haline getirmektedir. (Purtaş, 2007:23) 

Yeni bölgeselleşme hareketlerini eskisinden ayrıran bir diğer özellik ise iki kutuplu sistemde ortaya çıkmış 

olan eski bölgeselleşme yaklaşımında entegrasyon sürecinde aktörler arasındaki ilişkilerin belirli bir hiyerarşi 

çerçevesinde yukardan aşağıya belirlenen bir süreç içerisinde gelişmesi buna karşılık yeni bölgeselcilik 

yaklaşımının entegrasyon sürecine giren ülkeleri temel eşit aktör olarak ele almasıdır. Burada belirtilmek istenen 

nokta yeni bölgeselcilik hareketinde sürecin başlangıcı ve gelişiminde yukarıdan bir empozisyonun olmadığını 

belirtmekten daha ziyade bölge ülkelerinin süreç içerisindeki insiyatifinin güçlendiğidir. (Lombaerde ve 

Langenhove, 2005) Zira günümüzde inter-regionalisation hareketleri başta olmak üzere bölgesel güçlerin farklı 

bölgelerdeki entegrasyon süreçlerini destekleyen yaklaşımları ve politikaları da bir çeşit empozisyon olarak 

tanımlanabilir.  Bu kapsamda , post sovyet alandaki entegrasyon girişimlerinde Rusya motor güç olmakla birlikte 

, AET bünyesinde uygulanan çok vitesli ve çok boyutlu entegrasyon stratejisi yukarıda bahsedilen yaklaşımı 

örneklemektedir. Özbekistan’ın AET’ye sonradan katılması ve kendi isteğiyle üyelikten ayrılmış olması ve 

Eurasec bünyesinde oluşturulan gümrük birliği’ne öncelikle üç ülkenin katılmış olması bölge ülkelerinin 

süreçteki insiyatifini göstermektedir. 

Yeni bölgeselleşmeyi eski bölgeselleşmeden ayıran bir diğer özellik bölgesel entegrasyon sürecinin , 

İşlevselci- fonksiyonalist yaklaşımın ileri sürdüğü gibi bir tek alandan başlatılarak diğer sektörlere geçeceği 

öngörüsü üzerine kurulmuyor olmasıdır. Bu noktada eski bölgeselcilik yaklaşımında savunulan ekonomik , 

teknik ve sektörel işbirliklerinden doğacak entegrasyon sürecinin gelişeceği tezine karşılık yeni bölgeselcilik 

yaklaşımı bölgeselleşme sürecinin çok boyutlu bir süreç olduğunu ekonomik , güvenlik ve çevre boyutlarının 

birbirinden ayrı süreçler olarak düşünülemeyeceğini ileri sürmektedir. Bu bağlamda post Sovyet alandaki 

entegrasyonun Aral gölünden kaynaklanan çevre sorunlarından , göç ve neden olduğu sorunlara , ulaşım 

sektörünün entegrasyonundan , tarım sektöründe karşılık işbirliğine kadar birçok alanda fonksiyonel işbirliğini 

kapsıyor oluşu bölgedeki yeni bölgeselleşme yaklaşımını örneklendirmektedir. Bu noktada belirtilmelidir ki 

gümrük birliği hedefiyle kurulan AET bünyesinde sosyal sorunların çözümünden , sınırların güvenliğine kadar 

ekonomik güvenliği etkileyecek bir çok alanda çalışma komisyonları kurulmuştur. (EurAsEC Today,2011:43) 

Yeni bölgeselcilik yaklaşımını eskisinden ayıran bir diğer özellik ise ekonomik entegrasyon sürecine konu 

edilen sektör ve ürünlerin endüstriyel ürünler dışında kalan mal ve hizmet sektörünü de kapsayan bir nitelik 

kazanmış olmasıdır. Bu bağlamda özellikle ulaşım ve iletişim sektörleri dikkat çekmektedir. Ocak 2008 tarihinde 

AET bünyesinde imzalanan ortak ulaşım alanı oluşturma kararı yukarıdaki strateji örnekleyen önemli bir 

gelişmedir. Bu çerçevede ortak ulaşım hizmet pazarı kurulması, ulaşım altyapsının geliştirilmesi, yük ve yolcu 

taşımacılığı için modern ulaşım teknolojisi sağlanması, ulaşım güvenliğini sağlama ve çevre koruma 

çalışmalarının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. (Trubarov, 2009 :287)  
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Bununal birlikte Yeni bölgeselcilik yaklaşımını eskisinden ayıran devlet dışı aktörlerin sürecin gelişiminde 

artan rolü post-Sovyet alanda sınırlı kalmaktadır. Yeni bölgeselleşme yaklaşımda entegrasyon sürecinin 

derinleşmesinde etkin olan elitler post sovyet alanda etken değil edilgen bir rol üstlenmektedir. Bu bağlamda 

entegrasyon süreci ilk dalga  entegrasyon girişimlerinde olduğu üzere devlet merkezli (state-led) bir nitelik 

kazanmaktadır. Bunun temel nedenleri entegrasyon kavramının  üyeler tarafından liberal bir bakış açısından daha 

ziyade neo-realist bir bakış açısı çerçevesinde değerlendiriliyor oluşudur. Neo-realist okul soğuk savaş 

döneminde ülkelerin ekonomik alanda başlatılan ticaret anlaşmaları ve entegrasyon süreçlerine dahil olmalarının 

nedeninin, işbirliği sonrasında dışarıda kalmanın maliyetinin sistem içindeki pozisyonlarını kaybetmelerine 

neden olabilecek nitelikte olmasından kaynaklandığını belirtmektedirler. (Molchanov, 2009:7)Bu yaklaşım Rus 

dış politikasında ABD ve Çin ‘in kontrol edilmesi olarak karşımıza çıkarken , diğer bölge ülkeleri için ise 

birbirleriyle olan rekabette avantaj sağlamak olarak tanımlanabilir. Buna örnek olarak Özbekistan ve Kazakistan 

arasında Orta Asya liderliği için yaşanan tarihsel rekabetin bölgeselleşme sürecini nasıl etkilediği açıkça 

görülmektedir.  

Bu kapsamda bölge ülkelerinin iç siyasi dinamikleri de entegrasyon süreçlerinde önemli bir değişkendir 

Örneğin Rusya’da 1990 sonrası yaşanan dönüşüm sürecinde ekonomik elitlerin (oligarklar) yolsuzluklara 

karışmış olması ve özelleştirme süreçlerinin ardından elde ettikleri ekonomik güçle siyasette pozisyon elde  etme 

arayışları , Putin iktidarı döneminde elitlere bakışı önemli ölçüde etkilemiştir. Bu bağlamda siloviki kapitalizimi 

olarak tanımlanan bir süreç yaşayan Rusya’da stratejik ekonomik kurumların devletleştirilerek eski güvenlik ve 

istihbarat ajanlarının bu kurumların başına geçirilmesi ve devlet eliyle elit yaratılması bir iç güvenlik 

politikasıdır . Bu durum ise entegrasyon süreçlerinde devlet merkezli (state-led) entegrasyon süreçlerini 

beraberinde getirmektedir. Entegrasyon süreçlerine bakış açılarında ulusal rejimlerin güvenliğinin sağlanması da 

önemli bir etkendir. Alexander Libman renkli devrimler sürecinde iktidarları tehlikeye giren post Sovyet 

liderlerinin iktidarlarının meşruluğunu iç siyaset yerine bölgeselleşme süreçlerinde aramış olmasını örnek 

göstererek bölgede entegrasyon sürecini koruyucu bölgeselleşme (protective integration) olarak tanımlamıştır. 

(Libman, 2007:415)Bu durum  bölgede neden devlet merkezli  bir entegrasyon sürecini yaşanıyor olduğunu 

ortaya koymaktadır. Batı stili demokratik siyasi rejimlerin olmadığı , entegrasyon süreçlerinin aşağıdan yukarıya 

şekilde gerçekleşmediği ve  halka inmediği için demokratikleşmeye yol açmadığı bir işbirliği sürecinin bölgesel 

entegrasyon olarak değerlendirilemeyeceği eleştirileri batı tarafından sıkça dile getirilse de bu noktada post 

Sovyet alandaki kültürel ve siyasi altyapının oldukça farklı olduğu unutulmamalıdır.  

 5  Post Sovyet Alanda Farklı bir Entegrasyon Modeli ; Avrasya Ekonomik Topluluğu   

10 Ekim 2000 tarihinde, Belarus, Kazakistan, Tacikistan, Kırgızistan Cumhuriyetleri ve Rusya Federasyonu 

tarafından imzalanan kurucu anlaşma incelendiğinde AET(EurAsEC)’nin post sovyet alanda kurulmuş olan 

devletlerarası bölgesel girişimlerden önemli bir farkı oluğu söylemek zordur. Antlaşmanın 1. maddesi  AET’nin 

BDT ile benzer şekilde üye devletlerin egemenlik haklarının korunduğu devletlerarası bir işbirliği örgütü olduğu 

açıkça vurgulanmaktadır. Bu çerçevede AET’yi post sovyet alanda kurulan diğer örgütlenmelerden ayıran temel 

farklılık 2007 yılında Duşanbe Zirvesinde alınan kararla supranasyonel nitelikte bir gümrük birliği kurulması 

kararıdır. 2008 yılında Moskova Zirvesinde alınan kararla üç ülke arasında uygulamaya konan antlaşma ile 

Rusya , Belarus ve Kazakistan’ın AET bünyesinde supranasyonel işbirliği süreci başlamıştır. 2012 yılında tam 

olarak yürürlüğe giren antlaşma sonrasında entegrasyon sürecinin bir sonraki aşaması olarak ortak ekonomik 

alan kurulması örgüt bünyesinde karara bağlanmıştır. Ekonomi politikalarının koordinasyonu,mal ,sermaye ve 

işgücünün serbestçe dolaşımını öngören ortak ekonomik alan oluşturma projesi AET bünyesinde üç ülkenin 

derinleşmiş işbirliğine gidişi anlamına gelmektedir. Farklı hızlarda entegrasyon stratejisi ilk kez BDT 

yapılanmasının beklenen sonuçları vermemesi üzerine BDT içerisinde alt bölgesel örgütlenmeler oluşturulması 

kararıyla yürürlüğe girmiştir. Bu bağlamda AET öncesinde  incelenmesi gereken alt bölgesel  örgütlenmeler 

Belarus ve Rusya arasında kurulmuş olan Birlik-Union State ile Rusya , Kazakistan , Belarus ve Ukrayna 

arasında derinleşmiş bir işbirliği öngören Ortak Ekonomik Alandır. Zira bu iki örgütlenme , post Sovyet alanda 

entegrasyon sürecine olan yaklaşımın değişimini açıkça ortaya koymaktadır. 

Belarus- Rusya Birliği özellikleri itibariyle BDT bünyesinde federal ve konfederal model arasında geliştirilmiş 

bir birlik girişimi olarak tanımlanmaktadır. (Kembayev, 2009:120) Burada dikkat çeken nokta ileri işbirliği 

seviyesine ve federal bir yapılanmanın altyapısının oluşturulmasına karşın birliği oluşturan ülkelerin entegrasyon 

sürecini egemenlik alanları ve yetkilerinden vazgeçmeden derinleştirme çabalarıdır. 

BDT bünyesinde entegrasyon hedefiyle ortaya çıkan bir diğer girişim  Ortak Ekonomik Alan-Common 

Economic Space(CES)dir. 2003 yılında ortaya çıkan Ortak ekonomik alan girişimin analizinin Avrasya 

entegrasyon süreci açısından önemi girişimin Rusya , Belarus , Ukrayna ve Orta Asya entegrasyon sürecinin 

motor gücü olarak tanımlanan Kazakistan arasında gerçekleştirilmiş olmasıdır. Birliğin en önemli özelliği işgücü 

, sermaye , mal ve hizmetlerin serbest dolaşımı amacıyla uluslarüstü bir yapılanma öngörüyor olmasıdır. Bu 

noktada 1990’lı yılların başlarında yürütülen negatif entegrasyon modelinden farklı olarak ekonomi 

politikalarının uyumlaştırılması ,  ortak gümrük tarifesi gibi ileri aşamada ekonomik entegrasyon hedefini kurucu 

anlaşmasına koyan CES sadece ikili bir kurumsal yapılanma öngörmüştür. Bunlardan ilki  yüksek karar organı 
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olarak düşünülen Devlet başkanları konseyi diğeri ise komisyon olarak da tanımlanan Supranational Single 

Regulation Organ’dır. (Susko, 2003)Kurumsal yapının iki organ üzerine kurulması yanında kuruluş 

anlaşmasında diğer düzenleyici kurumların entegrasyonun derinleşmesine göre ihtiyaca göre kurulacağı maddesi 

(Kembayev, 2009:123) entegrasyon yönteminde fonksiyonalizmin izlerini yansıtmaktadır. Bu bağlamda 

ekonomik entegrasyonun ilerlemesiyle diğer alanlarda işbirliklerinin artmasına bağlı olarak kurumların 

oluşturulacağı stratejisi ‘’ ramification ‘’ ve ‘’ spill-over ‘’   yaklaşımlarını hatırlatmaktadır. Karar alma yaklaşımı 

açısından incelendiğinde CES kendinden önceki BDT ve Union State’e benzer şekilde çok boyutlu (multi-level) 

ve çok vitesli (multi-speed) entegrasyon sürecine dayalı olarak oluşturulmuştur. CES’i  farklı kılan ise üye 

ülkelerin ekonomik kapasiteleri ve bütçeye olan katkılarının karar alma sürecinde etkili olmasıdır. CES post 

Sovyet alandaki en etkili ekonomik entegrasyon modelini sunmakla birlikte 2004 yılında Ukrayna’da yaşanan 

siyasi çalkantılar nedeniyle kağıt üzerinde kurulmuş bir entegrasyon olarak kalmıştır. Bununla birlikte CES’in 

öngörmüş olduğu bu kurumsal yapılanma AET bünyesinde gerçekleşecek olan entegrasyon sürecini önemli 

ölçüde etkilemiştir. 

AET’yi post Sovyet alandaki diğer örgütlenmelerden ayıran temel fark  supranasyonal gümrük birliği 

komisyonudur. Bu noktada belirtilmesi gereken gümrük birliği komisyonunun supranasyonel yapılanmasının AB 

çerçevesinde tanımlanmış olan supranasyonalizm kavramından önemli farklılıklar taşıyor olmasıdır. İdari komite 

ve senyörler komitesi adı altında ikili bir yapılanmaya sahip gümrük birliği komisyonu içerisinde senyörler 

komitesi olarak tanımlanan yapı gümrük birliği işleyişindeki ana karar merciini oluşturmaktadır. Üç devletin 

birer üyeyle temsil edildiği komite devlet başkanları konseyi tarafından atanır. Ulusal meclislerdeki 

görevlerinden istifa ederek komite üyeliğine atanan parlamenterlerin gümrük birliğinin işleyişi konusunda 

aldıkları kararlar üye devletler üzerinde bağlayıcı etkiye sahiptir. Bu çerçevede düşünüldüğünde göreve gelme 

süreci açısından AB’de komisyon çerçevesinde tanımlanan supranasyonel yaklaşımdan farklı bir nitelik taşıyan 

gümrk birliği komisyonu bu özellikleri itibariyle AB bünyesindeki bir başka supranasyonel kurum olan Avrupa 

Merkez Bankası’na benzemektedir. Bu özellik , AET bünyesinde belirli bir entegrasyon alanında supranasyonel 

yapılanma öngörülüyorsa da kurumsal yapılanmanın devletlerarasıcı model çerçevesinde dizayn edildiğini 

açıkça ortaya koymaktadır. 

Bu noktada , eski Sovyet coğrafyasında supranasyonel bir işbirliği modelini hedef olarak koyması nedeniyle  

AET’nin AB modeline benzer bir işbirliği modeli izleyip izlemediği sorusuna cevap verebilmek için Kurumsal 

yapı içerisindeki yetki dağılımının ve karar alma süreçlerinin analiz edilmesi gerekmektedir. Topluluk resmi 

sitesinde temel organlar Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi, Entegrasyon Komitesi, Ulusal Parlamentolar 

Arası Meclis, Topluluk Mahkemesi, Topluluk Genel Sekreterliği ve Daimi Temsilciler Komisyonu’ndan 

oluşmaktadır. Yardımcı organlar hakkında ise Kurucu Antlaşmada herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. 

Yardımcı organların statüsü, görev ve yetkileri Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi ya da Entegrasyon 

Komitesi’nin çıkarmış olduğu kararlarla özel olarak düzenlenmiştir. 

Yapısı görev ve yetkileri Kurucu antlaşmanın 5. maddesince düzenlenmiş olan Devlet ve Hükümet Başkanları 

Konseyi Avrasya Ekonomik Topluluğu’nun en üst yönetim organıdır. Avrupa Birliği üst yönetim organı olan 

Konsey’e benzeyen Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi üye ülkelerin ortak çıkarları doğrultusunda 

topluluğun hedef ve stratejisini belirler. Karar alma süreci açısından Topluluk Konsey’i AB Konsey’ine benzer 

şekilde oybirliği karar vermektedir  (AET Kurucu Antlaşma Metni , Madde :13) 

Topluluk bünyesinde Entegrasyon Komitesi AB’de Komisyon’un üstlendiği yürütme görevini yerine 

getirmektedir. Bu noktada temel fark AET entegrasyon komitesinin AB Komisyonundan farklı olarak üye ülkeler 

üzerinde bir yürütme yetkisine sahip olmamasıdır. Bununla birlikte Entegrasyon Komitesi’nin AB 

Komisyon’undan farklı olarak yılda yalnızca 4 kez bir araya gelmesi ve sürekli çalışan bir kurum niteliğinde 

olmayışı AET içerisinde sürekli toplantı halinde olan Daimi Temsilciler Komitesi’ne faaliyet alanı açısından 

AB’de Komisyon’un üstlendiği pozisyona benzer bir nitelik kazandırmaktadır.Topluluk içerisinde yer alan 

organların koordinasyonundan sorumlu olan Komite, Devlet ve Hükümet Başkanları Konseyi tarafından 

belirlenmiş hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda proje ve programlar hazırlar. Bunun yanında kendi 

faaliyetleri hakkında ve Topluluğun amaçlarına ne derece ulaştığı konusunda her yıl Konsey’e bir rapor 

sunmakla yükümlü olan Entegrasyon Komitesi, yıllık olarak gerçekleştirilen Konsey toplantılarına da 

katılmaktadır. Bu toplantılarda Entegrasyon Komitesi başkan tarafından temsil edilir. (AET Kurucu Antlaşma 

Metni , Madde :6) Entegrasyon Komitesinin bu yapısı AB bünyesindeki Komisyon yanında COREPER’e benzer 

bir nitelik kazandırmaktadır. AET entegrasyon komitesinin şekil  yönünden AB Komisyonu’na benzetilen diğer 

bir özelliği  AB Komisyonu bünyesinde oluşturulan yardımcı organlara benzer olarak AET Entegrasyon 

Komitesi  içerisinde de 4 ana bölüm bünyesinde (Genel Hizmetler, Politikalar, Dış İlişkiler, İç Hizmetler) 

faaliyet gösteren çeşitli kurullar oluşturulmuş olmasıdır. Bununla birlikte AET Entegrasyon Komitesi ve AB 

komisyonu arasındaki temel fark olan sürekli toplantı halinde olma esası yardımcı organlar içinde geçerlidir.  

Karar alma süreci açısından değerlendirildiğinde Entegrasyon Komitesi’nde iki yöntemin geçerli olduğunu 

görmekteyiz. Entegrasyon Komitesi, Komite başkanının seçilmesi gibi kendi iç işleyişine dair olan kararları basit 

çoğunlukla almaktadır. Bu gibi süreçlerde her üye ülke eşit oy hakkına sahiptir. Antlaşmanın 6.maddesinde 

belirtilen faaliyet alanına dair konularda ise kararlar ise yine Kurucu Antlaşmanın 13. maddesinde belirtilen oy 
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oranları uyarınca 2/3 çoğunluk esasına göre alınmaktadır.Bütçeye yapılan katkı oy oranlarının tespitinde 

belirleyicidir.Rusya’nın bütçeye yapmış olduğu katkının yüksek oluşu nedeniyle oy oranının yüksek oluşu gizli 

veto hakkına sahip olduğu eleştirilerini beraberinde getirmektedir.  

Ulusal Parlamentolar Arası Meclis, Konsey tarafından belirlenen strateji doğrultusunda alınan kararların 

hukuki altyapısının oluşturulması konusunda Entegrasyon Komitesi ve ilgili konulardaki yardımcı organlar ile 

birlikte çalışır. Görev alanı dahilindeki konularda Konsey’e tavsiye niteliğinde raporlar sunan Meclis, Rusya’nın 

St. Petersburg şehrinde toplanmaktadır. Avrupa Birliği Parlamentosu ile karşılaştırıldığında, Topluluk Meclisinin 

yapısındaki parlamenterlerin ülke meclislerini ve parlamentolarını temsil ettiklerini AB Parlamentosu’nda ise 

ulusal kimliklerinden bağımsız olarak çalışan milletvekilleri ve siyasal partilerin olduğunu görmekteyiz. 

Günümüz Avrupa Birliği yapılanmasında, kuruluş yıllarına oranla görev ve yetkileri giderek artan 

Parlamento’nun ilk yılları göz önüne alındığında ise Avrasya Ekonomik Topluluğu Ulusal Parlamentolar Arası 

Meclis ile benzer özellikler taşıdığı ileri sürülebilir. Bunlardan ilki meclis vekillerinin seçimi ile ilgilidir. 1976 

tarihine kadar AB Parlamentosu, ulusal meclisler içerisinden seçilen milletvekillerinden oluşurken bu tarihte 

yapılan düzenlemeyle AB Parlamentosu seçimleri, üye ülkelerde ulusal meclis seçimlerinden ayrı olarak 

yapılmaya başlanmıştır.(Tezcan, 2001:10) Bu nedenle 1976 yılı öncesi dönem AB Parlamentosu ile Avrasya 

Ekonomik Topluluğu Parlamentolar arası Meclis, milletvekillerinin seçilmesi açısından benzer özellikler 

taşımaktadır. Bunun yanında görev ve yetkiler açısından değerlendirildiğinde 1979 öncesi dönemde, AB 

Parlamentosu’nun da AET’dekine benzer şeklide yalnızca görüşme ve kontrol yetkilerine sahip olduğunu 

görmekteyiz. Parlamento’da yer alan vekillerin üye ülke kotalarına göre belirlenmesi sistemi ise iki topluluğunda 

ortak özelliğidir. (Tezcan, 2001:14)  Bununla birlikte AET için ülkelerin milletvekilleri kotaları bütçeye yapmış 

oldukları katkı oranı çerçevesinde çizilirken AB Parlamentosu için başlangıcından itibaren ülke kotaları üyelerin 

sahip oldukları nüfuslar ile orantılandırılmıştır.  

 6  Sonuç 

Kurucu anlaşmalarda sayılan temel ve yardımcı organlar açısından değerlendirildiğinde Topluluk kurumsal 

yapısının AB kurumsal yapısı ile benzerlikleri göze çarpmaktadır .Bununla birlikte sürekli toplantı halinde olan 

bir yürütme erkinin olmaması ve alınan kararların ulusal meclislerin ayrı ayrı onayına sunuluyor olması AET’nin  

AB benzeri bir kurumsal yapılanma oluşturmakla birlikte görev ve yetkileri açısından supranasyonel değil 

hükümetlerarası bir işbirliği modeli benimsediğini göstermektedir. Bu bağlamda AET , AB benzeri bir yapılanma 

oluşturduğu görüşü sadece şekilde kalmakla birlikte Topluluğun henüz devletlerarası nitelikte bir kurumsallaşma 

içinde olduğu ve supranasyonel yapıya geçme kararının yeni alındığı ve AB parlamentosunun görev ve 

yetkilerinin zaman içinde geliştiği göz önüne alındığında kurumsal gelişim sürecinin henüz başlarında olunduğu 

unutulmamalıdır. Bu noktada 2008 yılında alınan kararla AET bünyesinde Rusya , Kazakistan ve Belarus 

arasında gümrük birliği alanında Supranasyonel bir yapı oluşturulması kararı önem taşımaktadır.  

Avrasya Ekonomik Topluluğu eski Sovyet coğrafyası içerisinde kurumsal yapılanması ve hedefleri açısından 

kendisinden önceki girişimlerden önemli oranda ayrılmaktadır. Eski ve yeni bölgeselleşme dalgalarının 

özellikleri örnekleyen bölgesel örgütlenme BDT içerisinde oluşturulmaya çalışılan çok vitesli ve çok boyutlu 

entegrasyon stratejisinin bir yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. AET ve Kollektif Güvenlik Örgütü’nün (KGÖ) 

yıllık toplantılarının beraber yapılıyor olması ,iki kurumsal yapılanma arasında organik bir bağ olmamakla 

birlikte devlet başkanları zirvelerinin beraber yapılıyor olması post Sovyet entegrasyonunun, bu iki kurumsal 

yapının çalışmalarının senkronize edilerek sağlanmaya çalıştığı düşüncesini beraberinde getirmektedir. AET 

bünyesinde oluşturulan supranasyonel bir gümrük birliği dışında sosyal , kültürel , çevresel güvenliği kapsayan 

birçok alt komitenin topluluk bünyesinde kurulmuş olması da bu görüşü destekler niteliktedir. Bununla birlikte 

Batılı analizlerin aksine AET bünyesinde hedeflenen stratejinin yeniden bir Sovyet imparatorluğu kurmaktan 

ziyade bölgesel istikrar ve gelişimin kontol altına alınması olduğu görülmektedir. Bu bağlamda Rus dış politika 

stratejisi küreselleşme sürecinin bir sonraki aşamasının  çokbölgelilik (multiregionalism) olacağı ve sistemin 

istikrarı için bölgesel güçlerin kendi coğrafyalarındaki istikrarı destekleyici örgütlenmelere gitmesi anlayışıyla 

benzerlikler taşımaktadır.Bu bağlamda AET bünyesinde refah ve istikrar gibi pragmatik hedeflerin temel 

alınması ve kurumsal bir düzenleme ihtiyacının duyulmuş olması önemlidir. Bölgeselleşme stratejisinin dışa 

kapalı korumacı bir nitelik taşımayacağı üye ülkelerin DTÖ üyeliğine yönelmesi ve karar alıcıların entegrasyon 

girişimin her ülkeye açık bir vizyonu olduğunu dile getirmesiyle açıkça ortaya konulmaktadır. Bununla birlikte 

Rusya’nın eski bölgesel hegemon olması, bölge ülkeriyle asimetrik bir ilişki içerisinde oluşu bu girişimin Batı 

tarafından hegemonik bir girişim olduğu eleştirisini beraberinde getirmektedir. Ancak bölgedeki girişimi 

incelenmeye değer kılan da eski bir bölgesel hegemonun kendi coğrafyasını düzenlerken liberal demokratik 

değerleri bölgesel dinamikler çerçevesinde yeniden yorumlası ihtiyacıdır. Rusya’nın bu kapsamda AET 

bünyesinde göstereceği liderlik bölgeselleşme çalışmaları açısından büyük önem taşımaktadır. 
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Современные угрозы развитию Кыргызстана 
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Prof. Dr. Merim Koichueva (Kyrgyz Russian Slavic University, Kyrgyzstan) 

Current Threats to Development of Kyrgyzstan 

Abstract 

The general trend of the historic progress is that society becomes more democratic and social, corresponds to 

its higher purpose – to support the welfare of human existence, the recognition of social values and acceptance 

for freedom and human rights. Social development of Kyrgyzstan must correspond to the global progressive 

tendencies. The purpose of paper is to reflect the threats that may prevent economic development and show the 

ways to overcome them. By using analytical and comparative methods this paper focuses on problems: social 

solidarity in society, political stability, national security, a high-quality human resources, state’s coordinating and 

market regime contributing to realization the social orientation of economy. There are barriers to the 

development on path to the goal: socially unacceptable income stratification, sharp disparities in socio-economic 

development among regions, political instability, corruption and crime, unsolved issues in partnership of post-

Soviet Central Asian region, economic underdevelopment, scientific and technological backwardness, lack of 

attention to education, culture and moral education of the young generation, lack of respect for own history and 

weakening of patriotism of the nation. How could the problem be solved, that progress will be more dynamic 

and successful? 

JEL codes: O11, P36 

 

Общая тенденция исторического прогресса такова, что общественное развитие становится более 

демократическим и социальным, в большей мере соответствуя своему высшему предназначению – 

обеспечению благосостояния человеческого существования, признанию общественных ценностей и 

уважению свобод и прав человека. Общественное развитие Кыргызстана должно соответствовать 

общемировой прогрессивной тенденции, ибо народ достоин счастливой судьбы.  

Экономика должна служить прочным, устойчивым и надежным фундаментом социальной 

солидарности в обществе и политической стабильности в государстве, гарантом национальной 

безопасности. А для этого экономика должна обладать качественным человеческим ресурсом, стать 

информационной, инновационной, конкурентоспособной, найти свою нишу, достойную признания и 

уважения. Государственное координирующее влияние и рыночный режим хозяйствования должны 

способствовать полноценной реализации социальной направленности экономики. 

20 лет прошло, как распался Коммунистический СССР. Все союзные республики получили 

независимость и строят политическую демократию, социальную рыночную экономику, сформировали 

новое государственно-правовое устройство. Не всё логически доведено до завершения, но 

трансформационный период проходит в правильном направлении, хотя есть проблемы, подчас 

представляющие серьёзную угрозу поступательному развитию. 

Какие могут возникнуть угрозы, - не мнимые, а реальные, - социально-экономическому развитию, 

«плавно» перенося своё воздействие на общественно-политическое и государственно-правовое 

устройство? 

Первую угрозу представляет резкое и возрастающее расслоение населения по уровню доходов, когда 

заметная часть населения беднеет и не находит сферу приложения для своего труда, тогда как 

незначительная часть богатеет безудержно, не поддаваясь даже экономической логике. Социальный 

взрыв возможен, если государство не окажет содействие бедной части населения, не обуздает 

неоправданное обогащение других и не выработает экономические механизмы правильного, 

обоснованного определения размеров заработных плат наемных работников и доходов 

предпринимателей. 

Всемирным банком в «Докладе мировом развитии» издаваемом ежегодно публикуются данные об 

основных экономических показателях мировой экономики в целом и в разрезе стран. Они даются с 

отставанием на два года, что объективно, ибо нужно собрать материалы, обработать, проанализировать и 

подготовить доклады и только потом издать. Так: в Докладе о мировом развитии за 2008 г., вышедшем 

под названием «Сельское хозяйство на службе развития» мы можем ознакомиться с экономическими 

показателями за 2006 год; в Докладе за 2009 г. «Новый взгляд на экономическую географию» - с данными 

за 2007 г.; в Докладе за 2010 г. «Развитие и изменение климата» - с материалами за 2008 г. Это объективно 

и не так стара информация, что по ней можно рассуждать и современных тенденциях. 

Так, вот, в 2007 г. к странам с низкими доходами (НД) относились страны, среднедушевой ВВП 

которых находился до 905 долл. США. Страны с ВВП 906 – 3 595 долл. США на душу населения 
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относились к странам с доходами ниже среднего уровня (ДНС); с ВВП 3 596 – 11 115 долл. США на душу 

населения к странам с доходами выше среднего уровня (ДВС); с ВВП выше 11 115 долл. США на душу 

населения – к странам с высокими доходами (ВД). 

Но ежегодно границы (черты), определяющие уровень и классификацию доходности стран меняются. В 

целом экономический прогресс в мире идёт и объективно, что границы поднимаются: в 2009 г. 

наблюдалось – страны НД имели ВВП на душу населения до 935 долл. США, ДНС – 936–3 705 долл. 

США; ДВС – 3 706-11 455 долл. США; ВД – свыше 11 456 долл. США. В 2010 г. к странам с низкими 

доходами относились те, которые имели до 975 долл. США на душу населения; ДНС – 976-3 855 долл. 

США; ДВС – 3 856-11 905 долл. США; ВД – от 11 906 долл. США и выше.  

Черта – отделяющая страны с низкими доходами от стран с доходами ниже среднего уровня поднялась 

с 905 долл. США в 2006 г. до 935 долл. США в 2007 г., а в 2008 году до 975 долл. США, или ежегодна на 

30-40 долларов США. Близки по значению. Поэтому сделаем допущение, что предположительно в 2009-

2010 гг. пониматься будет на 40 долл. США. Тогда получим: указанная черта в 2009 г. будет равна 1015 

долл. США, в 2010 г. – 1055 долл. США, в 2011 г. – 1095 долл. США на душу населения.  

Кыргызстан, как известно, относится к странам с низкими доходами. В 2006 г. ВВП на душу населения 

составила 490 долл. США, в 2007 – 590 долл. США, в 2008 г. – 740 долл. США, или по сравнению с 2007 

г. поднялся на 150 долл. США. Сделаем допущение, что в 2009-11 гг. ВВП на душу населения в 

Кыргызстане будет возрастать ежегодно на 150 долл. США. Тогда в 2009 г. ВВП на душу населения в КР 

составит 890 долл. США, в 2010 г. – 1040 долл. США, в 2011 г. – 1190 долл. США.     

По данным НСК КР ВВП на душу населения в  2011 году составил 52 000 сомов, или 1127 долларов на 

душу населения, т.е. перешел возможную в мировой экономике границу, отделяющую страны СНГ от 

стран с НД от стран с ДНС, которая рассчитана нами в 1095 долл. США на душу населения. Можем 

посчитать «успехом». Но на сколько отдалилось достигнутое от границы? На 33 доллара (1127 минус 

1096)! Нет гарантии, что республика не провалится в группу стран с НД. Пока мы на «волоске». Еще 

многое предстоит сделать, чтобы отойти подальше от опасной черты и спокойнее себя чувствовать.  

Население преимущественно живет бедно. Прожиточный минимум в 2011 г. составил 4 390 сомов в 

месяц или 95,1 долл. США. В расчете на один день – 3,1 долл. США или 143 сома. А теперь, по данным 

НСК проследим, как менялись цены с января по декабрь на отдельные продовольственные товары (в 

сомах за кг., литр): хлеб – с 35,36 до 36,35 сомов; лепешки – с 42,30 до 43,00 сомов; баранина – с 248,18 

до 291,22 сомов; говядина – с 251,59 до 307,38 сомов; картофель – с 26,41 до 15,12 сомов.        

Как показано в «Докладе о мировом развитии 2010 г.», в Кыргызской Республике доля населения за 

национальной чертой бедности (данные обследования 2005 г.) составляла 43,1%, а по международной 

черте бедности доля населения с доходом менее 1,25 долл. США в день составила 34%; доля населения с 

доходом ниже 2 долл. США в день – 66,6% (год обследования 2002). Доля беднейшей квинтели в 

национальном показателе потребления (дохода) составила лишь 8,1%. Заметная часть населения 

испытывает лишения. Конечно же, это создает почву для выхода социальной напряженности за пределы 

терпения. 

Каковы размеры доходов, потребительских расходов населения и их структура? Реальная 

среднемесячная заработная плата одного работника в 2010 г. составила 148 долл., в день – 5 долл. В 

среднем на душу населения в 2010 году потребительские расходы населения составили 591 долл. США, в 

день 1,6 долл., т.е. в целом население находится на черте крайней нищеты. Продовольственные товары 

занимают 52% в структуре потребительских расходов, непродовольственные – 28%, услуги – 20%. 

В 2010 г. ежедневное потребление продуктов питания в среднем на душу населения составило: 

хлебных – 0,37 кг; картофеля – 0,26 кг; овощей и бахчевых – 0,41 кг; фруктов и ягод – 0,08 кг; мяса и 

мясопродуктов – 0,15 кг; яиц – 0,22 шт.; молока и молочных продуктов – 0,58 кг; сахара – 0,06 кг. Не 

густо. 

Вторую угрозу представляют различия и возрастающий разрыв в уровнях развития между регионами 

страны. Вся экономическая жизнь не должна сосредоточиться в одном-двух  экономических центрах. 

Конечно, размеры территорий регионов и численность населения в них разные, что, безусловно, 

влияют на масштабы экономики. Но об интенсивности хозяйственной жизни красноречиво 

свидетельствует региональный валовой продукт на душу населения, который равнялся в: Баткенской 

области – 274 долл. США; Жалал-Абадской – 386 долл.; Иссык-Кульской – 829 долл.; Нарынской – 544 

долл.; Ошской – 321 долл.; Таласской – 626 долл.; Чуйской – 635 долл.; г. Бишкек – 1402 долл.; г. Оше – 

409 долларам. Различия в уровнях развития налицо. 

Центр интенсивности хозяйственной жизни, предпринимательства и бизнеса – это столица Бишкек, 

которая явно выделяется, и Чуйская область. Из 13664 предприятий экономики 63% сосредоточены в г. 

Бишкеке (8640 единиц) и 11% в Чуйской области (1438 единиц), вместе 74% (Малое и среднее 

предпринимательство в КР. 2006-2010 гг.). По данным Нацстаткома, в г. Бишкеке проживают 846,5 тыс. 
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человек, в Чуйской области – 808,2 тыс. чел., вместе 1,65 млн. чел., 30,6%, т.е. примерно 1/3 населения 

республики. Это, как говорится, по учету прописки. Но фактический неучтенный приток населения в 

Бишкек (особенно) и Чуйскую область значителен. Не могут одни Чуйская долина вместе с Бишкеком 

стать «пристанищем» для проживания и хозяйственной жизни всего населения страны. Это опасно и для 

экономической, и для национальной безопасности. Население каждого региона должно жить там, откуда 

оно, и благоустраивать жизнь. Государство должно содействовать, проводя целенаправленную 

экономическую  и социальную политику. 

Для привлечения инвестиций в отсталые регионы, чтобы оживить хозяйственную деятельность в них, 

можно было бы: установить льготные экономические условия для потенциальных инвесторов и 

производственных субъектов (налоговые, кредитные и т.д.); на определенный период освоения 

производства устанавливать для работников коэффициенты надбавок к заработной плате, чтобы они 

стали действительно стимулом закрепления кадров в новых центрах хозяйственной жизни.     

Третью угрозу представляют коррупция и криминал. Если не будет настоящей, решительной и 

беспощадной борьбы против них, может произойти полное сращивание коррупции и криминала с 

властью. Это угроза государственности, государственно-правовому устройству, общественно-

политическому строю, социально-экономическому укладу. 

И после «революции» 2005 года, и после революции 2010 года в средствах массовой информации были 

обнародованы многочисленные факты, разоблачающие коррупцию в структурах власти, включая высшие 

её эшелоны. И что? Хоть одно крупное разоблачение, представляющее угрозу и нанесшее ущерб 

национальной и экономической безопасности, в правовом порядке рассмотрено в полной мере и доведено 

до логического завершения, т.е. виновные наказаны и ущерб возмещен?! 

Четвертую угрозу представляет возможная нестабильность, неустойчивость в партнерских отношениях 

в Постсоветском экономическом пространстве. Это чревато экономическими, пограничными, 

межэтническими конфликтами. Поэтому достижение устойчивых, долговременных доверительных 

политических и экономических отношений – основа мирного, цивилизационного развития в ПЦА. 

Может быть, нужно принять многосторонний, коллективный политический документ (манифест, 

декларацию, договор – можно назвать, как договорятся), определяющий принципиально и качественно 

новые отношения, устанавливающие доверие, открытость к сотрудничеству, толерантность, 

исключающие подозрительность, разжигание конфликтов, национальную междоусобицу. 

Если государственные власти не готовы это сделать, то, может быть, гражданские общества созовут 

Гражданский общественный Форум, который выразит свое мнение и обратится к властям, чтобы они 

прислушались к надеждам, чаяниям народов. Ведь, не народы существуют для властей, а власти должны 

служить народу! 

Пятую, одну из главных, угрозу представит экономика, если сохранится ущербной и не сделает прорыв 

в своем развитии. Общество в целом, интеллектуальная элита, научная мысль, политические силы, власть 

должны вместе, сообща выбрать жизнеспособную, долговременную модель  социально-экономического и 

политического развития, государственно-правового устройства, определить долговременную, 

перспективную концепцию развития, выработать и реализовывать научно обоснованную, политически 

продуманную, социально оправданную и здраво взвешенную для реализации экономическую политику. 

Экономические реформы в полной мере еще не доказали свою состоятельность. Количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства в Кыргызской Республике в 2010 г. составило: малых 

предприятий – 11338, средних предприятий – 825, и индивидуальных предпринимателей – 244950, 

крестьянских (фермерских) хозяйств – 331059 единиц (Малое и среднее предпринимательство в КР, 

Финансы предприятий КР.). В общей численности занятых в экономике удельный вес численности 

занятых в малом и среднем предпринимательстве – 14,8%, в том числе на малых предприятиях 

составляет 2,2%, на средних – 1,7%, индивидуальных предпринимателей – 10,9%. Удельный вес объема 

валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в ВВП составил 40,3%, в том 

числе малых предприятий – 8,0%, средних – 4,8%, индивидуальных предпринимателей – 17,0%, 

крестьянских (фермерских) хозяйств – 10,5%. «Лицо» малого и среднего предпринимательства 

показывают индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства. В целом, малое и 

среднее предпринимательство уже занимает заметное место, но говорить о преимущественной роли их не 

приходится. И такое предположение возможно, теоретически неправомерно. Да и, если сравнить 2006-

2010 годы, удельный вес их объема валовой добавленной стоимости в ВВП «спустился» с 45,2% в 2006 г. 

до 40,3% в 2010 г. При всех вариантах экономического развития нельзя отрицать  значение крупного 

производства как фундаментальной основы экономики. Количество малых и средних предприятий, по 

данным 2010 г., в общем количестве предприятий экономики занимает удельный вес в 89%. 

Внушительно. Но результаты их работы более скромны, потому что малые и средние есть «малые и 

средние». 
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Всего количество предприятий экономики на конец 2010 г. Составило 13669, малых и средних 

предприятий 12163 единицы, а крупных всего 1506 единиц, но большая часть ВВП (≈ 60%) добыта ими. 

Из общего количества предприятий экономики КР в 2010 г. 42,3% (5788) оказались рентабельными, 

33,7% (4613) – убыточными и 24,0% (3268) покрыли расходы доходами (Финансы предприятий КР.). 

Поскольку удельный вес малых и средних предприятий занимает большой (!) в общем количестве 

предприятий экономики (89,0%), то соотношение в них рентабельных, убыточных и «беспроигрышно 

нулевых» (покрывших расходы доходами) примерно близко к данным общего количества предприятий: 

удельный вес рентабельных – 40,5%, убыточных – 34,9% и «беспроигрышно нулевых» - 24,6%. 

Эти финансовые показатели характеризуют то, что предприятиям еще далеко до финансовой 

самодостаточности. Убыток нерентабельных предприятий (15498,4 млн. сомов) экономики достигают 

42,0% прибыли рентабельных предприятий (37977,9 млн. сомов). А 3260 предприятий произвели работы 

и услуги на 50980,8 млн. сомов, затратив такую же сумму на расходы, т.е. с нулевым финансовым 

результатом. Это тоже минус к самодостаточности. 

Нельзя более мириться с ущербным состоянием экономики. Важно сделать прорыв вперед. 

Неужели в историческом будущем, - но не очень далеком, а довольно близком обозримом, - не сможем 

сделать прорыв? Если это могут другие, почему мы  не можем? Возьмем для сравнения страны с равной 

примерно численностью населения. Дания: 5,0 млн. населения, в 2008 г. ВВП на душу населения – 68,5 

тыс. долл. США; Норвегия: 5,0 млн. человек, 90,0 тыс. долл. на человека; Сингапур: 5,0 млн. человек, 

36,4 тыс. долл. на человека; Словакия: 5,0 млн. человек, 19,0 тыс. долл. на человека; Финляндия: 5,0 млн. 

человек, 54,3 тыс. долл. на человека; даже Туркменистан: 5,0 млн. человек, уже 3660 долл. на человека. А 

в Кыргызстане, в том же 2008 г. ВВП на душу составил 880 долл. 

Нужны глубоко продуманные научные подходы к определению будущего развития экономики. 

Безусловно, экономика страны не может быть узконаправленной, однобокой. Разнообразие условий, 

предпосылок, факторов обуславливают определенный «набор ассортимента», возможный, оправданный и 

реализованный. Комплексность подхода к экономике объективно возникает. Но, вместе с тем, в стране 

объективно существуют один-два-три ярких, прорывных направлений в экономике, которые должны 

стать, могут стать лицом экономики страны, ее важнейшими приоритетами, которые служат 

фундаментом национальной экономики, отражают рыночную самодостаточность, «политическую» 

состоятельность, экономическую безопасность. 

Шестую угрозу представляет отставание в научно-технико-технологическом и инновационном 

развитии. Заметных на уровне мировых стандартов отечественных научно-технических и 

технологических достижений нет, как и крупных реализованных инновационных проектов. Наука 

финансируется слабо. Нет достаточного государственного внимания к проектно-конструкторским, 

инженерно-техническим, опытно-экспериментальным центрам. Попытки создания технологических 

парков пока не блистают результатами. Инновационные центры как таковые практически не созданы. Все 

эти инновационные факторы экономического роста пока используются слабо и их вклад в развитие 

экономики весьма скромный. 

Угроза научно-технико-технологические отставания – одна из самых острых. Для борьбы с этим 

отставанием необходимо объединить усилия государства и предпринимательства. Но мой взгляд, надо 

создать единый Национальный фонд инновационного развития, куда должны быть направлены средства 

как из государственного бюджета республики, так и из доходов предпринимателей. Должны быть 

установлены обязательные отчисления. Средства из того Национального фонда должны направляться на 

поддержку развития науки, техники, технологий, инновационные проекты, как государственного, так и 

частного сектора экономики.  

Седьмую угрозу представит политическая нестабильность, которая продолжалась все 20 лет 

независимости, если ее не преодолеем. Это уже угроза не просто экономическому развитию, а угроза 

самому существованию Кыргызской Республики как государства. 

В ноябре 2011 года прошли 4-е по счету президентские выборы. Очень хочется надеяться, что 

общественные и политические силы проявят здравый ум,  твердую волю, осознают свою ответственность 

перед страной, народом и их усилия будут направлены на созидательную деятельность, обеспечение 

гражданского и межнационального согласия в обществе и общественно-политической стабильности. 

Восьмую, третью главную, угрозу представляет отсутствие достойного внимания к судьбе 

подрастающего поколения, нашего будущего, кем будет представлен наш народ в грядущие времена. 

Если оно не получит достойное современное образование, духовное развитие и не найдет 

привлекательную сферу приложения труда, то в чьих руках окажется будущее Кыргызстана? Культурное, 

духовное воспитание, достойное образование – с позиции будущего страны и народа наиосновная задача. 

Не совсем, мягко говоря, продуманный подход к реформе системы образования и к адаптации ее 

условиям рынка привели к тому, что система образования переживает не период качественного 
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улучшения, а ухудшения. Под слепую власть рынка нельзя было отдавать судьбу образования, эту 

основополагающую сферу общественного развития, которая «делает» человека самостоятельным и 

самодостаточным, воспитывает общественной личностью и формирует гражданина Отечества. 

Разговор о высшем образовании должен быть особым. К сожалению, в вузы поступают необученные 

абитуриенты. Вузы сами слабо готовят студентов. Вузы, в свою очередь, выпускают необученных 

специалистов, а «выписывают» дипломы. Конечно, не в абсолютных масштабах это происходит. Но то, 

что в значительных масштабах, это точно. В чем причины? 

Во-первых, государство «отошло» в сторону от управления системой образования. Нет основательно 

продуманной идеологии, концепции и стратегии высшего образования. Нет достаточно обоснованных 

расчетов о сегодняшних и прогнозных потребностях  в кадрах высшей квалификации. Та численность 

студентов (230 тыс. студентов), которая сегодня сложилась, просто излишняя. В такой численности 

специалистов ни сегодня,  ни завтра республика не нуждается. 

Во-вторых, нельзя рассматривать систему высшего образования как систему бизнеса и 

предпринимательства. Прежде всего, она – система подготовки кадров. Это объект государственной 

политики. Да, в условиях рынка платное обучение надо вводить, но, может быть, не вводом в 

государственных вузах систему контрактов, а разрешением на «существование» самостоятельных 

частных вузов. Но здесь нужен разумный предел. Государственные вузы должны быть государственными 

и объектами полноценной государственной поддержки: хорошая материально-техническая 

оснащенность, достойная зарплата профессорско-преподавательскому составу, бесплатное обучение 

студентов, общежития нуждающимся, стипендии особо одаренным. 

Жажда наживы толкнула к открытию вузов в немыслимых количествах. Для страны с 5,4 млн. 

населением, не нужны 56 вуза, из них 33 государственные, 23 частные. 

В-третьих, в стране практически нет Единой национальной системы образования с общенациональной 

идеологией и концепцией развития. 

Появились вузы на государственные и частные иностранные средства со своими стандартами обучения. 

В стране сейчас нет единой вузовской национальной системы образования с общепризнанными 

принципами установления и присвоения  квалификации и специальности выпускникам, программами, 

формами и сроками обучения. Сохранилась 5-летняя система выпуска специалистов с высшим 

образованием. Внедрилась 4-х летняя система бакалавриата и 2-летняя магистратура. Как говорится, 

полнейший «плюрализм». Насколько такой «плюрализм» оправдан? 

Перенимать мировой положительный опыт, безусловно, необходимо. Важно, чтобы иностранный опыт 

не смотрелся «особняком», а стал органичным в национальной системе. А национальная система, все 

больше адаптируясь к мировому опыту, тем не менее, не должна терять свое собственное лицо. 

Оно, на наш взгляд, должно быть выражено в идеологии, модели и концепции системы высшего 

образования. Прежде всего, во-первых, надо исходить из ответа на вопрос: кого мы выпускаем из стен 

вуза? Просто квалифицированного специалиста по определенной профессии? Или личность, способную 

оценивать общественное развитие и «сложить» свое общественное мировоззрение, вобравшую в себе 

мировые и национальные исторические и культурные ценности и готовую к активной 

жизнедеятельности. 

Во-вторых, какое отражение найдут в системе образования история развития страны, сегодняшние его 

задачи и прогнозы об его будущем, демографические процессы и проблемы укрепления целостности 

страны, государственности и обеспечения национальной безопасности? 

В-третьих, идеология и концепция системы высшего образования должна быть составной частью 

общенациональной идеологии и концепции развития страны. Насколько попытки определения этих двух 

концепций созвучны? Здесь большой вопрос. 

В-четвертых, развивая, углубляя сотрудничество с иностранными образовательными учреждениями, 

необходимо, как нам кажется,  «выработать» такие «правила игры», чтобы они не подрывали нашу 

идеологию и не навязывали чужую идеологию, разрушая политические и государственные устои страны. 

Мы должны обогащать свою идеологию, свое мировоззрение, но не стать «заложником» чужой 

идеологии. Особую опасность представляет проникновение идей и идеологий различного религиозного 

толка через образование. Образование должно сохраниться светским. В нем его будущее. В 

сотрудничестве с иностранными образовательными учреждениями ориентир должен быть направлен не 

на открытие иностранных вузов без ограничений и по желанию, а на критическое использование их 

положительного опыта в собственных вузах, найдя приемлемые и пригодные формы организации. 

В-пятых, должна быть определена и принята к руководству единая общенациональная система 

образования, а не арифметическая сумма различных подходов и направлений. Без единой 

общенациональной системы образования идеология и концепция будут «провисать» в безобъектном 

пространстве. Хаос будет продолжаться во вред народу, его молодому поколению, государству, стране. 
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Общество не может мириться с этим положением. Нельзя образование и культуру отдавать на откуп 

рынку и превращать их сферу в бизнес. Рынок должен поддерживать образование и культуру, а не брать в 

кабалу и уничтожать их суть. 

Девятую угрозу представляет потеря исторической памяти, отсутствие уважения и справедливого 

отношения к своей истории, в которой позитивного было больше, чем негативного. Нельзя всю историю 

сводить к порокам власти. Отрицание истории лишает правильного подхода к оценке настоящего 

времени и предвидения образа будущего. 

Десятую угрозу представляет исчезновение чувства национального патриотизма, гордости за страну, в 

которой проживаешь и самоуважения к своему народу  как таковому в кругу мировых народов. Потеря 

национального патриотизма – это потеря осознания себя как народа. Поэтому сохранение, 

приумножение, возвышение чувства патриотизма, чтобы народ развивался соответствуя духу времени и 

его грядущим изменениям – это святые задачи народа, если он думает сохранить и достойно представить 

себя как таковой в мировой истории. 

Мировое сообщество задается вопросами. Сохранит ли Кыргызстан свою государственность, 

целостность и независимость? Добьется ли политической стабильности, социальной солидарности и 

межэтнического согласия? Способен ли стать экономически самодостаточным, социально 

благополучным и духовно значимым? Займет ли достойное место в мировом сообществе? Да, да и еще 

раз да, если сумеет решительно и твердо, умно и умело отвести от себя те угрозы, о которых говорилось. 
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Коррупция и «теневая» экономика в Кыргызстане  

Prof. Dr. Omurbek Karatalov (Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan) 

Corruption and Shadow Economy in Kyrgyzstan 

 Abstract 

This paper investigates the theoretical and practical bases of the appearance of corruption and shadow 

economy in the Kyrgyz Republic in terms of its sovereignty. We have used analytic data of law enforcement 

bodies, special agencies, the judiciary, the country's Statistics Committee, as well as the mass media information. 

The study has disclosed the reasons of the formation of corrupt schemes and the shadow economy in the country. 

Analyzed the major industries of the country where the corruption and the shadow economy have been revealed 

and the relationship, reasons between corruption and shadow economy have been investigated as well. 

Indentified that the government bodies related to public, finance, social services, law enforcement, and judicial 

authorities have worked with criminal structures. In this study the total amount of corruption and shadow 

economy damage amount for the country has been calculated during the regime of ex-presidents management. 

Eventually this paper gives practical recommendations in order to eliminate corruption and shadow economy in 

the country. On the basis of mathematical statistics defined negative effects of corruption and "shadow" economy 

on the budget of Kyrgyzstan. Finally, practical recommendations aimed at eliminating corruption and shadow 

economy in the country. 

JEL code: A11 

 1  Начало 

После обретение суверенитета Кыргызской Республики (далее КР) соответствующие структуры начали 

осваивать механизмы и инструменты рыночных отношений, и эти вопросы с трудом продвигались, 

поскольку республика и её кадры, работающие в органах государственного управления, не имели 

достаточного опыта по освоению рыночной экономики. Подобранные кадры - руководители 

государственных структур и их чиновники, изучив рыночных отношений, одновременно «с успехом 

осваивали каноны коррупции» и основы «теневой» экономики. И они на практике, продвигались 

уверенными и дружными шагами, развивая в обществе сети коррупционных систем и «теневой» 

экономики, почти во всех сферах жизни республики (На пути к публичной политике, 2003).   

КР по данным международных институтов по уровню коррупции твердо занимала «передовые места». 

Об этом знало высшее руководство страны и общество; СМИ в достаточной форме информировало 

население страны. Одним из основных причин массового волнения населения в прошедших двух 

революционных движений было связано с процветанием коррупции и развитием «теневой» экономики.  

Хотя экс – президенты страны (Акаев А.А. в 1991- 2005 гг. и Бакиев К.С.- с 2005 г.- по 2010 г.) зная о 

развитии и процветании этих негативных явлений, с первых же дней, после официального вступления на 

должности на разных формах публично озвучивали «пламенные речи» и обещали покончить с 

коррупцией. Однако их слова остались пустым звуком. Ими не были приняты радикальные меры, они не 

имели твердой политической воли и решимости, сами со своими семьями, вели семейное правление 

республикой в рамках развития коррупционных схем. С участием  близких родственников, друзей, 

создавали мафиозные группы, и в скрытой форме координировано создавали благоприятные условия для 

развития негативных систем в стране. Одновременно с помощью властных структур, свои интересы 

продвигали и криминальные структуры.  

Во время народных революций экс-президенты, со своими семьями, близкими соратниками бежали за 

границу, увозя с собой награбленное. Получив убежища в зарубежных странах, они до сих пор 

скрываются от правосудия. Если, борьба с коррупцией и «теневой» экономикой дальше будет 

продвигаться  такими же путями, то уровень угрозы финансово-экономической безопасности будут 

возрастать и это может нанести непоправимый ущерб национальной безопасности страны. 

Все эти обстоятельства взвешенно оценив,  на церемонии инаугурационной речи (в декабре 2011 г.), 

при вступлении на должность президента КР Атамбаев А.Ш., в частности, подчеркнул «…наша главная 

обязанность -  установление честного и справедливого управления в стране». Далее он отметил о 

необходимости сохранения полной безопасности каждого честного и порядочного человека и избавления 

общества от проходимцев, взяточников и бандитов. Он особо акцентировал, что будет проведена 

«…бескомпромиссная борьба с коррупцией. Если мы не искореним все появления коррупции в нашем 

обществе, то будущее нашей страны под угрозой. Как глава государства, я буду использовать все свои 

полномочия для борьбы с этим злом». И он далее указал, что «…все в равной мере должны нести 

ответственность перед законом, будь то министр, судья или же депутат». 
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Согласно индексу восприятия коррупции Трансперенси Интернэшнл, Кыргызстан занимал 118-е место 

в 2003 г. и 122-е в 2004 г.», в 2005 г. - 130-е,  в 2006 г. -  165-е, в 2007 г. - 157-е место по уровню 

коррупции. В 2010 г. Кыргызстан в индексе восприятия коррупции занял  уже 164-е место из 182 стран, 

включенных в рейтинг, набрав  2,1 балла. Страны, рейтинг которых составляет меньше 3 баллов, 

находятся в зоне высокой коррупции. Россия оказалась на 154 месте с индексом 2,1 балла. По списку 

стали Азербайджан, Беларусь 2,4 балла. Чуть лучше дела обстоять в Молдове (2,9 балла), Казахстане (2,7 

балла), Туркменистан и Узбекистан набрали по 1,6 балла. Самыми коррумпированными странами стали 

Сомали (1 балл) и Северная Корея (1 балл). К числу наименее коррумпированных стран в 2011 г. вошли 

Новая Зеландия (индекс- 9,5 балла), Дания (9,4 балла), и Финляндия (9,4 балла). 

 2  Коррупционная схема в период правления первого экс-президента страны 

Границы коррупции  расширились после введения национальной валюты – сома. С 10 мая 1993 г. на 

всей территории единственным платежным средством стал сом. В соответствии с этим все наличные 

рубли населения, вклады в сбербанках, банковских учреждениях, активы и пассивы юридических лиц,  

без ограничений должны были быть обменены на сомы. 

Перед введением сома, по расчетам исходя из объемов эмиссий за предыдущий период, в обращения 

должно было быть 44 млрд. руб., а фактически наличные деньги были обменены на сумму 13,7 млрд. 

руб., или 31,1% (Ниязов Ф.А.,1995). Куда исчезли необмененные рубли на сумму 30,3 млрд. сом? Хотя 

Правительство КР (далее ПКР) в свое время проводило разъяснительную работу, которая была 

недостаточной, не прозрачной в части установленного соотношения между рублем и сомом. Это была 

первая волна крупной  коррупции в Кыргызстане.  

Вторая крупная волна коррупции началась в проведении «золотой операции» и освоении золоторудных 

месторождений Кыргызстана. В свое время по указанию первого экс-президента без соответствующего 

оформления в Швейцарию было вывезено 1801 кг золота (Исабеков К.С., 2011) на сумму 19 млн. долл. 

США, которые так и не поступили. 

При заключении международного договора, с золотодобывающим предприятием Кумтор Оперейтинг 

Компании (далее КОК) были допущены разногласия. В договоре КОК по непонятным причинам не 

применялась статья 8 «Раздел продукции» - передачи государству части товарной продукции 

предусмотренный в   Законе КР «О соглашениях, о разделе продукции при природопользовании» (2002 

г.). Кстати это положение применяется в остальных странах Центральной Азии, где раздел товарной 

продукции между Правительством и предприятием  осуществляется в пределах 55-65%, в пользу природа 

владельцев. Международный договор о создании СП КОК своевременно не был ратифицирован Жогорку 

Кенешем (далее ЖК) КР. Это свидетельствует о том, что  при составлении и подписании данного 

договора были соблюдены только интересы инвестора и отдельных лиц, республики в ущерб экономики 

Кыргызского государства. Тем более учредители ЗАО зарегистрировано в Канаде. Естественно, все 

плюсы и минусы только известны учредителям, и они за основу берут правовые вопросы только этой 

страны. 

Высшее руководство страны проигнорировало обязательное проведение тендеров в установленном 

порядке для привлечения иностранных инвесторов на право освоения золоторудных месторождений. В 

свое время «золотое дело» было рассмотрено  «легендарным»  ЖК  КР и никаких конкретных решений не 

было вынесено, кроме отставки тогдашнего премьер-министра республики. Впоследствии 

«легендарный» ЖК КР как бы добровольно сложил свои полномочия. И на этом «золотое дело» тоже 

закрылось. 

Одновременно с золотой операцией коррупция развивалась в период всеобщей приватизации 

госсобственности. Так, например, приватизация была принята иронически, как процесс «прихватизации», 

как антинародный акт.   

За 14 лет правления первого экс-президента почти во всех эшелонах власти процветал  «кадровый 

бизнес». Была условно определена цена любой должности, с учетом специализации министерств, 

ведомств, выполняемых функций, выгодности и расположенности регионов, то есть должности 

продавались и покупались. При присвоении правительственных наград, почетных званий также имели 

свои условности и цены, были продавцы и покупатели услуг, как на аукционе. 

Появление коррупции, «теневой» экономики связаны с тем, что отрицательный пример показывало 

высшее руководство страны, члены его семьи, родственники, ближайшее окружение, многие 

руководители органов госуправления, отдельные чиновники госструктур, некоторые руководители и их 

сотрудники, выполняющие функции обслуживания  населения почти во всех сферах жизни республики.  

Впоследствии, первого экс-президента Акаева А.А. обвинили в наличии сплошной коррупции, 

семейного правления, и когда его дети стали баллотироваться в депутаты ЖК КР, народный бунт его 

сместил – это произошло в марте 2005 г. 
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Экс - генпрокурор КР Э. Сатыбалдиев отметил, что в Кыргызстане с 2005 г. возбуждено 98 уголовных 

дел в отношении семьи экс-президента Акаева А. По его данным, 18 дел приостановлено. «Отмечу, что 

статуса неприкосновенности с первого президента Кыргызстана никто не снимал, и в стране Акаеву 

ничто не угрожает», - подчеркнул генпрокурор.  Он также отметил, что экс-президент может быть 

допрошен в Кыргызстане только в качестве свидетеля. Что касается Айдара – сына бывшего президента, 

то Генпрокуратура КР направляла три запроса в Россию на его выдачу (Мы нашли сокровища А.Акаева. 

КРСУ, 2009).  

Материалы правоохранительных и государственных органов, судебных решений, а также публикации 

СМИ КР свидетельствуют о том, что почти все органы и судебные власти республики, и их сотрудники 

коррумпированы. Известный шведский экономист А. Ослунд в течение семи лет являлся советником 

первого экс-президента страны,  он открыто подчеркнул:  «К сожалению, коррупции у вас не стало 

меньше, а даже больше. Уровень коррупции по-прежнему высокий, взяток стало меньше по количеству, 

но они стали крупнее.  Они сосредоточены, в основном, в правоохранительных органах. Ваши судьи тоже 

почти все коррумпированы. Их работу я назвал бы очень произвольной. На их решение больше влияют 

деньги и меньше административное давление» (Ли Л., 2004). 

Естественно, что «заработанные нечестным путем деньги» в основном были направлены на развитие 

«теневой» экономики, увеличение оборотов контрабандных товаров и других экономических 

преступлений. По скромным подсчетам, только за 10 лет в период правления, первого экс-президента 

«теневые» средства составили 2 млрд. долл. США. Значительные денежные операции обособленных 

фирм республики происходили с помощью оффшорных зон в зарубежных странах.   

В таможенной службе долгие годы  действовало доверительное лицо под кличкой «кошелек», которое 

аккуратно собирало мзду для высокопоставленных лиц республики. Об их действии в головном органе 

таможни  все знали и молчали, поскольку боялись потерять престижную работу. Практически почти вся 

таможенная система была замечена в коррупции и действовала как одна мафия, сборы шли снизу доверху, 

по отработанной схеме. Впоследствии искажены  информации по  экспортно–импортным  поставкам  

между КР и со странами ближнего и дальнего зарубежья.   

Общая сумма коррупции по скромным  подсчетам в целом по КР составила 11 058,4 млн. сом., а также 

17 248,4 млн. долл. Указанные средства можно было направить на создание Фонда развития республики. 

При умелом использовании финансовых средств на нужды отраслей экономики и сфер республики 

можно было избежать отрицательного сальдо торгового баланса, дефицита бюджета и значительно 

сократить сумму ГВД Кыргызстана. 

 3  Развитие коррупции в период правления второго экс-президента страны  

В инаугурационной речи второго экс-президента КР Бакиева К.С. (2005 г.) было отмечено: 

«…коррупция, которую не победить одной только волей руководителя государства. Здесь необходимы 

совместные усилия всех граждан, представителей закона…» (Слово Кыргызстана, 2009).  

Депутаты ЖК КР доказывали обратное положение. Например, Р.И. Отунбаева (фракция СДПК),  в 

ноябре 2008 г. на Народном Курултае относительно коррупции  в качестве предложения обнародовала  

три важных момента для размышления: «волки в овечьей шкуре «блеют», изобличают в коррупции 

мелких сошек, а киты в высоких кабинетах смело грабят, разворовывают страну (Лица, 2008). Примерно 

то же она через год открыто высказала в СМИ. Некоторые депутаты, прикрываясь своей 

неприкосновенностью, занимаются незаконным бизнесом и открыто делятся «своими успехами» с 

коллегами. Возможно, что  на этой почве в республике  были совершены заказные убийства политиков, 

депутатов и чиновников (Репортер, 2009).  

Через пять лет в Бакиеве К.С.  народ увидел жесткого администратора и коррумпированного 

президента, думающего только о том, как быстрее обогатиться вместе со своей семьей, родственниками, 

друзьями сына Максима за счет государственных финансовых ресурсов. В результате 7 апреля 2010 г. 

народ свергнул Бакиева К.С.  и его коррумпированное правительство.  

Действительно, уровень коррупции заметно вырос в период правления второго экс-президента Бакиева 

К.С. Его семья, родственники и близкие соратники, друзья, а также некоторые руководители и чиновники 

органов государственного управления и органов местного самоуправления в «узаконенной форме» стали 

присваивать государственные средства и использовать отдельные кредиты стран ближнего зарубежья, 

например, путем создания «Фонда развития Кыргызстана», были вывезены значительные финансовые 

ресурсы из «АзияУниверсалБанка - AUB» (в размере $1, 2 млрд.) и др. Эти операции проходили через 

банковские счета трех британских компаний,  зарегистрированные в Великобритании, Новой Зеландии и 

Болгарии, которые принимали участие в подозрительных многомиллиардных операциях AUB, указанный 

АКБ до 2010 года являлся крупнейшим банком Кыргызской Республики (АКИpress,Tazabek, 2012).   
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Из приведенных показателей - коррупционных действий второго - экс президента и его семьи, общая 

сумма коррупции составила в среднем 73,1 млрд. сом.[(33,4+39,7млрд. сом),  и  (862,2 млн. долл. США х 

46 сом за 1 долл.)]. Это даже больше, чем госбюджета КР в 2010 г. в 1,3 раза,  к ВВП страны составляет 

34,4%. Это сумма не считая коррупции первого экс-президента и суммы «теневой» экономики в период 

правления двух экс-президентов. 

Отдельные дела коррупционеров переданы в суды и приняты соответствующие решения. В то же время 

все бывшие фигуранты высших эшелонов государственной власти и лжепредприниматели, их общее 

количество составляют свыше 10 человек, и объявлены их розыск и в установленном международном 

порядке (на основе договора, или меморандума) ожидаются их экстрадиции в республику, и, хотя они 

находятся под защитой других государств, и получили политические убежища, в таких  государствах, 

как: Беларусь, Великобритания, Грузия,  Ирландия,  Казахстан, Латвия, Россия, Украина, Швеция и др.  

 4  Связь коррупции с «теневой» экономикой страны 

«Опытные коррупционеры» значительные присвоенные суммы направляли на развитие «теневой» 

экономики. Среди сфер «теневого» рынка следует отметить сверхдоходные рынки алкогольных напитков, 

контрабандных нефтепродуктов и ювелирных изделий с использованием контрабандного сырья и 

товаров. 

На основе опубликованных статсборников Национального статистического комитета (далее НСК) КР 

автором рассчитана сумма товаров произведенных хозяйствующими субъектами в «теневой» экономике, 

а также ввоз и вывоз контрабандных товаров. Из-за объединения групп по кодам товарной номенклатуры 

внешнеэкономической деятельности (Код ТН ВЭД) при экспортно-импортных операциях в статсборниках 

«Кыргызстан в цифрах» и отсутствием в перечне реализации товаров, особенно ГСМ и других изделий, 

нам не удалось определить полный перечень произведенных товаров в скрытой экономике и их 

контрабанды. В то же время в структуре произведенных товаров в натуре, их ввоза, вывоза 

контрабандным путем, в скрытой экономике значительную долю составляют: табачные, ликёрно-

водочные изделия, сахар, ГСМ и другие. 

В условиях скрытой экономики «теневое» производство, ввоз и вывоз контрабандных товаров, 

находятся под прикрытием криминальных структур, отдельных правоохранительных органов, 

влиятельных лиц, работающих в органах государственного управления. Одним словом, производство 

товаров, и их реализация строго разделены по видам их специализации, например, одни координируют 

выпуск ликёрно-водочных изделий, другие ГСМ; электроэнергетику; золоторудные месторождения, 

природные ресурсы и т. п. 

По данным  НСК КР объемы скрытой и неформальной   экономики (Кыргызстан в цифрах, 2010, 2011, 

2012) возрос с 1,4 млрд. сом в 1995 г. до 42 млрд. сом в 2010 г., или в 30 раз. Указанная сумма за этот 

период  в отношении к ВВП увеличилась с 8,4 до 19,1% (табл.).  

Итак, автором определена сумма «теневой» экономики и контрабандных товаров на сумму 33,6 млрд. 

сом. Кроме того, выявлена не включенная сумма (29 млрд. сом), а также объемы скрытой и 

неформальной   экономики оцененной НСК КР (в размере 42 млрд. сом; см. табл.). Следовательно, общая 

сумма  "теневой" экономики в целом по КР составила 104,6 млрд. сом, или к ВВП она достигла до 49,3%. 

 

Показатель 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2008 г.  2009 г. 2010 г. 

Данные НСК  1,4 8,5 18,1 35,3 39,8 42 

В % к ВВП 8,4 13,1 17,9 18,8 19,8 19,1 

Счеты автора с учетом расчетов НСК КР 5,7 30,3 50,6 79,5 95,8 104,6 

В % к ВВП 35,4 46,3 50,1 42,3 47,6 49,3 

Таблица.  Динамика изменения объемов "теневой" экономики и коррупции в Кыргызстане, млрд. сом и % 

Что очевидно доля «теневой» экономики в ВВП Кыргызстана имеет тенденцию роста. Объемы 

«теневой» экономики можно определить по уровню потребления электроэнергии и на основе монетарных 

методов. Еще в декабре 2004 г. размер неофициальной экономики с учетом сельского хозяйства достиг 

50% ВВП. И через четыре года ПКР отмечает, что удельный вес «теневого» сектора  экономики достигает 

50%  ВВП. «Теневая» экономика негативно влияет на налоговую и социальную базу, создает 

несправедливую конкуренцию и искажает официальную статистику, что приводит к принятию 

неэффективных управленческих решений в области экономики (Стратегия развития страны, 2008). К 

тому же результаты экономико-математического моделирования (ЭММ) госбюджета  Кыргызстана 

подтверждают, что в случае увеличения суммы коррупции и «теневой» экономики на 1 млрд. сом.,  

госбюджет может потерять свыше 630 млн. сом налоговых доходов. 
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 5  О последствиях «теневой» экономики и коррупции 

Границы «теневой» деятельности не позволяют экономике нормально развиваться и создают угрозу 

национальной безопасности страны.  Вероятно, что само государство оказалось вовлеченным в 

«теневую» деятельность. Это проявилось в распространении  широкомасштабной коррупции среди 

большинства чиновников вследствие слияния власти и капитала.  

В феврале 2012 г. Президент КР А. Атамбаев в г. Ош встретился со студентами трёх вузов. По его 

словам в Кыргызстане есть три врага: коррупция, национализм и манкуртизм. Насчет коррупции он 

подчеркнул «Особенно коррупция глубоко засела в мозг нашего народа, кража стала привычной вещью. 

Кто не крадёт, его считает «белой вороной». Мы дошли до того, что депутаты, руководители высшего 

ранга стали гордиться дружбой с «ворами в законе» (Дело №…, 2012).    

Эти негативные явления еще процветают, когда правоохранительные, законодательные и фискальные 

органы, судебная власть и органы государственного управления сами нарушают нормативно-правовые 

акты, под прикрытием неприкосновенности.  

Коррупционные дела встречаются даже в крупных закрытых акционерных обществах, где были 

установлены регулярные, значительные выплаты за услуги которые носили консультационный характер. 

Впоследствии ГКНБ и Генпрокуратурой КР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений: 

«злоупотребление полномочиями служащих коммерческих организаций, присвоение или растрата 

вверенного имущества, подделка документов и мошенничество». Здесь сумма ущерба составила свыше 

140 млн. сомов. Установлено, что в период 2011 г. руководителями указанного ЗАО были перечислены 

денежные средства  фирмам тесно связанные с руководством компании. Одним словом действовало 

верное родственно-семейное правление в рамках  «Альфа Телекома».  

Коррупционная схема охватила и сферу образования. 14 января 2012 г. на совещании по борьбе с 

коррупцией в вузах Министр образования и науки КР К. Садыков назвал АУЦА (Американский 

университет в Центральной Азии) и КТУМ (Кыргызско Турецкий университет Манас) единственными не 

коррумпированными среди имеющихся в Кыргызстане 52 вузов. Он признал, что все граждане знают про 

коррумпированность сферы образования, но «закрывают на это глаза» (АКИpress, 2012).  

Везде и всюду видно действие коррупционных схем в Кыргызстане. Операции недавно созданной 

Антикоррупционной службы при ГКНБ республики имеют свои результаты. В марте 2012 г. она 

задержала груз с 4 тоннами золотой руды, но её вывозят в Китай по 400 тонн. Здесь необходимо 

отметить, что вывоз не переработанной золотой руды оценивается как наносимый ущерб национальной 

безопасности страны.   

О коррупции в КР даже замечали  дипломаты зарубежных стран. В свое время Чрезвычайный и 

Полномочный посол США в Кыргызстане госпожа Т. Гфеллер (в марте 2009 г.) в своем отчете после 

встречи с послом Российской Федерации господином В. Власовым отметила, что посол РФ открыто, 

высказал свое негодование «такой большой суммой денег» в $2,3 млрд. долл. США, которые Россия 

выделяет в качестве инвестиции Кыргызстану, чтобы построить Камбар-Атинский ГЭС-1. В. Власов 

подумал, что коррупционеры возможно направит эти деньги в карманы кыргызских чиновников…». 

Далее посол РФ поднял вопрос по водным и энергетическим ресурсам в Центральной Азии. Он 

утверждал, что кыргызы спустили слишком много воды  с Токтогульского водохранилища, чтобы 

нелегально продать электричество зарубежным странам. Это обогатило «энергетических царей», но 

сократило запасы воды. «Это еще одно доказательство, насколько кыргызы коррумпированы» (Classified 

By, Amp. Tatiana Gfoeller, (2011). 

Результаты социологических исследований показали, что основной причиной появления бедности в 

стране является рост уровни коррупции власти. Если, доля этого показателя в 2007 г. составила свыше 

30%, то она в 2011 г. доходила немногим более до 40%.  За этот период удельный вес отсутствие 

возможности трудоспособного населения получить хорошую работу составил в пределах 20% и 

отсутствие в обществе честностью и принципиальностью колеблется в пределах 15%. Совокупность 

изложенных 3-х показателей составил свыше 70%. Одновременно появились и много богатых людей. И 

свыше 60% опрошенные ответили, источником богатства явились: коррупция и разграбление 

госсобственности (Асанбеков М., 2012). 

Следовательно, основной причиной политических революций в КР (в 2005 г. и 2010 г.) по мнению 

многих исследователей,  считаются высокая степень коррупции и «теневой» экономики в стране. 

Примерно такого же мнения придерживается шведский политолог доктор Йохан Энгвалль. И он 

указывает, что Кыргызстан можно представить в качестве рынка, на котором продаются и покупаются 

государственные должности. Тем более на высоких должностях незаслуженно оказываются люди, не 

имеющие необходимых специальности и опыта. Еще хуже то, что за деньги на важных государственных 

постах оказываются преступники, злоупотребляющие своим служебным положением в противоправных 

целях. 
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В этих обстоятельствах, прежде всего, страдает экономика. Вместо того, чтобы инвестировать средства 

в экономическую деятельность, предпринимательство, люди копят на взятки и покупку должностей. 

Такие же факты даже встречаются в работе правоохранительных органов и судебной власти. В этом 

ключе Й. Энгвалль подчеркивает «дважды в течение пяти лет Бакиевым были сменены судьи на всех 

уровнях судебной системы. В итоге они не зная, сколько смогут продержаться в своей должности, все 

занялись пополнением своего собственного кармана» (Johan Engvall, 2011). 

 6  О принимаемых мерах по искоренению коррупции и «теневой» экономики 

В 2010-2011 гг. правоохранительными органами, специальными службами и структурами КР (за 11 

месяцев) возбуждено соответственно свыше 2,1 и 1,8  тыс. уголовных дел о выявленных преступлениях с 

должностными преступлениями. Общая сумма ущерба по завершенным уголовным делам в 2010 и 2011 

гг. соответственно составила 0,8 и 1,5 млрд. сомов. В 2010 г. ходе следствия возмещен ущерб на сумму 

0,4 млрд. сом, или 50%. В 2011 г. эти показатели соответственно составили 0,9 млрд. сом, или 60%.   

Здесь необходимо подчеркнуть, что в большинстве правоохранительных органов уровень взысканного 

ущерба имеет тенденции к снижению, и одновременно уменьшилось количество переданных дел в суды. 

А это свидетельствуют о том, что между правоохранительными органами и фигурантами достигнуты 

взаимовыгодные  договоренности в рамках коррупционной схемы.  

Следовательно, возбужденное уголовное дело,  прекращается, и потом оно закрывается. В худшем 

случае дело передается в суды. В судах большинство дело лопается, как мыльные пузыри, или находятся 

общие языки между участниками этого процесса. Впоследствии встречаются случаи, когда принимается 

решение о взыскании мизерной суммы, или дело прекращается. Естественно тогда для чего 

правоохранительные органы приняли решение о возбуждении уголовного дела.  

Итак, очевидно ясно, что в рамках этой процедуры находят «свои добычу: и следователь, и 

руководитель структурного подразделения, и прокуратуры, а также представители судебной власти и 

фигуранты». Остается только, сожалеть, не раскрывается истина и не восторжествует справедливость в 

эшелонах государственной власти, когда верховенства законов «закрываются грязными коррупционными 

деньгами».  

Итоги проведенной работы по искоренению коррупции в Кыргызстане были рассмотрены в январе 

2012 г. на заседание Совета по обороне и его секретарь Б. Табалдиев отметил, что «В Кыргызстане ущерб 

от коррупции составил более 30 млрд. сом. Возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. Многие из них так и 

не доведены до конца. Спрашивается, зачем тогда возбуждали? По данным судов, возмещение ущерба по 

итогам судебных решений составило всего 7,4 млн. сом. Где остальные? Милосердие судей к 

коррупционерам отрицательно повиляет на развитие страны». Далее он акцентировал, что следует 

проводить комплексные мероприятия для борьбы с этим системным злом. И он подчеркнул «Надо 

ликвидировать наркотрафик, контрабанду, оптимизировать деятельность госслужб». 

На Совете обороны, принято решение ужесточение наказания для «воров в законе» и «положенцев» 

путем внесения дополнений и изменения действующего законодательства. Изучив состояние дел в 

высшем надзорном органе республики, Президент КР А. Атамбаев подписал распоряжения о смене трёх 

заместителей генерального прокурора страны.  

Значительные масштабы коррупции и «теневой» экономики составляют слишком опасную угрозу не 

только экономической независимости, но и внутренней и внешней безопасности, и сохранению 

суверенитета страны. И подтверждение этому - нарушение макроэкономического равновесия. Так, ГВД 

на душу населения достиг свыше 480 долл. США; ввоз капитала грозит завладением финансовыми, 

минерально-сырьевыми, природными ресурсами,  дестабилизацией общественного строя; одновременно 

с превышением импорта над экспортом в ускоренном темпе  увеличился вывоз капитала, что 

отрицательно сказалось на объеме ВВП. Отмечено образование дефицита госбюджета, ухудшение 

показателей торгового и платежного балансов, ослабление международной инвестиционных позиций 

республики. 

 7  Заключение 

В целях искоренения коррупции и «теневой» экономики в Кыргызстане считаю необходимым провести 

следующие приоритетные работы, что способствуют улучшению финансово-экономической 

безопасности, сохранению суверенитета и национальной безопасности страны. 

 Следовало бы объективно (без коррупционной схемы) завершить рассмотрения расследованных дел 

по коррупциям в период правления бывших президентов КР; 

 Национализированные имущества бывших президентов страны и их соучастников необходимо 

обнародовать поименно, указать кому, когда и по какой цене по результатам тендера были проданы и 

полученные деньги, где были оприходованы и отражены в учете и отчетности в КР; 
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  Расследованные дела фигурантов, в период правления бывших президентов по какой причине были 

приостановлены, и указать суммы ущерба, нанесенные государству, и их следовало бы, обнародовать 

в СМИ; 

 Принять меры,  чтобы организовать экстрадиции бывших фигурантов, которые «благополучно» 

выехали за рубеж и получили там политические убежище. Хотя, они были связанны с коррупционной 

схемой в Кыргызстане, и провести объективные следственные мероприятия и результаты 

обнародовать; 

 По возможность, используя опыт по искоренению негативной работы в Скандинавских странах, 

Чили, Малайзии, Сингапуре, Китая и других государств, необходимо избавиться от коррупционеров, 

на которые были проведены следственные мероприятия, хотя их дела были приостановлены, но у 

них имеются недвижимые имущества в Кыргызстане, или за рубежом; 

 Провести по всей республике инвентаризацию недвижимых имуществ бывших чиновников, 

депутатов, правоохранительных органов и судебной власти. И убедиться, что они после завершения 

строительства объектов, заполняли ли декларацию и оплатили ли налоги из совокупного дохода, если 

даже объекты были оформлены на другое лицо; 

 Следует проверять, что настоящие и бывшие чиновники и другие категории лиц, подавшие 

декларации в органы государственной службы, оплатили ли налоги, за полученные доходы от других  

источников (кроме заработной платы), не по месту основной работы; Бланк декларации необходимо 

привести в соответствие по требованиям рыночной экономики, наряду с доходом по основной работе 

и по другим источникам, следует указать и поименные расходы на приобретение недвижимых и 

движимых имуществ. Ограничить покупки и продажи движимых и недвижимых имуществ за 

наличный расчет свыше 100 тыс. сом. Остальные разницы осуществлять через банковские счета, 

покупателей и продавцов, что способствует уменьшению наличных денег вне банков, в структуре 

обшей денежной массы. Эти изменения и дополнения должно внести в соответствующие 

нормативно-правовые акты; 

 Следует приостановить продажи отечественного сырья, включая золоторудных месторождений, что 

противоречить Закону КР «О госрегулировании внешнеторговой деятельности КР» (1997 г.). 

Необходимо предложить закупающей стороне создать СП с участием Кыргызстана. Это будут новые 

рабочие места, заработная плата работникам, рост ВВП КР; 

 Ежеквартально и повсеместно организовывать комплексные рейды по выявлению и уточнению 

объектов «теневой» экономики под координацией органов прокуратуры, с участием опытных 

представителей Минюста, МВД, Минфина, МЧС, ГКНБ, ГНИ, ГТИ, НСК, распределительных 

энергетических компаний (РЭК), газового и водного обеспечения, горячего водоснабжения, 

санэпидемстанции, обязательным присутствием местных властей, гражданского общества и 

результаты обнародовать; 

 Привести дополнения и изменения Закона о противостояния терроризма и отмывания денег, где 

предусмотреть, что местные субъекты, связанные с инвестированием экономики Кыргызстана не 

были зарегистрированы в оффшорных зонах зарубежных стран.  
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Health Economics: Problems and Prospects in Kyrgyzstan 

Abstract 

Given paper studied the health care system in Kyrgyzstan during the transition period to the market . The 

market of medical services in the Kyrgyz Republic is in the state of early childhood. It was studied the sources 

and principles of  allocation of financial resources in health care system. The main problems are shown as a lack 

of financial resources and inefficient use of them, a lack of motivation of quality health care. Therefore related 

proposals to improve state regulation of health care in Kyrgyzstan were given. 

JEL codes: I15, I18 

 

Медицинские услуги имеют свои особенности, которые отличают их от товара, и уникальность данного 

вида услуг состоит в том, что мы не можем их потрогать, увидеть и  сохранить. Если человек приобрел 

товар, то он становится его владельцем, чего нельзя сказать о медицинской услуге. Медицинские услуги  

например, обследование невозможно транспортировать, хранить и упаковать, они носят нематериальный 

характер. Потенциальные потребители, не могут увидеть и оценить медицинские услуги до их покупки.  

Кроме того производство и потребление медицинских услуг  не могут быть разорваны во времени. И 

потребляя услугу, человек имеет к ней доступ на протяжении ограниченного промежутка времени. 

Медицинская организация может лишь описать преимущества, которые появляются в результате 

предоставления данной услуги, а сами услуги пациент может оценить только после их выполнения.  

Среди основных особенностей рынка медицинских услуг, нужно отметить риск заболевания и его 

неопределенность. Потребность в медицинских услугах возникает обычно внезапно, и никто не может 

быть уверен, что с ним не случится какая-либо неприятность. Потребитель медицинских услуг плохо 

осведомлен о медицинских услугах, которые он покупает, возможно, меньше, чем о любых других 

приобретаемых услугах. Поэтому потребители медицинских услуг в значительной степени страдают от 

асимметрии информации, вызванной отсутствием у них медицинского образования и сложностью 

измерения качества медицинских услуг, Асимметрия информации между врачом и пациентом 

проявляется в возможности врачей оказывать влияние на спрос медицинских услуг.  

Внешние эффекты являются существенной характеристикой рынка медицинских услуг. Так, 

своевременная вакцинация одних контингентов населения (например, от гриппа) может привести к тому, 

что привитые лица не заболеют и не заразят других людей. Итак, функционирование медицинского 

рынка вызывает много проблем для населения. Это обосновывает целесообразность государственного 

вмешательства, которое носит различные формы в различных странах.( С.А. Столяров, 2003)  

Переходная экономика в Кыргызстане создает дополнительные особенности в системе 

здравоохранения, связанные становлением и развитием рыночных отношений, при сохранении элементов 

командно-административной системы. Развитие системы здравоохранения сопровождается 

формированием экономических отношений, которые несут в себе наследие системы, монопольно 

предоставляющей медицинские услуги. Основные из них это – низкий уровень финансирования, 

несоответствие институциональных структур здравоохранения и экономики в целом, наличие 

значительного по масштабам теневого рынка медицинских услуг, что обуславливает  неэффективную 

структуру их производства в легальном сегменте и в преобладании высокозатратного стационарного 

сектора. 

Наличие теневого рынка медицинских услуг говорит о том, что рыночный механизм развивается, 

однако без государственного регулирования. Возникает необходимость легального рынка как способа 

вытеснения теневых видов конкуренции. В связи с этим, с нашей точки зрения неформальные платежи  в 

медицине,  то есть , то что платят врачу, не следует считать «взяткой».  В условиях отсутствия механизма 

регулирования данная плата выступает как не регулируемое государством дополнение к рыночной цене, 

что невозможно отменить их или уничтожить. Единственный способ приведения их  в какие-то рамки, 

формы – это их легализация.  Тем более часть платных услуг вышла из тени. Итак, формирование 

легального рынка медицинских услуг в переходный к рынку период, трансформирует теневой рынок  в 

легальный и помогает эффективному использованию  ресурсов.  
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В Кыргызстане система здравоохранения реформируется уже на протяжении 15 лет В 1996 году при 

поддержке международных доноров в республике стартовала Национальная программа «Манас», которая 

в 2006 году передала эстафету программе государственных гарантий «Манас таалими».  

Реформирование здравоохранения в современных условиях имеет конечной целью повышение 

доступности и качества медицинской помощи. Главным показателем достижения цели является 

сокращение в республике смертности, особенно детской и материнской.  Эта цель не достигнута. 

Напротив, в последние два года зафиксирован резкий всплеск младенческой и материнской смертности, 

чего не должно было случиться в пореформенный период. (Министерство здравоохранения КР Отчет. 

2011)  

Второй важный показатель - уменьшение заболеваемости населения и увеличение числа вылеченных 

пациентов. В стране выросло число заболевших ВИЧ-инфекцией, дизентерией, вирусным гепатитом.  

Третья цель - доступность услуг здравоохранения - была изначально недостижима, ведь сравнивать 

придется с периодом до 1991 года. Итак, бюджетно-страховая система, которая сложилась на 

сегодняшней день, мало влияет на на качество оказания медицинской помощи.  

Самая главная ключевая проблема лежит в плоскости экономических интересов участников системы 

здравоохранения: медицинских работников и пациентов. Интерес медицинских работников состоит в  

получении за свою работу достойной заработной платы, а пациента - в качественной и недорогой 

медицинской помощи.  

Однако в силу низкой покупательной способности, пациент нуждается в государственной помощи.  

Таким образом, в здравоохранении есть «провалы» рынка, которые требуют  активного участия 

государства. Это прежде свего отражается в нехватке или даже отсутствии медикаментов в больницах. 

Больным назначают препараты и, как правило, рекомендуют купить их в «ближайшей» аптеке, называя 

подробный адрес продавца. Нередко в подобных случаях свои услуги предлагают врачи и медсестры, у 

которых «в запасе случайно оказывается» необходимое лекарство. По этому вопросу очень часто 

возникают споры и пререкания, но человеку, лежа на больничной койке, наверное, трудно спорить с 

врачом. Кроме того следует отметить скудный рацион питания, которое предлагают больным в 

стационарах.( З. Марат 2011). 

Наши стационары страдают также отсутствием элементарных санитарно-гигиенических условий. 

Очевидно, что все эти сложности находятся в прямой зависимости от недостаточного финансирования и 

неэффективного использования ограниченных ресурсов.  

Анализ проблем системы финансирования здравоохранения можно проводить по двум направлениям: 

первый, по источнику формирования средств и второй, по форме их распределения.  

В Кыргызстане значительная часть, а это более двух тысяч семидесяти организаций здравоохранения 

работают в системе Единого плательщика, это те учреждения и организации министерства 

здравоохранения, на которые возлагается исполнение Программы государственных гарантий. Бюджетное 

финансирование этих организаций здравоохранения проходит через Фонд ОМС. Консолидированный 

бюджет организаций здравоохранения, реализующих Программу государственных гарантий, в 2011 г. 

увеличился в сравнении с 2006 г. на 97,08% и составил 4771,8млн.сомов. В структуре 

консолидированных расходов здравоохранения доля средств республиканского бюджета составляет  

60,1% (2932,0млн.сом), местного бюджета 8,1%(386,5млн. сом.), средств ОМС – 22,7 %(1085,3млн.сом), 

сооплаты – 5,4 (256,6млн.сом) и специальных средств -1,6 (75,9млн.сом), данные которых представлены в 

таблице (По данным министерства здравоохранения К.Р. за 2006-2011 годы). 

 

 Сумма, млн сомов  Рост в  

% 

Удельный вес  

2006 2011 2005 2011 

Всего, 2 421,2  4771,8 97,08 100% 100% 

в том числе средства:      

-республиканского бюджета  1454,4 2932,0 201,6 60,1 61,4 

-местного бюджета  312, 0 386,5 123,9 12,9 8,1 

-обязательного медстрахования 393,2 1085,3 276,2 16,2 22,7 

-сооплаты 188,0 256,6 136,5 7,8 5,4 

Специальные средства  73,6 75,9 103,1 3,0 1,6 

Таблица 1. Исполнение консалидированного бюджета за 2011год  Таблица составлена по данным 

министерства здравоохранения К.Р. за 2006-2011 годы  

Как видно из таблицы одним из важных таких источников финасовых средств здравоохранения 

является Фонд обязательного медицинского страхования. Обязательным медицинским страхованием 

называется система предоставления гарантированного государством пакета медицинских услуг за счет 
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обязательных отчислений с фонда заработной платы. Они предназначены  для работающих граждан. 

Причиной введения медицинского страхования является непредсказуемость болезни. Это ведет к 

затруднению планирования расходов семьи на здравоохранение. Денежные расходы на лечение одного из 

членов семьи: длительное пребывание в больнице, сложные хирургические процедуры, диагностика, 

консультации специалистов могут стоить очень дорого и могут иметь катастрофические последствия для 

бюджета всей семьи.  

Структура финансовых ресурсов характеризует незначительную долю средств ОМС в финансовых 

источниках здравоохранения. Причина этого заключается в том, что  основными плательщиками взносов 

системы ОМС в Кыргызстане, являются работники бюджетной сферы, имеющие небольшие 

фиксированные доходы, обеспечивающие незначительный абсолютный размер поступлений по 

обязательному медицинскому страхованию. Часть населения, представляющая коммерческую структуру 

и имеющая более высокие доходы, несмотря на принятие закона, обязывающего работодателей, 

независимо от форм собственности, платить страховые взносы, системой страхования здоровья почти не 

охвачены.  

Кроме того, иностранные граждане, проживающие продолжительное время в Кыргызстане не имеют 

возможности страховать собственное здоровье. Стоимость медицинских  услуг, предоставляемых 

иностранным гражданам необоснованно высока, что способствует увеличению  количества 

платежеспособных пациентов, вынужденных искать и обращаться к частнопрактикующим врачам, в 

обход государственных поликлиник.  Такие условия характеризуют потенциальные дополнительные 

источники финансирования медицины в период острого дефицита денежных ресурсов.   

Следующим источником финансирования здравоохранения Кыргызстана является сооплата, т. 

фиксированные платежи пацентов, получающих стационарное лечение в государственных лечебных 

учреждениях. Если обратиться к опыту других стран, в настоящее время большинство стран в своих 

схемах финансирования, переносят часть финансовой ответственности на потребителя, что известно как 

со-оплата. Важнейшим обоснованием для введения со-оплаты является ограничение пациента от его 

желания получить чрезмерное лечение за счет средств страхования.  Индивидуальные схемы со-оплаты 

отличаются друг от друга по природе финансовых договоренностей. В основном существуют 3 типа 

таких схем: удержание; со-страхование (застрахованный должен определенную пропорцию в стоимости 

каждой единицы, употребляемой медицинской помощи); соучастие в оплате услуг.  

Согласно системе Единого плательщика средства от сооплаты поступают в единый фонд, а за тем в 

соответствии с отчетом первичных медицинских учреждений (больниц) за прошлый год о количестве 

пролеченных больных перераспределяются стационарным отделениям. Как видно из таблицы, 

поступление средств сооплаты в 2011 г. снизилось. Это объясняется расширением перечня льготных 

категорий граждан, имеющих право на бесплатное медицинское обслуживание – дети в возрасте до 5 лет, 

женщины по беременности и пенсионеры, старше 75 лет.  

С введением сооплаты, больной вынужден многократно оплачивать одну и ту же медицинскую услугу, 

в итоге не имея гарантию на полное выздоровление. Оплата больного части собственного лечения на наш 

взгляд является более справедливым путем привлечения пациента для для его лечения.  Следует 

отметить, что в наших условиях пациенты дополнительно вносят плату за медикаменты, а также нередко 

осуществляют неофициальные платежи – «подарки» врачам, другому мед.персоналу и, непосредственно, 

денежные вознагрождения (особенно, плата за операции). Кроме того очень часто врач направляет 

больного в определенную аптеку или лабороторную клинику,  имея при этом долю от стоимости 

проданных пациенту лекарств, или платы за лабороторные исследования, в которых  даже если нет 

необходимости. Хотя 20% НДС с лекарств сняты, но на самом деле они не стали дешевле. Поэтому, было 

бы целесообразно вместо фиксированных соплатежей по отношению к медицинской помощи ввести 

сооплату по отношению к лекарствам, т.е. оплачивать часть стоимости лекарств, использованных при 

лечении больного. (Практика например, Турции).( http://www.regnum.ru)   

Следующим источником финансирования являются платные услуги: официальные и неофициальные. 

Эти финансовые средства не проходят через каналы государственного перераспределения и поступают в 

медицинские организации в форме прямой оплаты медицинских услуг. Сегодня в Кыргызстане  имеют 

место следующие формы личных расходов на медицинскую помощь – прямая покупка лекарственных 

средств, платные медицинские услуги по полной стоимости и неформальные т.е. незаконные платежи за 

услуги. 
 

Платные медицинские услуги способствовали активному внедрению новых медицинских технологий. 

Более интенсивно стала использоваться материально-техническая база, кадровые ресурсы и т.д. Конечно, 

это снимает остроту бюджетного дефицита переходного к рынку периода. Однако, здесь возникли 

серьезные проблемы.  

 Во первых, платные медицинские услуги оказались вне сферы управляющего воздействия государства. 

(прейскуранты есть, но они устарели, объем услуг не предусмотрен).   
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 Во-вторых, появилась тенденция использования государственного сектора для оказания платных услуг. 

Т.е. платные услуги осуществляются на базе государственных медицинских учреждений. В этой связи 

имеют место необоснованные госпитализации  в государственной больнице, в так называемых платных 

палатах.  Появилась проблема неээфективного использования ресурсов здравоохранения и 

дополнительные расходы комунальных услуг. Все это противоречит оптимизации стационарной помощи.  

Чем больше объемы платных услуг на душу населения, тем выше уровень и длительность 

госпитализации, тем больше коечный фонд. Ресурсы больниц  «размазываются» на большое количество 

случаев госпитализации, и как следствие - снижается стоимость одного случая лечения, а значит и 

качество медицинской помощи Во многом из-за платных услуг возникают лишние мощности 

учреждений, которые связаны с большими затратами. То есть, платные услуги в данном случае снижают 

эффективность использования ресурсов. Поэтому, если эти мощности лишние, то их надо закрыть – 

независимо от источника финансирования (бесплатной или платной помощи). Несмотря на ежегодное 

снижение уровня госпитализации в Кыргызстане, в стационарах наблюдается наличие множества 

свободных незаполненных мест, что является показателем неэффективного использования крайне 

ограниченных ресурсов в сфере здравоохранения.  

Следует отметить, что при изучении проблем здравоохранения Кыргызстана и использовании 

зарубежного опыта  следует учесть разные условия. Например, в финансировании здравоохранения в 

странах с развитой рыночной экономикой, существует проблема необходимости снижения расходов и они 

ищут пути оптимизации затрат, т. е. рационального использования имеющихся в их распоряжении 

ресурсов. Мы же главным образом ищем, пути повышения  объема ресурсов. И это происходит в 

условиях экономически необоснованных  плат за лечение (сооплата), отсутствия стандартов и 

прозрачности, развития платности  по произвольным ценам и других бесконтрольных процессов. 

Итак, несмотря на то, что финансирование в Кыргызстане осуществляется нарастающими темпами,  и  

государство тратит на здравоохранение из года в год больше, как было отмечено выше, ощутимой пользы 

пока нет.  

Теперь сделаем анализ распределения финансовых средств. При исполнении бюджета 2011 года  

удельный вес таких статей, как«заработная плата» и «отчисления в социальный фонд» отнимают 84,7 % 

всех бюджетных ассигнований, при этом значительно снизилось финансирование расходов на 

медикаменты и питание (3,1 % и 4,1 % - соответственно). Средства, предусмотренные на оплату 

коммунальных услуг, также сокращены до 4,3 %. «заработная плата» и «отчисления в социальный фонд» 

составили значительную часть финансовых средств – 78,5 % от общей суммы, то есть почти 4 миллиарда 

сомов. На все остальные статьи расходов приходится всего 21,5 %, в том числе на медикаменты 4,0 % и 

на питание 4,6 %. Средства на оплату коммунальных услуг составили 5,6 %, а на поддержание зданий и 

сооружений денег досталось даже менее полупроцента - 0,4% (По данным министерства 

здравоохранения К.Р. за 2006-2011 годы). 

Итак, о том, что  правительство повысило заработную плату медицинским работникам говорят 

вышеуказанные цифры бюджета прошлого года. Такой шаг правительством был предпринят с целью 

повышения социального статуса медработников, улучшения уровня жизни специалистов. Надо сказать, 

что это решение Правительства достигло поставленных целей, доходы работников здравоохранения 

заметно возросли 

Но желание и привычка получать дополнительные доходы напрямую от пациентов и их родственников 

с увеличением зарплаты у медработников, как, ни странно, не исчезли. Мздоимство в виде подношений 

от «благодарного» пациента, к сожалению, все еще весьма распространенное явление в стационарах, 

особенно там, где больной получает оперативное лечение. Недвусмысленные намеки медперсонала 

вынуждают больных или их родственников делать подарки, чаще в виде конвертов с деньгами. Все это не 

только роняет имидж здравоохранения в глазах людей, но и наносит серьезный урон семейному бюджету 

граждан, волею судьбы оказавшихся на больничной койке или на приеме у врача. Это я к тому, что 

несмотря даже на значительное увеличение удельного веса расходов по заработной плате, коррупция в 

учреждениях здравоохранения продолжает расцветать. До каких же пределов Правительство должно 

повысить оплату труда медработников, чтобы они добровольно отказались от мзды и поборов? Прежде 

чем приступить к факторам стимулирования труда в этой сфере раскроем современные принципы оплаты 

труда медицинских работников.  

Размер заработной платы определяется, исходя из должностного оклада, рассчитанного на базе Единой 

тарифной сетки и разрядных коэффициентов, и начисляется с учетом выполнения нормы рабочего 

времени. При начислении заработной платы применяются надбавки и доплаты к должностным окладам 

работников здравоохранения. Надбавки предусмотрены: за продолжительность непрерывной работы, за 

сложность, напряженность и качество работы, а также ученую степень.  

Доплаты к должностным окладам осуществляются: за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания и увеличения объема выполняемых работ, а также врачам-руководителям.  
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Формирование фонда оплаты труда организаций здравоохранения, работающих в системе Единого 

плательщика, осуществляется за счет: средств государственного бюджета, средств обязательного 

медицинского страхования, специальных средств и средств сооплаты.  

Самое главное следует учесть, что фонд оплаты труда в стационарах определяется на основе затрат 

прошлого года за «пролеченный случай», что далеко не соответствует «пролеченности» больного. 

Лечение осуществляется  путем использования твердых нормативов, где из нескольких альтернатив 

закладываются  минимальные затраты лечения больного. Отсюда возникает вопрос: где реальный 

источник материального стимулирования хорошей работы врача? 

В производстве фонд материального поощрения формируется за счет прибыли. В медицине источником 

поощрения выступает заранее определяемый на основе учета прошлых затрат фонд оплаты труда. И по 

логике увеличение стимулирующей части должно проходить за счет основной части оплаты труда, что 

согласно метематике: от перемены мест слагаемых, сумма фонда оплаты труда остается неизменной.  В 

этой связи,  поскольку в медицине нет прибыли в качестве источника поощрения может быть 

использовать  часть специальных средств, образованных за счет платных услуг?  Следует обратить 

внимание на опыт стран, где в системе управления здравоохранением важное место принадлежит 

мотивации труда. Иными словами используются экономически обоснованные подходы, способные 

перевести такую нематериальную категорию, как здоровье, в экономическую, материальную, 

измеряемую конкретными показателями.  

Основополагающей идеей изучаемого механизма мотивации труда на основе его оценки и 

стимулирования является отказ от повременной системы оплаты труда   и максимальное внедрение ее 

сдельной формы в различных модификациях. При этом важнейшим и единственным критерием оценки 

труда медицинского работника является состояние здоровья пациента после проведения 

соответствующих медицинских мероприятий. 

В настоящее время в Кыргызстане более 60% средств, выделяемых здравоохранению, приходится на 

содержание стационаров. Если учесть, что стационары -  наиболее дорогостоящий вид оказания 

медицинской помощи, по сравнению с амбулаторным – поликлиническим лечением, такое распределение 

финансов, при их остром дефиците, является неэффективным. Число коек на 1000 человек сравнительно 

в Англии- 3-5, Дании- 4-5, в Кыргызстане- 8 - 8, в Бишкеке -15. (Д. Джапарова. Становление рыночных 

отношений в здравоохранении Кыргызстана 2010).  

Если обратиться к опыту Белорусии, где большая часть финансовых средств сосредоточена на уровне 

поликлиник и первичная помощь оказывается бесплатно, в первичном контакте пациент - врач 

выявляются патологии  и  70% больных не доходят до критичного уровня и не нуждаются в медицинской 

помощи на уровне стационаров.  В результате, там сегодня самая высокая продолжительность жизни из 

всех стран СНГ и самый низкий показатель младенческой смертности.(Концеал Е. 2012). 

Говоря о структуре расходов, на наш взгляд не совсем логично, осуществлять отчисления в социальный 

фонд из средств обязательного медицинского страхования. Сам этот фонд представляет собой одну из 

форм социальных отчислений. Его нужно использовать по назначению, т. е. обеспечить застрахованного 

плательщика нормального качества  лечением. А для страхования медицинских работников необходимо 

искать другие источники. Например, работники министерства внутренних дел республики не оплачивая 

страховую сумму, пенсию, пособия  получают за счет государственного бюджета. 
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Industrialization of the Kyrgyz Republic and Economic Growth 

Abstract 

Transition to the market relations negatively affected the industries economy of the Kirghiz Republic. The 

economic crisis, in the first years of independence of the Kirghiz Republic, caused the main loss to industrial 

production.  Kirghizstan from the agrarian-industrial country turned into country producing the raw-material. 

Now after long and difficult years of transformation of the Kirghiz economic system  it is important to analyze 

tendencies and particularities of her economic development. In this article was done such an attempt the special 

attention was given to questions of development of industrial sector of economy of the Kirghiz republic and 

objective reasons constraining growth of economy of Kirghizstan. 

JEL codes: P21, O47 

 1  Введение 

Одной из важнейших отраслей национальной экономики Кыргызской Республики, оказывающей 

значительное влияние на экономический рост является промышленность и всё то, что сегодня входит в её 

состав. 

Переход на рыночные отношения негативно отразился на промышленности Кыргызской Республики. 

Передача государственной собственности в частные руки не вывела предприятия промышленности на 

стабилизационный уровень, не способствовала привлечению частного капитала и введению принципов 

корпоративного права, института менеджерского и доверительного управления. Наоборот, большинство 

структур промышленного сектора оказались не готовы к выживанию, противостоянию конкуренции и 

другим факторам рыночной экономики. Приватизированные предприятия, ставшие акционерными, по 

существу, свернули производство, сократили численность работников и стали объектом противостояния 

между руководителями предприятий и их коллективами. Сегодня предприятия промышленного сектора, в 

инвестиционном плане, слабо привлекательны, а их продукция не конкурентоспособна. Государственная 

налоговая политика также не способствовала развитию отрасли. Такая ситуация в промышленности 

сложилась вследствие недостаточной проработанности мер государственного регулирования, 

несовершенства законодательной базы, механизма разгосударствления и приватизации предприятий, 

разрыва экономических связей и отсутствия в рамках СНГ согласованной налоговой, ценовой, 

таможенной политики, слабой проработанности межправительственных соглашений и механизмов их 

реализации, большого оттока высококвалифицированных инженерных кадров. 

Экономический кризис, в первые годы независимости Кыргызской Республики, нанес основной урон 

промышленному производству. Объем промышленного производства в 1995 году составил лишь 27% от 

уровня 1990 года. Страна из аграрно-индустриальной превратилась в аграрно-сырьевую. Сокращение 

объёмов производства в целом по промышленности составило более чем на 50%, а отраслях пищевой 

промышленности на 83,3 %, машиностроении и металлообработке – на 84,0%, производстве 

строительных материалов – на 80,0 %, легкой промышленности – на 73,0 %. Резко снизились темпы 

роста в топливном комплексе: добыча угля сократилась в 7,5 раза, газа – в 2,9 раза, нефти – в 2 раза. 

Реализация крупного инвестиционного проекта по разработке золоторудного месторождения «Кумтор» 

приостановила данную тенденцию. Но в дальнейшем тенденция снижения доли секторов реальной 

экономики в структуре ВВП продолжилась. Этот процесс сопровождался стабильным ростом сектора 

услуг, доля которого в ВВП в 2010 году превысила 45,9%. Таким образом, в настоящее время с учетом 

доли всех секторов экономику Кыргызской Республики можно квалифицировать как сервисную. Другая 

особенность экономики страны заключается в том, что реализация в ней крупных проектов может 

существенно повлиять на показатели экономического развития. 

На 1 января 2011 года число предприятий и производств, функционирующих в промышленном секторе, 

составило 2090 единиц, численность занятых в которых было 200 тысяч человек, ими было выработано 

продукции на 124 411,5 млн. сом (Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. 

Кыргызстан в цифрах, Бишкек, 2011). 

В структуре промышленности наибольший удельный вес приходится на долю отраслей 

обрабатывающей промышленности – 80,5%, по формам собственности данный сектор подразделяется на 

государственную, муниципальную и частную. 
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Сегодня нет крупных отраслей машиностроения или легкой промышленности, которые доминировали 

раньше. Тем не менее, 50% поступлений в бюджет обеспечивается промышленным сектором, для 

сравнения: сектор услуг обеспечивает – 35 %, аграрный сектор – 4-5%. 

Таким образом, институциональные изменения, которые были неизбежны в условиях перехода к 

рыночным отношениям, существенно изменили отраслевую структуру промышленности. Под 

воздействием внешних и внутренних факторов, проблемы в промышленном секторе остаются, что 

вполне закономерно в условиях перехода на новую систему хозяйствования – рыночную экономику. 

Однако прошло уже почти 20 лет, а промышленность республики не полностью адаптирована к 

рыночным условиям, общий уровень промышленного производства не стабилизируется, не 

осуществляется целенаправленная государственная промышленная политика, которая была бы 

неразрывно связана с общей экономической стратегией государства. Приоритетные направления в 

отраслях промышленности все ещё четко не обозначены. В связи с этим и уровень экономического роста 

в национальной экономике республики не высок. 

 2  Факторы и причины, сдерживающие экономический рост страны 

Первый и очевидно главный фактор – это ограниченность финансовых ресурсов, дефицит бюджета. 

Инвестиционная активность, особенно в промышленной сфере очень низка. Сюда также следует отнести 

несовершенство налоговой и кредитной системы и, следовательно,  недостаточно эффективное 

использование кредитов. Структурная перестройка экономики осуществляется медленно, и ещё ниже 

темпы формирования рыночной инфраструктуры. Почти во всех отраслях экономики Кыргызстана 

конкурентная среда недостаточно развита и, стимулы развития бизнеса, как малого,  так и среднего, 

достаточно слабы. Велико влияние таких факторов как наличие бедности в стране, безработица, 

несоблюдение законов и нормативно-правовых актов. Всё это вместе взятое значительно снижают 

эффективность производства во всех отраслях экономики республики. Поэтому чтобы обеспечить 

экономический рост, прежде всего, необходимо поднимать важнейшую отрасль экономики Кыргызстана 

– промышленность, которая сегодня нуждается в серьезном обновлении и диверсификации. 

Немаловажный фактор, тормозящий развитие промышленности – это налоговая политика. В 

Кыргызстане в ходе последней налоговой реформы был принят новый Налоговый кодекс, который 

вступил в силу с 1 января 2009 года. Новым Налоговым кодексом были сокращены количество и 

значительно снижены и ставки косвенных налогов: 

 НДС – был уменьшен с 20% до 12%; 

 налог на платные услуги населению (4%), налог на автодороги (0,8%), налог для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (1,5%) – были объединены в один налог - налог с продаж (от 1 до 3%). 

Вместе с тем проведенный анализ показал, что этих мер недостаточно. До сих пор остаются высокими 

ставки косвенных налогов. Они позволяют предпринимателю получить достаточный (для устойчивой 

деятельности и развития) доход только, если его бизнес высоко рентабельный (рентабельность, при этом, 

должна составлять 100% и выше). Если же рентабельность бизнеса ниже этого уровня (у большинства 

предпринимателей страны рентабельность бизнеса ниже этого уровня), то получить доход  (достаточный 

для устойчивой деятельности и развития) при существующей налоговой системе до сих пор невозможно. 

Таким образом, промышленные предприятия получают прибыли не счет расширения производства, а 

счет повышения цены на готовый товар, что в свою очередь делает продукцию кыргызских предприятий 

неконкурентоспособной по цене. 

Еще одним фактором, тормозящим экономическое развитие страны, являются НДС на импорт – 12% и 

таможенная пошлина 10%, которые представляют собой существенный барьер не только при ввозе 

товаров, необходимых для повседневной жизни граждан (товаров народного потребления), но и при ввозе 

сырья и оборудования для вновь создаваемых и действующих предприятий. 

На предприятиях промышленности Кыргызстана все еще велики ставки отчислений по социальному 

страхованию. Как известно, одной из причин возникновения в стране «двойной бухгалтерии», при 

начислении и выплате заработной платы работникам, являются высокие ставки страховых взносов в 

Социальный фонд. На сегодняшний день доля работодателя составляет 17,25%, а доля работника 10%, 

что в совокупности составляет 27,25% от начисленной в пользу работника заработной платы. 

Законодательство по платежам в Социальный фонд также содержит в себе ряд других существенных 

недостатков, которые тормозят развитие экономики. Законодательством предусмотрены несоразмерно 

высокие штрафы в размере 100, 200 процентов от неуплаченных вовремя предпринимателями сумм 

страховых взносов. Так заплатив в Социальный фонд основную сумму долга, плюс 200% штрафа, а 

также пени за каждый день просрочки, предприниматель прекратит свою деятельность, а экономика 

страны от этого только потеряет, так как в стране одним предпринимателем станет меньше. 
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От 10 до 15 % предприятий в числе производственных факторов, препятствующих инновациям, 

назвали высокий экономический риск, отсутствие возможностей кооперирования, неразвитость 

инновационной структуры, неопределенность сроков инновационного процесса, недостаток информации 

о новых технологиях и рынках сбыта, отсутствие квалифицированного персонала и невосприимчивость к 

нововведениям (Z. Kudabaev “Economic Growth of Kirghizstan: Role of Sectors of Economy”). 

Существенными причинами, препятствующими инновациям, были названы такие экономические 

факторы, как недостаток собственных средств и финансовой поддержки со стороны государства, низкий 

платежеспособный спрос на новые продукты, высокая стоимость нововведений, длительный срок их 

окупаемости. Эти причины указали 10−11 % предприятий. Около четверти предприятий назвали 

основной или решающей причиной недостаток собственных денежных средств. 

События апрельской революции в Кыргызстане обнажили другие проблемы, препятствующие притоку 

внешних и внутренних инвестиций: 

 возможность произвольного лишения собственности (национализация); 

 повсеместное нарушение прав интеллектуальной собственности; 

 отсутствие независимой судебной власти. 

Несмотря на существующие нормы законодательства, в реальности мы являемся свидетелями широкой 

кампании государства по национализации имущества, объявленного, как принадлежащее представителям 

бывшего режима. Новая власть Декретами Временного Правительства Кыргызской Республики, без суда 

и следствия, национализировала около 40 объектов, включая промышленные объекты, предприятия 

сектора энергетики и сотовой связи, несколько пансионатов, зон отдыха и земельных участков на озере 

Иссык-Куль, иную дорогостоящую собственность прежних владельцев. Все подобные действия следует 

считать незаконными. 

В результате таких действий бизнесмены предпочитают сворачивать свой бизнес в Кыргызстане, так по 

сведениям Союза предпринимателей Кыргызстана, с апреля по август 2010 года только в соседний 

Казахстан были перенаправлены инвестиции на 300 миллионов долларов. 

Иными словами, сегодняшнее положение дел говорит о полном игнорировании государством института 

частной собственности в Кыргызстане и отсутствии действенных способов противостоять нарушению 

государством прав собственников и инвесторов. 

Помимо возможности лишения собственности со стороны государства, в Кыргызстане собственники 

всегда оставались незащищенными от криминала. 

Решением проблемы защиты прав собственности могут стать: 

 прекращение практики национализации, противоречащей законодательству; 

 установление более четких критериев, предусматривающих справедливые механизмы изъятия 

имущества и компенсации его стоимости; 

 криминализация корпоративного рейдерства как особого состава преступления; 

 введение практики персональной ответственности чиновников через возмещение расходов 

пострадавших лиц за счет бюджета, где государство в регрессном порядке будет вправе взыскать 

все эти суммы с заработной платы провинившихся работников. 

 3  Перспективы развития промышленности Кыргызской Республики 

Перспектива развития промышленности Кыргызской Республики может быть обеспечена за счет 

структурной и секторальной перестройки, как на уровне отраслей, так и на уровне первичных 

хозяйствующих субъектов и достижения на этой базе гибкой, восприимчивой к рынку  сферы, 

позволяющей повысить уровень экономической и продовольственной независимости республики на базе 

устойчивого развития промышленного сектора. Это, естественно предполагает образование новых 

предприятий, использующих новые наукоёмкие и инновационные технологии, модернизацию и 

техническое перевооружение действующих, привлечение отечественных и иностранных инвестиций при 

ограниченности внутренних финансовых ресурсов, совершенствование нормативной правовой базы, 

улучшение финансово-кредитной, налоговой, таможенной, инновационной и инвестиционной политики и 

других условий, способствующих дальнейшему развитию отраслей промышленности. 

Основная цель развития промышленного сектора в перспективе – это обеспечение выпуска 

конкурентоспособной продукции, с тем, чтобы была возможность выйти на мировой рынок и произвести 

эффективную интеграцию промышленности Кыргызстана в мировые хозяйственные экономические 

связи. 

Развитие промышленного сектора действительно является перспективным для обеспечения 

экономического роста. Даже простое достижение дореформенного уровня промышленного производства, 
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что является вполне реальной задачей, означает удвоение этого сектора и, соответственно, значительный 

рост ВВП, занятости и сокращение бедности. 

В промышленном секторе современного Кыргызстана наблюдаются две тенденции развития. Первая 

тенденция − за счет привлеченных иностранных инвестиций и использования самых современных 

технологий продукция введенных в действие предприятий конкурентоспособна и сразу вышла на 

экспорт. Благодаря реализации таких проектов (примером могут служить предприятия по разработке 

месторождения «Кумтор» или по производству стекла «Интергласс»), в развитии промышленного сектора 

удалось добиться перелома, и, начиная с 1996 г. наблюдалась положительная тенденция роста 

промышленного производства, прерванная в 2009 году негативным влиянием мирового экономического 

кризиса. 

Вторая тенденция – производство продукции с низкой конкурентоспособностью, где по состоянию на 1 

января 2007 г. на складах предприятий скопилось нереализованной продукции на сумму более чем на 2,5 

миллиардов сомов, из нее 92% на предприятиях обрабатывающей промышленности. Доля убыточных 

предприятий в промышленности на протяжении ряда лет сохраняется на уровне 38−40 % от общего их 

числа 

Таким образом, необходимо решить задачу обеспечения устойчивого роста промышленного 

производства, и здесь есть две возможные стратегии: «восстановительного роста», «догоняющего роста» 

и «прорыва». 

Восстановительный рост подразумевает достижение высокого уровня промышленного производства за 

счет загрузки существующих производственных мощностей и ранее обученной рабочей силы. Но по–

видимому, мы слишком опоздали для того, чтобы воспользоваться преимуществами стратегии 

восстановительного роста, по причине сильной изношенности основных фондов и естественного 

старения населения. 

Возможны два варианта реализации стратегии догоняющего развития. Первый, когда в данной стране 

адаптируются достижения стран-лидеров. В этом случае будет достигнута только одна цель: не 

увеличивать разрыва. Естественно, такая стратегия догоняющего развития не может стать основной в 

нашей республике. Второй вариант предполагает не только адаптацию достижений стран-лидеров, но и 

поиски, и нахождение новых способов (институты, механизмы), неизвестных более развитой стране. 

Именно такая стратегия догоняющего развития позволила многим странам, например Японии, Корее не 

только сократить разрыв, но и самим выйти на передовые рубежи в развитии их промышленного сектора. 

Решающим фактором должна стать активная инновационная политика. К сожалению, даже 

докризисные исследования предприятий республики (проведенные Национальным статистическим 

комитетом Кыргызской Республики в 2004 году) показывают, что большинство предприятий 

промышленного сектора не уделяют должного внимания внедрению инноваций. 

В целях достижения прибыльности предприятий и увеличения платежеспособности населения 

необходимо разработать государственную инновационную программу, предусматривающую меры по 

активизации предприятиями инновационной деятельности. Причем эти программы должны в 

обязательном порядке предусматривать реальные преференции для предприятий, занимающихся 

инновационной деятельностью. 

Общеизвестно, что Кыргызстан располагает большими запасами минерально-сырьевых, водно-

энергетических, земельных, рекреационных и других видов ресурсов. Республика располагает 

промышленными запасами цветных и редких металлов, угля, естественных строительных материалов, 

термальных и минеральных вод. Ртуть, редкоземельные элементы, олово, вольфрам, золото, молибден, 

полиметаллы, редкие металлы, нерудное сырьё – мрамор, сиенит, гранит – все это сырье для развития 

цветной металлургии. 

Наиболее перспективные отрасли промышленности на сегодня – отрасли топливно-энергетического 

комплекса: электроэнергетика, угольная и нефтегазовая. Дальнейшее освоение гидроэнергетических 

ресурсов и наращивание энергетической базы – это первостепенная задача. Более 90,0% электроэнергии, 

потребляемой на рынке Кыргызстана, вырабатывается на гидроэлектростанциях. По оценкам экспертов 

гидроэнергетический потенциал Кыргызстана освоен примерно на 10,0% и составляет 142 млрд. кВт/час. 

Следовательно, перспектива этой отрасли весьма велика. 

В Кыргызстане реальны предпосылки развития нефтегазовой промышленности, которая на сегодня 

имеет 15 разрабатываемых нефтяных и газовых месторождений. По данным Министерства 

экономического развития и торговли Кыргызской Республики, запасы нефти на 7-ми нефтяных 

месторождениях составляют 11,6 млн. тонн, запасы газа на 3-х газовых месторождениях – 4,9 млрд. тонн. 

Добыча сырой нефти и природного газа – это капиталоемкие отрасли и в их развитие были привлечены 

значительные объемы инвестиций, порядка 10 млн. долларов США. К сожалению, техническое 

оснащение нефтегазовой отрасли республики – устаревшее. Значительные средства необходимы для 

технического переоснащения отрасли. 
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Следующими по значимости и перспективности представляются горнодобывающая и 

металлургическая промышленности. Эти отрасли базовые и обеспечивают около 40,0 %  всего 

промышленного производства. Сейчас на полную мощность работает только Кумтор, остальные 

месторождения требуют освоения. Общие карьерные запасы Кумтора оцениваются примерно в 300 тонн 

золота. 

Кроме золота в республике имеются большие запасы олова, вольфрама, сурьмы, ртути и 

редкоземельных металлов, на базе которых функционируют металлургическая промышленность, 

представленная такими предприятиями как Хайдарканский ртрутный комбинат, Кадамжайский 

сурьмяной комбинат, Кара-Балтинский  горнорудный комбинат. 

Кыргызская Республика может занять ведущие позиции в Центрально- Азиатском регионе по 

производству сурьмы и её соединений, редкоземельных элементов иттриевой группы. По разведанным 

запасам ртути Кыргызстан также занимает ведущее место. В свое время выпускаемая в Кыргызстане 

сурьма и другие редкие металлы экспортировались во многие страны мира. Поэтому расширение 

масштабов освоения  месторождений цветных и редких металлов – задача архиважная. Сложность 

заключается в том, что ценные месторождения расположены в высокогорных, труднодоступных местах, 

для эксплуатации которых требуются значительные финансовые средства и современная горная техника. 

Необходимо комплексное освоение месторождений цветных и редких металлов совместно с другими 

природными ресурсами, это позволит занять трудовые ресурсы, поднять социально-экономический 

потенциал высокогорных районов республики. 

Перспективы развития легкой промышленности Кыргызстана, представляющей 

хлопкоперерабатывающую отрасль, текстильную, швейную, кожевенно-обувную, меховую и отрасль 

переработки шерсти, особенно велики. Особенность данной отрасли – полная обеспеченность 

собственными сырьевыми ресурсами: шерстью, хлопком, шкурой крупного и мелкого рогатого скота и 

т.д. 

Наряду с крупными структурами, в промышленном секторе Кыргызстана, необходимо развитие малых 

и средних предприятий, которые выпускали бы товары широкого потребления. Сегодня в страны 

зарубежья вывозится большой объем сырья за небольшую плату. Этот процесс должен быть 

приостановлен и реализован механизм стимулирования поставщиков хлопка, шерсти, кожи и т.д., в целях 

переработки сырья на собственных предприятиях легкой промышленности. Особенно важную роль в 

перспективе может сыграть текстильно-швейное производство, где возможности создания и дальнейшего 

развития малых и средних предприятий особенно благоприятны. Продукция текстильно-швейного 

производства пользуется устойчивым спросом на рынках России, Казахстана и других стран СНГ, 

возрастает её экспорт. Однако предприятия текстильно-швейного производства не смогут выйти на 

высокий экспортно-ориентированный уровень без соответствующей государственной поддержки и 

регулирования. 

Одной из важнейших отраслей промышленности является перерабатывающая, на долю которой 

приходится 1/3 от общего объема промышленной продукции и четвертая часть экспортных поставок. В 

состав перерабатывающей промышленности входит сахарная, табачная, ликероводочная, плодоовощная и 

другие отрасли, представленные 205 предприятиями и более чем 5000 мини-цехов. Однако мощностей 

этих структур недостаточно, чтобы переработать всю сельхозпродукцию (овощи, фрукты, мясо и т.д.) и 

местное сырье, такое как шерсть, кожа, мех, хлопок, цветные и редкие металлы. К примеру, из общего 

объема выращенной в республике сельхозпродукции перерабатывается только 22,0%, большая часть 

теряется из-за отсутствия современных методов переработки, упаковки, хранения, транспортировки и т.п. 

Поэтому резкое наращивание мощностей в этой отрасли является одной из главных задач развития 

экономики Кыргызстана. 

Компактное сосредоточение незанятого населения обуславливает возможность создания небольших 

структур непосредственно в сырьевых районах. Поэтому быстрое строительство небольших предприятий 

и цехов, насыщение их производственными мощностями позволит сократить бедность, обеспечив 

занятость, прежде всего сельского населения, а также выпуск продукции на экспорт, снижение ее цен, 

организация производства конкурентоспособных изделий, отвечающих международным стандартам 

заготовки сырья, упаковки готовой продукции, транспортировки, реализации и т. д. – все это проблемы, 

требующие быстрого решения и реагирования со стороны государства. 

В Кыргызстане за последние годы наблюдается широкомасштабные строительные работы, как в 

государственном, так и в частном секторе. В связи с этим имеет место нехватка строительных 

материалов, особенно цемента, шифера, леса и т.д. Поэтому промышленность строительных материалов 

и родственные ей отрасли должны иметь приоритетное развитие, возможности и сырьевая база для этого 

имеются. 
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В республике имеются значительные запасы известняка, гипса, глины, песка, гравия, естественного и 

декоративного камня, мрамора, гранита. Организовать их переработку на месте до получения готовой 

продукции – это сложная, но выполнимая задача. 

Таким образом, минерально-сырьевая база республики позволяет приоритетно развивать отрасли 

цветной металлургии, топливно-энергетического комплекса, перерабатывающей и легкой 

промышленности, промышленности строительных материалов. 

Необходимо также создать благоприятные условия для привлечения иностранного капитала и 

увеличивать количество совместных предприятий, транснациональных корпораций и прочих рыночных 

структур. 

Важнейший приоритет в развитии промышленного сектора следует отдать росту экспорта: 

электроэнергии, продуктов переработки сельскохозяйственного сырья, т.е. продуктов питания и готовой 

продукции легкой промышленности. Наряду с экспортом собственной продукции, следует усилить 

реэкспорт и транзитную торговлю товарами, поступающими из стран СНГ и дальнего зарубежья. 

Основой развития любой структуры, от фирмы до промышленного комплекса, являются финансовые 

средства. Большим тормозом развитию приоритетных отраслей промышленности выступают 

ограниченность финансовых ресурсов. Это положение усугубляется политической нестабильностью в 

республике. Страна, пережившая две революции, каждая из которых по-своему отбросила экономику 

государства назад, оказалась в тяжелейшем финансовом состоянии. Поэтому отечественные предприятия 

испытывают огромные трудности в мобилизации капитала и, это становится одним из сдерживающих 

факторов в развитии промышленного сектора. Механизм долгосрочного промышленного и 

внешнеторгового кредитования не отлажен. В связи с этим очевидна необходимость создания 

финансовых институтов развития для обеспечения роста промышленного сектора республики и 

содействия экспорту. Таких институтов необходимо как минимум два. 

Первый институт должен выполнять роль банка развития, предоставляющего денежные средства в 

долгосрочное пользование. На эти цели можно использовать средства накопительной части пенсионных 

отчислений, а также привлечение средств международных институтов развития. 

Второй институт, это экспортно-импортное кредитное учреждение, которое предоставляет кредитные 

средства на короткий срок. Его основной задачей станет кредитование оборотных средств предприятий, 

осуществляющих экспортно-импортные операции. Для функционирования  этого кредитного учреждения 

можно привлечь финансирование кредитных линий стран - основных внешнеторговых партнеров. 

 4  Заключение 

На протяжении последних 20 лет в промышленности Кыргызской Республики произошли 

значительные структурные изменения, которые сопровождались снижением ее эффективности. 

Экономическая политика государства преимущественно оказывала негативное влияние на 

восстановление и развитие промышленности. Улучшение ситуации в промышленности для действующих 

предприятий потребует значительных усилий в части преодоления нагрузки, которая накопилась с начала 

90-х годов. Это касается не только финансовых обременений, но и их технологической отсталости. Та 

часть промышленности, которая сохранилась, сегодня нуждается в переходе на новый этап развития. 

Условия конкуренции диктуют необходимость применения современных технологий и промышленных 

масштабов. Только в этом случае удастся оставаться прибыльным. В то же время, конкурентоспособность 

может быть повышена за счет внедрения инноваций, одним из ключевых элементов их привлечения 

являются иностранные инвестиции. Инвестиционная привлекательность страны является базовым 

условиям для успеха в реализации промышленных проектов. 
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Abstract 

This article focuses on a comparative analysis of socio-economic development of Kazakhstan and Kyrgyzstan, 

as well as issues of trade and economic relations between them. To achieve the goal have been analyzed socio-

economic dynamic performances of these countries, as well as the economic potential. Later, basing on these 

analyzes offered measures to enhance economic cooperation between them. More specifically, Kazakhstan can 

invest in mining and energy sector of Kyrgyzstan, we need to have long-term strategies for economic 

cooperation between our countries and steadily develop trade and economic relations, should legalize all illegal 

trade and economic relations between two countries. 

JEL codes: F15, F43, F30 

 

Кыргызстан и Казахстан – две братские страны, тесно связанные исторически и в экономических 

отношениях. Можно сказать, в постсоветские годы тоже экономические тенденции этих стран 

изменилось схожим образом. Но это обусловлено в основном за счет того, что для Кыргызстана 

основным экономическим партнером является Россия и Казахстан. То есть, наша страна очень 

чувствительна к экономической ситуации в этих странах. С другой стороны, Кыргызстан решил 

присоединиться к Таможенному Союзу, организованной между Россией, Казахстаном и Белоруссией. 

Учитывая эти факторы, более углубленный сравнительный анализ Кыргызстана и Казахстана, а также 

особенности экономических отношений этих стран является актуальным вопросом. 

Для начала, целесообразно посмотреть на динамику и масштаб валового внутреннего продукта, как 

экономическую мощность отдельных стран. 

Для сравнения тенденцию ВВП можно посмотреть на нижеследующего графика. Как видно в графике 

1, тенденция роста и падения ВВП идет параллельно. Но, в Кыргызстане падение производства оказалось 

более болезненно, чем в соседней стране. Это, в какой-то мере, показывает более успешного выбора и 

проведения экономических реформ в Казахстане. А также, в основном, из-за благоприятного для 

Казахстана изменения цен нефти в последнее десятилетие и политической стабильности, экономика 

данной страны поднималась хорошими темпами по сравнению со многими странами, в том числе с 

Кыргызстаном. 

 

График 1. ВВП Кыргызстана и Казахстана, млрд. долл. США 
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В результате, по данным Всемирного Банка, ВВП Казахстана за десять лет вырос на 7,8 раза! А ВВП 

Кыргызстана всего на 3,3 раза. Конечно, это номинальный показатель, и для получения реального роста 

ВВП надо учесть инфляцию, т.е. падению покупательной способности, как доллара США, так и 

национальной валюты отдельной страны. Но, все-таки, разница очевидна. Если ВВП Казахстана был 

почти 10 раз больше, чем ВВП Кыргызстана в 1990 году, то спустя 20 лет, в 2010 году этот показатель 

достиг до 31 раза. 

Но, у нашей страны есть большие шансы быстрого роста, в нынешней ситуации, когда такие соседи 

Кыргызстана, как Китай, Казахстан и Россия, развивается довольно высокими темпами. 

 

Годы 
ВВП, млрд. долл. США Рост ВВП, % 

Казахстан Кыргызстан Казахстан Кыргызстан 

1990 26.9 2.7 .. 5.7 

1991 24.9 2.6 -11.0 -7.9 

1992 24.9 2.3 -5.3 -13.9 

1993 23.4 2.0 -9.2 -15.5 

1994 21.3 1.7 -12.6 -20.1 

1995 20.4 1.7 -8.2 -5.4 

1996 21.0 1.8 0.5 7.1 

1997 22.2 1.8 1.7 9.9 

1998 22.1 1.6 -1.9 2.1 

1999 16.9 1.2 2.7 3.7 

2000 18.3 1.4 9.8 5.4 

2001 22.2 1.5 13.5 5.3 

2002 24.6 1.6 9.8 0.0 

2003 30.8 1.9 9.3 7.0 

2004 43.2 2.2 9.6 7.0 

2005 57.1 2.5 9.7 -0.2 

2006 81.0 2.8 10.7 3.1 

2007 104.9 3.8 8.9 8.5 

2008 133.4 5.1 3.3 8.4 

2009 115.3 4.7 1.2 2.9 

2010 143.0 4.6 7.0 -1.4 

Таблица 1. ВВП и рост ВВП в Кыргызстане и Казахстане  Источник: data.worldbank.org 

Несмотря на сравнительно небольшое производство, у Кыргызстана есть довольно большой 

экономический потенциал и незанятое население. То есть, «в каждой стране Центральной Азии сложился 

под влиянием различных факторов свой производственный потенциал, в чем-то схожий с потенциалом 

соседей, в чем-то отличный с учетом других факторов, т.е. экономика соседей как бы и увеличивает, и 

дополняет общий потенциал Центральной Азии». (Т. Койчуев. Избранные сочинения. Бишкек, 2007. стр. 

179). 

Для анализа общей макроэкономической ситуации и потенциала этих стран, целесообразно посмотреть 

на макроэкономические показатели. В таблицах 2 и 3 даны макроэкономические показатели Кыргызстана 

и Казахстана по отдельности. 

Рост цен в этих странах происходил схожим образом, этому свидетельствует высокая корреляция в 

ИПЦ этих стран. Совокупный рост общего уровня цен в последнем пятилетии составил в пределах 65% в 

обеих странах. 

ВВП на душу населения по ППП на 6 раза выше в Казахстане по сравнению с Кыргызстаном. Это 

означает, что гражданин Казахстана в среднем 6 раз богаче, чем гражданина нашей страны. 

Если совокупная внешняя торговля (импорт плюс экспорт) Кыргызстана превышает ВВП страны на 

130%, то в Казахстане это соотношение составляет в пределах 70%. Это, в основном, обусловлено с тем, 

что Кыргызстан занимается реэкспортом товаров с Китая в другие страны. А также низкий уровень 

внутреннего производства в Кыргызстане является основной причиной роста импорта. В результате чего 

в Кыргызстане наблюдается дефицит внешнеторгового баланса тогда, как в Казахстане экспорт 

превышает импорта. 

Многие считают дефицита внешнеторгового баланса в Кыргызстане проблемой. Но здесь нужно 

подчеркнуть, что если страна импортирует в основном потребительские товары, то это является плохим 

сигналом, особенно для стран с непрерывным дефицитом внешнеторгового баланса. С другой стороны, 
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если страна импортирует созидающие товары, т.е. оборудования, технологии, то это в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе принесет большие пользы для экономики этой страны. 

 

            2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Индекс потребительских цен (2005 = 100) 100,0 105,6 116,3 144,8 154,8 167,1 

Экспорт, млрд. долл. США 0,95 1,18 1,67 2,86 2,28 2,56 

Внешний долг, в % к  

национальному доходу 
85,5 85,2 66,8 49,0 65,8 .. 

Прямые иностранные инвестиции,  

чистый приток, млн. долл. США 
42,57 182,02 207,92 376,99 189,38 233,56 

ВВП, млрд. долл. США 2,46 2,83 3,80 5,14 4,69 4,62 

Рост ВВП, % -0,2 3,1 8,5 8,4 2,9 -1,4 

ВВП на душу населения, долл. США 478,2 545,9 726,4 973,9 881,4 860,4 

ВВП на душу населения по ППП,  

долл. США 
1727,7 1822,1 2019,3 2218,3 2284,7 2256,5 

Коэффициент Джини .. .. 33,4 .. .. .. 

Импорт, млрд. долл. США 1,42 2,24 3,37 4,73 3,70 3,54 

Инфляция (потребительские цены), % 4,4 5,6 10,2 24,5 6,9 8,0 

Население, млн. чел. 5,14 5,19 5,23 5,28 5,32 5,37 

Рост населения, % 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 

Внешняя торговля, в % к ВВП 96,4 120,8 132,5 147,7 127,5 132,2 

Безработица, в % к  

работоспособному населению 
8,1 8,3 8,2 8,2 .. .. 

Городское население, в % к  

общему населению 
35,8 36,0 36,1 36,3 36,4 36,6 

Таблица 2. Основные макроэкономические показатели Кыргызстана, в 2005-2010-гг.  Источник: 

data.worldbank.org 

            2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Индекс потребительских цен  

(2005 = 100) 
100,0 108,6 120,3 140,9 151,2 162,0 

Экспорт, млрд. долл. США 30,59 41,43 51,84 76,35 48,44 64,14 

Внешний долг, в % к  

национальному доходу 
84,5 101,2 104,1 94,2 113,0 .. 

Прямые иностранные инвестиции,  

чистый приток, млн. долл. США 
1971,2 6278,2 11119,0 14321,8 13771,4 9961,0 

ВВП, млрд. долл. США 57,12 81,00 104,85 133,44 115,31 142,99 

Рост ВВП, % 9,7 10,7 8,9 3,3 1,2 7,0 

ВВП на душу населения, долл. США 3771,3 5291,6 6771,6 8513,6 7240,6 8763,6 

ВВП на душу населения по ППП,  

долл. США 
8699,1 9838,5 10903,8 11369,6 11429,3 12050,0 

Коэффициент Джини .. .. 30,9 .. .. .. 

Импорт, млрд. долл. США 25,55 32,79 44,83 49,44 38,96 38,08 

Инфляция (потребительские цены), % 7,6 8,6 10,8 17,2 7,3 7,1 

Население, млн. чел. 15,15 15,31 15,48 15,67 15,93 16,32 

Рост населения, % 0,9 1,1 1,1 1,2 1,6 2,4 

Внешняя торговля, в % к ВВП 98,3 91,6 92,2 94,3 75,8 71,5 

Безработица, в % к  

работоспособному населению 
8,1 7,8 7,3 6,6 6,6 .. 

Городское население, в %  

к общему населению 
57,1 57,4 57,7 57,9 58,2 58,5 

Таблица 3. Основные макроэкономические показатели Казахстана, в 2005-2010-гг. Источник: 

data.worldbank.org 

Уровень внешнего долга в обеих странах является приемлемой. Сравнительно высокий уровень 

внешнего долга в Казахстане связано в основном за счет долгов частного сектора. Коэффициент Джини, 

указывающий равномерность распределения доходов, чуть ниже в Казахстане в сравнении с 

Кыргызстаном. Это означает, что в Казахстане доходы распределяются более равномерно или, можно 

сказать, более справедливо. Одной из причин этого может быть высокий уровень урбанизации в 
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Казахстане, потому что жители сельской местности имеют более низкий доход по сравнению с городским 

населением, и высокая урбанизация может способствовать уменьшению разницы в доходах населения. 

По структуре ВВП Казахстан напоминает более развитую страну, так как основную часть ВВП 

составляет промышленность и услуги, а Кыргызстан более отстаивающую страну, где аграрный сектор 

является основной частью национального производства и дохода (график 2). Но если сравнить этих стран 

со всем миром, то с уверенностью можно сказать о не развитости обеих стран. Потому что основную 

часть производства и экспорта Кыргызстана и Казахстана составляет не инновационные и 

высокотехнологические продукты, а продукты аграрии и горнодобывающей промышленности. 

 

График 2. Структура ВВП Кыргызстана и Казахстана, 2010-г. Источник: data.worldbank.org 

Если анализировать торгово-экономические отношения между этих стран, то в общем можно сказать, 

что ее масштаб не очень удовлетворяет обеих сторон. По данным национального статистического 

комитета Кыргызской Республики, общий внешнеторговый оборот между Кыргызстаном и Казахстаном в 

последние годы составляет почти пол миллиарда долларов США. При этом импорт Кыргызстана два раза 

превышает экспорта (табл. 4). 

  2006 2007 2008 2009 2010 

Экспорт Кыргызстана в Казахстан 162,64 204,58 184,07 140,65 181,68 

Импорт Кыргызстана из Казахстана 199,80 312,41 376,61 339,95 385,61 

Торговое сальдо -37,16 -107,82 -192,53 -199,30 -203,93 

  

Общий внешнеторговый оборот 362,43 516,99 560,68 480,59 567,30 

Таблица 4. Внешняя торговля Кыргызстана с Казахстаном, млн. долларов 

Основными товарами, экспортируемыми из нашей страны в Казахстан, являются электроэнергия 

(18,0%), молоко и молокопродукты (15,8%), портландцемент и цемент (11,6%). Эти товары составляют 

почти половины нашего экспорта (табл. 5). 

Основными товарами, импортируемыми в нашу страну из Казахстана, являются продукты из зерновых 

(24,1%), пшеница (14,7), дизельное топливо (7,7%), уголь (6,8%), мука пшеничная (5,0%), автомобильный 

бензин (4,7%) и мазут (4,1%). То есть, почти половину нашего импорта из Казахстана составляет 

пшеница, продукты из зерновых, мука. А нефтепродукты составляют почти четверть из общего импорта 

(табл. 6). 

В общем, можно сказать, что внешнеторговые отношения двух братских стран имеет дополняющий 

характер, чем конкурирующий. Это негативно влияет на благополучие потребителей и развития 

экономики, приводя к отсутствию конкуренции между стран. С другой стороны, мы торгуемся 

потребительскими, сельскохозяйственными и сырьевыми продуктами. То есть, развитие конкурирующей 

промышленности в этих странах может дать толчок обеим экономикам.  

А в аграрном секторе специализация и международное разделение труда может принести пользу всем 

странам региона. Как предлагал в одном из выступлений в Парламенте Казахстана уважаемый президент 

Нурсултан Назарбаев, Центрально-азиатские страны должны четко и обдуманно пойти по пути 

специализации и международной разделении труда. Т.е. если Казахстан является абсолютным «зерновым 

королем», то почему другие соседние страны должны заниматься выращиванием зерна? С другой 

стороны, почему должен Казахстан заниматься выращиванием хлопка, когда в Узбекистане 

производительность в этой отрасли очень высока по сравнению с ним? Но для этого нужно тесное 

сотрудничество и взаимные гарантии между этих стран. Как говорил Койчуев (2007:175), «как зерновой 

«король» Казахстан может обеспечивать зерном, в запрашиваемых объемах, все республики Центральной 

Азии». 

Казахстан

51%
43%

6%

Услуги Промышленность Аграрный сектор

52% 

19% 

29% 

Кыргызстан 

Услуги Промышленность Аграрный сектор 
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  2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Лошади, ослы, мулы и лошаки, живые 0,3 0,6 0,7 0,5 0,5 0,5 

Молоко и молокопродукты 13,3 12,9 17,0 17,1 18,4 15,8 

Овощи свежие или сушеные 0,5 0,1 0,4 0,4 9,0 2,1 

Минеральные воды 0,6 0,7 0,8 2,5 1,4 1,2 

Электроэнергия 12,9 9,3 13,5 27,8 26,6 18,0 

Бумага, картон и изделия из них 1,5 2,2 3,4 4,3 3,0 2,9 

Портландцемент, цемент 13,1 19,1 25,4 0,5 0,0 11,6 

Строительные материалы из 

асбестоцемента 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Стекло литое и прокатное 1,3 4,5 2,2 0,5 0,0 1,7 

Лампы накаливания электрические 2,1 2,3 2,5 3,1 2,0 2,4 

Изделия для транспортировки или 

упаковки товаров, изготовленные из 

пластмассы 

9,5 6,9 2,5 2,6 2,9 4,9 

Маргарин; пищевые смеси и препараты 

из животных или растительных жиров 
5,0 4,4 5,7 4,9 0,6 4,1 

Резиновые покрышки 0,8 1,3 0,0 0,1 0,0 0,5 

Детали машин для гражданского 

строительства 
0,0 0,2 0,0 0,3 0,0 0,1 

Прочие 39,0 35,5 25,8 35,3 35,5 34,2 

Таблица 5. Экспорт отдельных видов товаров в Казахстан, %  Источник: Нацстатком КР. Внешняя 

торговля Кыргызской Республики 2006-2010. Бишкек 2011 г. 

Казахстан является нашим третьим по объему товарооборота торговым партнером, уступая России и 

Китая. Но при этом товарооборот между Кыргызстаном и Россией почти в три раза превышает, чем 

между Кыргызстаном и Казахстаном, хотя Казахстан находится ближе в географическом расположении и 

соответственно транспортные расходы меньше. То есть, можно сказать, что есть большой 

неиспользованный потенциал торгово-экономического сотрудничества между наших стран. 

Как утверждал академик Т.Койчуев, «свободное передвижение ресурсов труда и продовольственных 

продуктов приносит взаимную пользу повышению занятости, уровня жизни и потребления населению и 

экономическую выгоду сельскохозяйственным производителям» и «опасения, что свободный перелив 

ресурсов труда для какой-то стороны будет невыгодным, а кто-то займет чье-то рабочее место, 

безосновательны. Перелив свободной рабочей силы преимущественно пойдет туда, где есть свободные 

рабочие места или ожидаются новые рабочие места.» Потому что, «Казахстан – страна с огромной, в 

масштабе Центральной Азии, территорией и различными богатыми ресурсами, которые должны быть 

промышленно освоены, и относительно к территории незначительной численностью населения. 

Рождаемость по сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном меньшая, земли 

сельскохозяйственного пользования (по сравнению с Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном) для 

выращивания сельскохозяйственных культур ограничены, ибо значительные территории – это пустыни и 

полупустыни, и потому не столь разнообразны выращиваемые культуры, как, скажем, в Узбекистане и 

Таджикистане». Тогда как «Кыргызстан – страна, которая, как и Узбекистан и Таджикистан, отличается, 

хотя относительно в меньшей степени, трудоизбыточностью, обусловленной не только рождаемостью, но 

и тем, что многие промышленные предприятия не работают постоянно, а другие или вообще не работают, 

либо просто растащены и восстановить их невозможно. Значительное количество трудовых мигрантов 

нелегально, полулегально работает за границей, в том числе в Казахстане. Легализация их, в том числе в 

Казахстане, защитит их права в странах, где находятся, и их места работы станут более стабильными и 

получаемые доходы гарантированными. Кыргызстан может насыщать рынок Казахстана фруктами и 

овощами, мясными продуктами. (Койчуев, 2007:175-176). 

Наши расчеты, сделанные по данным статистических комитетов, показывает, что в Кыргызстане 

средняя зарплата рабочей силы почти на 3 раза ниже, чем в Казахстане. То есть, Кыргызстан может 

обеспечить Казахстана продуктами легкой промышленности по низким ценам, так как эти секторы 

требуют меньше капитала и больше рабочей силы. 
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2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Пшеница 12,3 21,8 22,0 17,6 0,1 14,7 

Мука пшеничная 3,5 3,9 10,6 5,2 1,5 5,0 

Продукты из зерновых 16,8 26,7 33,7 23,9 19,5 24,1 

Сахар 9,2 3,4 2,2 0,4 2,6 3,5 

Минеральная вода 2,1 2,1 3,7 3,0 3,3 2,8 

Пиво 1,1 1,4 0,2 0,5 0,5 0,8 

Шкуры крупного рогатого скота 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 

Камень, песок и гравий 1,0 1,0 1,3 0,4 0,1 0,8 

Асбест 3,0 1,0 1,0 1,1 0,8 1,4 

Лом и отходы меди 1,3 2,7 3,3 0,1 0,2 1,5 

Уголь 7,8 4,4 6,3 6,5 9,0 6,8 

Автомобильный бензин 5,5 4,8 5,3 2,0 6,1 4,7 

Авиакеросин 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дизельное топливо 11,0 12,8 3,2 4,0 7,3 7,7 

Мазут 0,2 2,9 1,5 6,3 9,6 4,1 

Растительные масла 3,1 2,3 1,0 1,7 2,8 2,2 

Бумага, картон и изделия из них 1,5 1,8 1,1 0,8 0,7 1,2 

Чугун и сталь, и изделия из них 2,7 2,5 2,6 4,1 4,5 3,3 

Цветные металлы 0,5 1,7 0,4 0,2 0,4 0,6 

Изделия из неблагородных 

металлов 
0,0 0,9 0,1 0,1 0,1 0,2 

Телевизионные приемники 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 

Прочие 16,5 1,5 0,0 21,8 30,8 14,1 

Таблица 6. Импорт отдельных видов товаров из Казахстана, %  Источник: Нацстатком КР. Внешняя 

торговля Кыргызской Республики 2006-2010. Бишкек 2011 г. 

Если посмотреть инвестиционные отношения между Кыргызстаном и Казахстаном, то по данным 

правительства КР, «в Кыргызстане зарегистрировано 334 совместных предприятий с участием казахского 

капитала. Совместные кыргызско-казахские предприятия работают в финансовом секторе, производстве 

пищевых продуктов, торговле, ремонте автомобилей, производстве бытовых изделий и предметов 

личного пользования, в отрасли транспорта, связи и строительства. В Казахстане зарегистрировано 247 

совместных предприятий с участием кыргызского капитала. В основном предприятия заняты в сфере 

оптовой торговли широким ассортиментом товаров, строительства, продажи автомобилей, розничной 

торговли в специализированных магазинах, прочих видах издательской деятельности, сфере разведения 

крупного рогатого скота, выращивания зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство, 

изготовление хлопчатобумажных изделий, а также деятельности туристических агентств.» 

(http://www.eco.kg/news/archives/1900, 10/05/2012). Здесь можно похвалить кыргызских 

предпринимателей, которые, несмотря на такие трудные условия, инвестируют в других странах. 

Казахские инвесторы активно занимаются бизнесом в банковском секторе нашей страны. «На 

сегодняшний день 4 крупнейших местных банка, имеющих значительную долю влияния на рынке 

Кыргызстана, находятся в "руках" казахских инвесторов, в том числе:  

"Казкоммерцбанк Кыргызстан" (бывший Автобанк) – (74% акций, находятся у Казкоммерцбанка); 

"Инэксим банк" (46% акций принадлежат ТемирБанк Казахстан); 

"Энергобанк" (Алматинский Торговофинансовый Банк владеет пока 34% акций, во втором полугодии 

2004 г. планируется покупка контрольного пакета акций); 

"Кайрат Банк" (Халык Банк Казахстана выиграл тендер на покупку 100% акций). 

(http://www.bankir.kg/ru/home/bankibank/analiz/swot, 10/05/2012). 

Из  стран  СНГ  в 2010 г.  приток  прямых  иностранных  инвестиций  составил 138,8  млн. долларов,  

или 53,6 процента к уровню 2009г. и 88,3 процента к уровню 2006г. Объем вложений, осуществленных 

инвесторами из Беларуси, по сравнению с 2009г. сократился на 90,8 процента, Казахстана - на 80,6 

процента, Украины - на 49,1, Узбекистана - на 22,9 процента, в то время как из России он, напротив, 

увеличился в 2,2 раза. Основной объем инвестиций из России  и Украины был  направлен  в  сферу  

обрабатывающей  промышленности (производство  пищевых  продуктов, включая  напитки,  и  табака),  

из  Узбекистана  и  Беларуси -  в  предприятия  торговли,  ремонта автомобилей, бытовых изделий и 

предметов личного пользования. Инвестиции, поступившие из Казахстана, в основном, направлялись в 

http://www.eco.kg/news/archives/1900
http://www.bankir.kg/ru/home/bankibank/analiz/swot
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сферу торговли, ремонта автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования и финансовой 

деятельности. (Деятельность предприятий с иностранными инвестициями в Кыргызской Республике 

2006-2010. НСК КР. Бишкек-2011. стр. 8-9). Такие резкие колебания в приходе прямых инвестиций из 

Казахстана, по нашему мнению, неприемлемо. Наши торгово-экономические отношения должны 

развиваться стабильно, несмотря на политические и экономические нестабильности, политических 

амбиций наших руководителей и т.д. 

Основными  торговыми  партнерами  предприятий  с  иностранными  инвестициями  в 2006-2010 гг.  

продолжали  оставаться  предприятия  России,  Казахстана,  Китая,  Узбекистана,  США, Германии, 

Объединенных Арабских Эмиратов и Турции. (Деятельность предприятий с иностранными 

инвестициями в Кыргызской Республике 2006-2010. НСК КР. Бишкек-2011. стр. 10). 

Как показывает анализ нынешней ситуации торгово-экономических отношений между двух братских 

стран, есть неиспользованный большой потенциал развития сотрудничества. Для развития 

сотрудничества в частности предлагается принимать следующие меры: 

 Казахстан может инвестировать в нашу горнодобывающую промышленность и энергетику, создавая 

конкуренцию с Россией, Китаем и Канадой; 

 Нужно подготовить долгосрочные стратегии по экономическому сотрудничеству и развивать торгово-

экономические отношения стабильно; 

 Хотя существует межгосударственное правительство между Казахстаном и Кыргызстаном, 

результаты от ее деятельности не заметно. Нужно повышать эффективность ее работы. 

 Нужно легализовать все нелегальные торгово-экономические отношение между наших стран. Здесь 

имеется в виду и нелегальная миграция, и контрабанда товаров. Конечно, здесь есть некоторые 

трудности в связи того, что Кыргызстан является членом ВТО, а Казахстан еще не вступил в эту 

организацию. Но в дальнейшем углубление интеграционных процессов, надеемся, решит таких 

задач. Тем более, не секрет, что единственной альтернативной моделью развития Кыргызстана 

является углубленные интеграционные отношения с Евразийскими, соседними странами. 

Подитожывая, можно сказать, что укрепление и развитие экономических, дружеских отношений 

Кыргызстана и Казахстана, а также с другими Евразийскими странами пойдет на пользу и благо всех 

граждан этой огромной территории с большим экономическим потенциалом. 
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Influence of Economic Integration on the Development of Central 

Asian Region  

Abstract 

Finding of independence by the countries of the Central Asia has opened before the countries possibility of 

acceptance of the independent decision in area of a policy, regional and international cooperation, to become 

economically sovereign states. At a stage of economic cooperation in the Central Asia countries, there is an 

important problem in advantage achievement in active participation in the international division of labor on the 

basis of rational use of natural resources. The Central Asia region in the conditions of dissociation and 

narrowness of the national markets, and also inconsistency of the foreign economic policy and limitation of 

financial and technological resources, not in forces to sustain an foreign competition, consequently, to protect 

home market. For today the most stubborn problems of the countries of region are using fuel - power and water 

resources, transit of natural gas, building and operation of oil and gas pipelines and transport communications. It 

is important to notice that features of economic reforms have adversely affect, in this  states there are  big 

distinctions in legislative and statutory acts which regulate trading sphere, and are reflected in the customs 

policy. In the conditions of accruing globalization and internationalization of manufacture, deepening of the 

international division of labor, to resist to a competition in the world market alone-very difficult. Hence, it is 

necessary to search for the new forms of regional influence, providing a sustainable development of concrete 

countries in world economic communications. 

JEL codes: F15, F36 

 1  Введение 

Обретение странами Центральной Азии независимости открыло  перед странами возможность 

принятия  самостоятельного решения в области политики, регионального и международного 

сотрудничества, стать экономически суверенными государствами. На этапе экономического 

сотрудничества перед центрально азиатскими странами стоит важная задача в достижении преимущества 

в активном участии в международном разделении труда на основе рационального использования 

природных ресурсов. Добиться поставленной цели возможно при открытости и поощрении 

регионального сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. 

Центрально азиатский регион в условиях раздробленности и узости национальных рынков, а также 

несогласованности внешнеэкономической политики и ограниченности финансовых и технологических 

ресурсов не в силах выдержать внешнюю конкуренцию, следовательно, защитить внутренний рынок. 

Поэтому необходимо выработка четкой координации государствами Центральной Азии стратегии 

экономического и политического развития. 

На сегодня самыми трудноразрешимыми проблемами стран региона являются использование топливно 

- энергетических и водных ресурсов, транзит природного газа, строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов  и транспортных коммуникаций. Важно отметить, что неблагоприятно сказываются 

особенности экономических реформ, то есть в данных государствах имеет место большие различия в 

законодательных и нормативных актах, которые регулируют торговую сферу, и отражаются на 

таможенной политике. 

Говоря об интеграции необходимо отметить модели интеграции:  «интеграции снизу» основана  на 

прямых иностранных инвестициях крупных транснациональных корпораций,  и вторая модель  

«неформальная торговля» оперирует  в основном в нелегальном секторе в большей степени 

Западной Африке. 

Регион Центральной Азии характеризуется активной «интеграцией снизу». Это единая инфраструктура 

региона, значительный уровень социальной интеграции, основанный на межличностных связях и 

высокий уровень движения трудовых ресурсов между странами региона.  

Из теории мы знаем, что капитал и труд, основные факторы развития интеграционных процессов. 

Трудовые ресурсы на сегодняшний момент активизировались в центрально азиатском регионе. 

Трансферты мигрантов оказывают серьезное значение на структуру движения капитала в регионе. 

Интеграционные процессы в Центральной Азии в настоящее время переживают кризисное состояние. 

Необходимость дальнейшей интеграции порождает экономические проблемы, которые республики не 

могут решить самостоятельно. В условиях нарастающей глобализации и интернационализации 
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производства, углубления международного разделения труда  в одиночку противостоять конкуренции на 

мировом рынке очень сложно.  Следовательно, необходимо искать новые формы регионального 

воздействия, обеспечивающие устойчивое развитие отдельных стран в мирохозяйственных связях. 

 2  Анализ торгово-экономических отношений стран Центрально азиатского 

региона 

Обладая достаточными природными ресурсами , производственным и кадровым потенциалом, а также 

научно-интеллектуальными возможностями страны ЦА могут создать  взаимовыгодный альянс, 

основанный на территориальной общности. В данном регионе имеются все предпосылки для активного  

развития интеграционных процессов. Изначально это общность природно-климатических условий, 

исторические, социально-культурные, политические и экономические предпосылки. Однако в настоящее 

время республики региона резко различаются по экономическому развитию и по направлению 

экономической стратегии. Казахстан ориентирован на  экспортноориентированный сырьевой сектор. 

Узбекистан создает в большей степени самодостаточную экономику. Кыргызстан и Таджикистан в поиске 

путей развития. Все это отражается на проведении макроэкономических реформ, структурных 

преобразований  и финансово-кредитной политике. Однако интеграционные процессы в ЦА проходят 

медленно. Из объективных факторов можно выделить преимущественно аграрно-сырьевую 

внешнеэкономическую политику,  к субъективным факторам относится не всегда продуманная 

интеграционная политика в поиске краткосрочных односторонних преимуществ за счет соседней 

республики. Не достигшие экономической и политической зрелости страны не в состоянии реально 

интегрироваться, какие бы межгосударственные организации с этой целью не создавались (Ю. В. 

Шишков, 2006). 

Целью интеграции и экономического сотрудничества государств ЦА является максимально 

эффективное использование совокупного потенциала, преимуществ территориального разделения труда, 

межгосударственной торговли, специализации и кооперирования производства, а также решение обще 

региональных экологических проблем. Для этого необходимо достижение высоких и устойчивых темпов 

развития на основе структурно-технологического преобразования производства, улучшение условий и 

качества жизни населения, обеспечение экономической и экологической безопасности. Развитие 

торгового сотрудничества и формирование общего рынка это один из важнейших этапов в интеграции. 

Одним из важных региональных институтов стимулирующих развитие  торгово-экономических связей 

является Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС).  Что касается Кыргызстана, то товарооборот 

со странами ШОС за последние пять лет увеличился в два раза. Если в 2009 году товарооборот 

Кыргызстана со странами ШОС составлял  49 процентов, то в 2010 году составил 56,2 процента. В целом 

внешнеторговый оборот Кыргызстана со странами СНГ за 2010 год показан в таблице 1. 

 

Таблица 1.Внешнеторговый оборот Кыргызстана в 2010 г. 

Таким образом,  в торговле со странами сложилось отрицательное сальдо, которое ежегодно 

увеличивается. А в 2011 году экспорт составил  2,327 миллион долларов - это хлопок, электроэнергия, 

шерсть, мясо, табак, золото, ртуть, уран, сурьма, швейные изделия, обувь. Основные покупатели 

экспорта являются: Швейцария -27,2  процента, Россия -19,2 процента, Узбекистан - 14,3 процента, 

Казахстан -11,4 процента, Франция -6,7 процентов. Импорт составил  3,71 миллион долларов -это нефть 

и газ, машины и оборудование, химикаты, продовольствие. Основными поставщиками импорта являются 

Россия -36,6 процентов, Китай -17,9 процентов, Казахстан -9,2 процента, Германия -8,2 процента. 
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Сокращение объемов выпуска потребительских товаров, их  низкая конкурентоспособность привели к 

вытеснению местных товаропроизводителей с внутреннего товарного рынка. Доля продаж товаров 

отечественного производства в общем объеме товарооборота внутреннего рынка в 2010 году составила 

25-30 процентов, не работало 53 крупных промышленных предприятий. Состояние промышленности 

крайне неустойчивое. Одним из важнейших факторов способных изменить ситуацию во внешней 

торговле республики является участие в Таможенном союзе. Однако, несмотря на начало его 

функционирования, объемы внешней торговли Кыргызстана со странами членами этой организации 

практически не сократились, а по отдельным позициям даже увеличились. 

 

Диаграмма1. Внешняя торговля, экспорт и импорт со странами Таможенного союза по итогам 7 

месяцев 2009-2010гг. (млн. долл.) 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Внешняя торговля со странами Таможенного союза по итогам 7 месяцев 2009-2010гг. 

(млн. долл.) 

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан,  не смотря на то, что решили интегрироваться, все же 

продолжают проводить политику само обеспечения, то есть увеличивают торговлю со странами дальнего 

зарубежья. В первую очередь это касается энергоносителей и продовольствия.  

Важно отметить, что неблагоприятно сказываются особенности экономических реформ, то есть в 

государствах ЦА имеет место большие различия в законодательных и нормативных актах, которые 

регулируют торговую сферу, и отражаются на таможенной политике. Анализируя действующее в стране 

фискальное законодательство и налоговое администрирование, можно сказать, что наличие отдельных 
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законодательных норм и системы администрирования, серьезно препятствуют развитию внешней 

торговли, а также способствуют сохранению «теневого» сектора. В частности, можно отметить наличие 

следующих проблем: сложная и длительная процедура возмещения и возврата переплаты по НДС и 

обложение налогом с продаж экспорт товаров. 

Необходимо определить комплекс мер фискальной и таможенной политик для поддержки производства 

и экспорта конкурентоспособной отечественной продукции, а также развития производства, 

использующего импортное сырье и полуфабрикаты.  

Отмена таможенных пошлин, уменьшение импортных сборов и ограничений, а также устранение 

тарифных и нетарифных барьеров в движении товаров, призваны привести к увеличению товарооборота 

между тремя странами,  и снижению цен на обмениваемые продукты (Н.Х. Кумскова и т.д., 1999). Более 

чем на 40 процентов увеличилась торговля между Казахстаном и Кыргызстаном. Объемы экспортно-

импортных операций Кыргызстана и Узбекистана выросли за год более чем в 1,7 раза.  

Казахстан является наиболее развитым государством в ЦА,  и одним из основных партнеров из числа 

центрально азиатских стран и входит в число наиболее динамично развивающихся стран мира, что 

подтверждается ежегодным ростом ВВП на уровне 9-10 процентов. 

показатели 2007 2008 2009 2010 

ВВП 104853,5 133440,7 115306,1 148052 

ВВП на душу 

населения 

6771,6 8513,5 7164,8 9070 

Таблица 2. Валовой внутренний продукт Республики Казахстан 2007-2010гг. ( млн. долл.). 

Из таблицы наблюдается положительная динамика роста, что позволяет республике подниматься в 

рейтингах по темпам экономического роста. Конкурентным преимуществом республики является 

достаточно высоких уровень инвестиций в основной капитал. Рост внешнеторгового оборота в большей 

степени обусловлен повышением цен на основные сырьевые позиции по экспорту, а также рост 

товарного обмена рамках Таможенного Союза, что  обуславливает рост конкурентных позиций 

экономики страны. Очевидно, что основным фактором, позитивно влияющим на экономику Казахстана, 

является  благоприятная конъюнктура на мировых товарных рынках углеводородного сырья, и, 

следовательно, экспорт республики сохраняет сырьевую направленность.  

Что касается Узбекистана, то конкурентные преимущества экономики основаны на природных 

факторах: золотодобыче, газовой промышленности, развитого рынка хлопка (шестое место в мире по 

производству хлопка), единственном в ЦА авиастроительном заводе. Но республика имеет большую 

зависимость от импорта зерновых, так как внутреннее производство покрывает лишь 25 процентов 

потребления.  В структуре ВВП: сельское хозяйство-38 процентов, промышленность- 26 процентов, 

сфера услуг- 36 процентов. За 2011 год ВВП вырос  на 8,2 процента. Объем внешнеторгового оборота 

вырос на 121,6 процентов по сравнению с прошлым годом (100,3 процента). В основном ввозится 

промышленное оборудование и техника, а также продукты питания и металлы. Преобладание 

государственного регулирования экономической системы, закрытость национального рынка и низкий 

уровень интеграции с соседними странами создают дополнительные условия изолированности 

экономики Узбекистана.  

Экономика Таджикистана характеризуется высоким уровнем импортной зависимости, слаборазвитым 

аграрным сектором, отсутствием промышленного сектора и самое главное низким уровнем 

квалификации человеческого потенциала, что привело к спаду производства во всех отраслях экономики. 

В рейтинге индекса свободы предпринимательства республика занимает 159 место из 183, что говорит о 

сложностях в получении кредитов и введении международной торговли. Страна полностью зависит от 

средств, поступающих от трудовых мигрантов, что составляет 50 процентов ВВП. Только официально 

зарегистрированные денежные переводы в 2010 году составили 2,1 миллиард  долларов.  Импортирует 

республика черный металл, продукцию легкой  и пищевой промышленности, медицинское оборудование 

технику, автомобили. Основной статьей экспорта является алюминий, следующий – хлопок, но по 

качеству уступает узбекскому хлопку. Экспортный потенциал по сельхоз культурам низкий. 

Перспективной отраслью республики является энергетика (восьмое место в мире по абсолютному 

потенциалу выработки- 17,2 миллиарда киловатт/час). Внешнеторговый оборот имеет отрицательное 

сальдо, торговый баланс сложился отрицательно и составляет около 1,3 миллиарда долларов. 

Следовательно, республика должна быть заинтересована в развитии интеграционных процессов, так 

как только сотрудничество с соседними странами окажет благоприятное  воздействие на развитие 

национальной экономики. Во-первых, позволит развить инфраструктуру особенно транспортную, окажет 

положительное влияние на формирование условий экономической деятельности, а также увеличению 

готовой продукции. Во-вторых, способствует добычи и экспорту энергоносителей, военно-техническому 

сотрудничеству.  
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 товарооборот экспорт импорт сальдо 

млн. 

долл. 

в % млн. 

долл. 

в % млн. 

долл. 

в %  

Центрально 

азиатские страны 

5969,2 14,8 943,5 11,5 5024,6 15,6 -4081,1 

Таблица 3. Товарооборот Республики Таджикистан 2010г. (млн. долл.) 

Низкий уровень экономического развития центрально азиатского региона свидетельствует, что  

республики должны стремиться к открытой экономике. Но открытость экономики характерна для 

промышленно развитых стран, участвующих в международном разделении труда на принципах 

внутриотраслевой специализации. Что же касается стран ЦА, то участвуя в межотраслевом разделении 

труда, торгуют в основном сырьем, они становятся сырьевым сегментом мирового рынка.  Поэтому 

политика стран ЦА должна представлять собой стремление к укреплению разносторонних и 

взаимовыгодных отношений в первую очередь между собой. 

 3  Перспективы развития экономической интеграции в Центральной Азии 

Интеграционные процессы в ЦА на сегодня переживают кризисное состояние на фоне 

продолжающихся попыток лидеров отдельных государств (Казахстан) и вне региональных держав 

возобновить их и придать им новый формат и содержание. В силу этого представляется возможным 

судить о том, что данный регион так и не сумел за минувшие годы превратиться в консолидированную 

политическую и экономическую общность (Н. Омаров, 2008).  

Исходя из стратегических целей, при интеграции необходима макроэкономическая стабильность, 

модернизация производства и внедрение научно-технического прогресса, создание гармоничной 

нормативно-правовой базы хозяйственной деятельности,  активное развитие торговли, углубление 

кооперации и специализации, формирование зоны свободной торговли, полный охват участников 

таможенного союза, использование совокупного интеллектуального потенциала и создание научно-

технической базы развития.  Предпосылкой для решения вышеперечисленного является политическая 

зрелость государств региона, то есть обеспечение политической и экономической стабильности. 

Межгосударственная интеграция затрагивает коренные вопросы широких масс населения, следовательно, 

необходимо уделить внимание развитию гражданского общества. Активное привлечение представителей 

бизнес - структур способствуют развитию многих сфер межгосударственного сотрудничества. Расширить 

доступ малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам и информационным технологиям. Очень 

важна правовая грамотность партнеров как  важный фактор, влияющий на внешнеэкономические 

отношения.  

Одна из острых проблем региона - это водный вопрос - неравномерность разделения водных ресурсов 

между республиками, ставший серьезным фактором межгосударственных отношений и региональной 

безопасности. Отсутствие системы регулирования данного вопроса обостряет водно – энергетическую 

проблему. Проблема ресурсообеспечения стран ЦА комплексная, она затрагивает жизненно важные 

аспекты водопотребление, газоснабжение и электроэнергетику. Пока вода считается бесплатным 

продуктом – прямой путь к разрушению экономик этих стран и  возникновению между ними конфликтов 

(Аналитический доклад Института развития фондового рынка, 2009). Кооперации между водными 

организациями региона не существует, проблемы оплаты и взаимозачетов остаются неразрешимыми. 

Определив долю каждой республики, в зависимости от количества населения и роли каждой республики 

в формировании водных ресурсов, необходимо привести в надлежащее состояние нормативную базу, 

регулирующую внутренне и совместное использование воды, предусмотреть финансирование  ремонта 

единой водной системы региона. Надежной гарантией успешного решения обострившейся водно – 

энергетической проблемы в ЦА может быть только региональная экономическая интеграция. В 

противном случае положение дел будет ухудшаться, а мировой финансовый кризис лишь ускорит этот 

процесс. И так будет до тех пор пока региональная экономическая интеграция не станет главным 

смыслом политики центрально азиатских стран (Новости и публикации, 3rm.info, 2010).  

 4  Заключение 

Глобализация всеобъемлющая тенденция, воздействующая на развитие всей мировой экономики, 

создает все условия для свободного движения капитала, товаров и услуг, инвестиций и рабочей силы. И 

ни одно государство в современном мире не сможет не включиться в этот процесс. Экономическая 

интеграция дает возможность широкого использования ресурсов, новейших технологий, производство 

продукции в расчете на емкий рынок. 

Наиболее перспективным направлением развития интеграции в ЦА можно выделить торгово-

экономическое сотрудничество, а также кооперацию производства, привлечение инвестиций, 
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миграционное взаимодействие, сотрудничество в водно – энергетическом комплексе. Необходимо 

поощрение  взаимосвязей  в агропромышленном комплексе, в сфере производства технологий и 

инноваций, транспорта и связей. Из анализа торгово – экономических отношений стран, можно сделать 

вывод о тенденции к росту товарооборота  между республиками. Активная «интеграция снизу» 

раскрывает процесс инвестиционного и торгового взаимодействия бизнес – структур, миграции трудовых 

ресурсов, где центром притяжения является Казахстан. Так же присутствие казахского бизнеса в 

экономике Кыргызстана, в частности банковской сфере и инвестиции в  промышленные предприятия 

Таджикистана. 

Международный опыт показывает, что для достижения определенной интеграционной зрелости 

необходимо время, а это самый дорогой ресурс в современно мире, следовательно, использовать его надо 

эффективно и с полной отдачей. Решение насущных проблем, а особенно распределение водных ресурсов 

региона не откладывать, а решать сегодня, так как это проблема негативно отражается во всех сфера 

деятельности.  

Международная экономическая интеграция  ведет к взаимопроникновению национальных 

производственных процессов и глубоким структурным преобразованиям в экономиках стран, а также к 

развитию всех форм международных экономических отношений. 
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Abstract 

Kazakhstan faces the difficult task of rational combination of regional integration with a wide participation in 

global processes. In this aspect, the integration community of the post-Soviet countries needs to be built as part 

of the world economy, focusing on its rules and regulations. Today it is clear that no country in the world, 

including Kazakhstan, can not develop outside the context of globalization. At the same time, globalization 

brings benefits in the first place to those groups of countries that are leaders in technological progress, and have 

a long history of existence in conditions of tough international competition. For other countries, the benefits are 

less obvious and depend on the extent to which they are technologically and economically prepared for 

globalization. 

JEL code: B26 

 1  Введение 

Сегодня становится очевидным, что ни одна страна в мире, в том числе и Казахстан, не могут 

развиваться вне контекста глобализации. Вместе с тем, глобализация приносит выгоды в первую очередь 

тем группам стран, которые являются лидерами технологического прогресса, и имеют давний опыт 

существования в условиях жесткой международной конкуренции. Для других же стран выгоды менее 

очевидны и зависят от того, насколько они технологически и экономически подготовлены к 

глобализации.  

Наряду с глобализацией в послевоенное время в мире активно развертываются процессы 

регионализации, являющиеся формами хозяйственной интернационализации, при которой страны-

участники замкнутых экономических блоков стремятся получить наибольшие выгоды за счет интеграции 

экономик и пытаются сообща противостоять вызовам глобализации. Наиболее впечатляющих успехов в 

этом достиг Евросоюз. У постсоветских, тождественных во многих отношениях странах, в таких 

условиях существует только одна возможность смягчить последствия глобализации – это наращивание 

интеграционного потенциала. 

Перед Казахстаном стоит сложная задача рационального сочетания региональной интеграции с 

широким участием в глобальных процессах. В этом аспекте интеграционные сообщества постсоветских 

стран надо строить как составную часть мирового хозяйства, ориентируясь на его нормы и правила. Это 

предполагает максимальную степень открытости национальных рынков в рамках группы государств, 

прежде всего, в отношении притока капиталов и современных технологий из третьих государств.  

Для Казахстанакак сугубо континентальной страны геоэкономический фактор имеет непреходящее 

значение. В связи с чем его будущее не мыслится без укрепления интеграционных связей в регионе и 

налаживания взаимовыгодных условий сотрудничества с другими странами в постсоветском 

пространстве.  

Формирование межгосударственных региональных интеграционных объединений за счет постепенного 

сближения национальных хозяйств нескольких стран и формирования ими определенного 

экономического пространства является важнейшей особенностью современного этапа развития мировой 

экономики.  

Можно выделить следующие стадии (или этапы) региональной экономической интеграции: зона 

свободной торговли, создание Таможенного союза, общий рынок, валютный союз. Завершает этот 

процесс образование экономического союза с наднациональными органами хозяйственной координации, 

единой денежной системой, общим центральным банком, унифицированной налоговой и общей 

экономической политикой. Казахстан уже является участником различных организаций региональной  

интеграции. Самым «старым» из них является Содружество независимых государств.  Сразу же отметим, 

что сформированное по старому типу «братских» республик, СНГ так и не стало базой экономической 

интеграции между суверенными государствами. Вопреки общемировой тенденции развития 

региональной интеграции хозяйственное взаимодействие стран СНГ в значительной мере 
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характеризуется дезинтеграцией, которая в первую очередь обусловлена экономическим размежеванием, 

переориентацией на более эффективное сотрудничество с Западом. В особенности это относится к 90-м 

началу 2000-х годов. При этом доля взаимного товарооборота стран СНГ снизилась с 79% в 1991 г. до 

26% в 2002 г.  

Одной из причин переориентации экономических связей стран СНГ преимущественно на дальнее 

зарубежье является их технологическая отсталость, не позволяющая стать поставщиком новейших 

технологий, необходимых для модернизации  предприятий. Интеграция же сотрудничества на базе 

устаревших технологий, неэффективной структуры производства, в свою очередь, обусловливает 

невозможность равноправного участия в международном разделении труда, отвечающем их 

национальным интересам.  

Сказывается и низкая конкурентоспособность многих видов  выпускаемой продукции. Резкий спад 

производства в 90-е годы  и открытость экономики стран Содружества внешнему рынку привели к 

заполнению их внутреннего рынка товарами из дальнего зарубежья, превосходящими по своим 

потребительским свойствам изделия, которыми бывшие республики СССР обменивались прежде. 

Вместе с тем, ориентация на западные рынки не в полной мере оправдала надежды постсоветских 

стран из-за неконкурентоспособности подавляющей массы производимой ими продукции (за 

исключением сырья), что делает безальтернативной экономическую интеграцию стран СНГ, тем более 

что при размещении крупных промышленных предприятий бывшего СССР его республики в 

большинстве случаев не имели замкнутой технологической цепи.   

В силу этого хозяйственные связи де-факто остаются ориентированными преимущественно на 

постсоветское экономическое пространство. Например, Казахстан без поставок из России может 

выпускать только 48% прежнего объема продукции. В аспекте рассматриваемой нами проблемы 

первостепенное значение имеет развитие в рамках СНГ производственной кооперации, важнейшим 

инструментом которой могут быть совместные целевые программы производства конкурентоспособной 

продукции, замещающей импорт товаров из дальнего  зарубежья.  

В течение последних 10 лет существенных изменений в структуре экспорта в странах СНГ не 

происходит. Так, в экспорте Азербайджана и России в страны ближнего зарубежья  продолжают 

доминировать топливно-энергетические товары, Беларуси - продукты переработки нефти, машины, 

оборудование и транспортные средства, Казахстана – хлебные злаки, каменный уголь, сырая нефть, 

Кыргызстана  - электроэнергия, хлопковое волокно, отдельные виды машиностроительной продукции, 

Таджикистана – электроэнергия, хлопковое волокно и необработанный алюминий. Вместе с тем не 

ослабевает тенденция роста импорта из стран дальнего зарубежья. 

Создание СНГ – это отнюдь не завершающий этап интеграционного процесса. Это скорее начало 

процесса,  в ходе которого государства должны найти такие формы политического и экономического 

сотрудничества, которые были бы применимы для всех, а самое главное, были бы достаточно 

эффективными.  К сожалению, пока большинство документов, принятых на уровне СНГ, не 

выполняются. Однако руководство Казахстана считало и считает, что это отнюдь не дискредитирует саму 

идею интеграции, более того, в СНГ имеется большой интеграционный потенциал, который еще 

предстоит реализовать. 

В СНГ складывается гибкий механизм сотрудничества, позволяющий учитывать разную степень 

готовности и интереса к интеграции участников этого процесса. Результатом этой уникальной тенденции 

стало возникновение трех уровней интеграции: первый – общее сотрудничество  всех участников 

Содружества; затем Евразийское экономическое сообщество, а также Центрально-Азиатское 

сотрудничество;  и третий – таможенный союз в лице Беларуси, Казахстана, России с перспективой  

формирования единого экономического пространства. 

Предыстория зарождения Евразийского экономического сообщества вкратце такова: в 1996 г. на базе 

СНГ был сформирован Таможенный союз. Четыре государства – Казахстан, Россия, Белоруссия и 

Киргизия – подписали Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях. В 

2000 г. к ним присоединился Таджикистан. К сожалению, в Таможенном союзе не все договоренности 

реализовывались. И часть из них осталась на уровне рекомендаций.  

Недостатком союза считалось и то, что он работал, прежде всего, над решением внутренних проблем. 

И в меньшей степени заботился о том, насколько его положения соответствуют нормам других 

международных организаций, в частности Всемирной торговой организации. Когда Киргизия вступила в 

ВТО, многие «внутренние» договоренности нарушались. Все это и предопределило изменение статуса 

Таможенного союза и его трансформацию в новую международную организацию – евразийское 

экономическое сообщество 

Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС) создано в октябре 2001 г. главами государств, 

неудовлетворенных темпами интеграции  в рамках СНГ: Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и 

Таджикистана. В целом сообщество характеризуется большими потенциями роста и возможностями 
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повышения уровня экономической безопасности. Именно экономическая спецификация, упор на 

экономическую интеграцию является отличительной особенностью ЕврАзЭС.  

Союз 5 стран, организованный на базе общности социально-экономических, технологических и 

внешнеторговых интересов, стремится к созданию общего экономического пространства, позволяющего 

оптимально использовать потенциал и ресурсы каждой страны. Для устойчивого экономического 

развития ЕврАзЭС важно расширить, прежде всего, внешнеторговую деятельность и реализацию 

совместных экономических проектов.  

Интеграционные процессы в рамках Евразийского сообщества имеют базовое значение для всех стран 

СНГ. В частности, ЕврАзЭС выросшее из Таможенного союза, должно стать основой для создания 

единого энергетического пространства на территории СНГ. 

Между тем переориентация интересов многих хозяйствующих субъектов и экономической политики 

ряда государств СНГ на рынки «дальнего зарубежья» имеет много минусов. В частности, заказанные 

западным фирмам машины и оборудование, необходимые для модернизации имеющегося 

производственного потенциала, часто «не вписываются» в имеющуюся базовую технологическую основу 

производства.  

Иначе говоря, на постсоветском пространстве и, прежде всего, в странах ЕврАзЭС, необходима единая 

стратегия обновления национального производства на основе создания системы машин, отвечающей 

современным мировым стандартам, применительно к отечественным базовым технологиям. Это требует 

разработки и реализации совместных инвестиционных программ и их финансирования государствами-

участниками.  

На одном из заседаний Межгоссвета ЕврАзЭС (сентябрь 2002г.) отмечалось, что в отличие от проектов 

реальные итоги развития отношений между участниками сообщества труднее отнести к знаковым. 

Страны по-прежнему вводят по отношению друг к другу специальные защитные антидемпинговые и 

компенсационные меры. Между странами сообщества «существует достаточный уровень разногласий по 

выработке единых правил таможенного регулирования». Именно поэтому главы государств Казахстана, 

России и Беларуси вновь вернулись к идее создания Таможенного союза, который и стартовал с 1 января 

2010 г. [1]. Здесь также немало противоречий, которые необходимо преодолевать. При этом нужно 

максимально использовать опыт ЕС.  

Сотрудничество в рамках ЕС изначально предполагало более широкую степень сотрудничества, 

нежели в ЕврАзЭС и Таможенном союзе. Поэтому сравнение этих интеграционных структур возможно 

только в качестве организаций, преследующих тождественные цели. Например, в вопросах охраны 

границы Евросоюз пошел дальше, организуя единую погранслужбу, в то время как в ЕврАзЭС только 

согласовываются действия национальных пограничных и таможенных служб.  

Тем не менее, при рассмотрении взаимоотношений ЕврАзЭС и ЕС речь теперь идет о «блоковом» 

взаимовыгодном сотрудничестве равноправных партнеров, имеющих большой потенциал. Системное 

взаимодействие двух экономических блоков более эффективно, нежели точечные контакты отдельных 

постсоветских стран с объединенной Европой, так как расширяются возможности  предложения и 

выбора. 

Такое сотрудничество возможно в нескольких направлениях, прежде всего, в торговом. Население 

стран-участниц ЕврАзЭС составляет порядка 180 млн. человек, а это уже весьма крупный рынок. Второе 

направление сотрудничества - инвестиции в развитие производственной инфраструктуры, требующей 

внедрения высоких технологий. Нужно иметь в виду и транспортно-транзитные возможности 

сообщества.   

Еще в сентябре 2003 г. Президенты Казахстана, Беларуси, России и Украины подписали Соглашение о 

формировании Единого экономического пространства, которое, к сожалению, не было реализовано. 

Теперь это планируется на 2012 год.  Государства-участники соглашения стремятся содействовать 

развитию торговли и инвестиций между сторонами, обеспечивающему устойчивое развитие экономик 

сторон на базе общепризнанных принципов и норм международного права, а также правил и принципов 

ВТО, укреплению единства и развитию экономических потенциалов. 

Однако для того, чтобы это интеграционное объединение  функционировало не менее эффективно, чем 

Европейский союз, а впоследствии могло стать с ним в один ряд по уровню развития экономик стран-

участниц, необходимо поэтапное решение задач по углублению интеграции. В первую очередь, 

национальным министерствам, ведомствам и новым наднациональным органам ЕЭП предстоит 

проделать большой объем работы по унификации таможенных тарифов и мер нетарифного 

регулирования. Кроме этого, понадобится найти взаимовыгодный способ торговли стран-участниц этой 

межгосударственной экономической структуры с третьими странами. 

Единые правила в области конкуренции и субсидий, которые призваны заменить действующий ныне 

пакет документов по антидемпинговым, компенсационным, специальным и защитным мерам, обеспечат 
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свободу перемещения товаров, услуг, капитала и рабочей силы в пределах общих границ стран, входящих 

в Единое экономическое пространство. 

При формировании единого экономического пространства четырех стран, а затем Организации 

региональной интеграции  целесообразно использовать опыт Европейского Союза, который в 

современном мире по праву считается лучшим примером экономической интеграции, завершившийся 

введением в 1999 г.  единой валюты (евро). В настоящее время в рамках политической интеграции речь 

идет о конфедерации стран Европы.  

Такой уровень интеграции стал возможен только после образования зоны свободной торговли, 

таможенного союза, а затем на его базе – единого внутреннего рынка.  Страны же СНГ до настоящего 

времени не смогли достичь и первого уровня интеграции – зоны свободной торговли, так как ни одно из 

государств не хочет поступиться своими интересами ради общей выгоды.  

Тем не менее, Казахстан, Россия и Беларусь, по сравнению с остальными участниками СНГ, по уровню 

развития экономики и степени  продвижения рыночных реформ более или менее сопоставимы, что 

является важнейшей предпосылкой для качественно иного экономического сближения. 

В рамках 3-х стран легче синхронизировать национальные законодательства, принципы экономической 

политики и совместить экономические интересы сторон, хотя, конечно, существует и много 

противоречий на разрешение которых, как показывает опыт ЕС, нужно продолжительное время. 

Только на построение зоны свободной торговли в Европе ушло 11 лет (1958-1969 гг.). В это время в 

регионе были постепенно отменены таможенные пошлины и количественные ограничения на взаимную 

торговлю, сформирована единая таможенная и аграрная политика, установлен общий таможенный тариф 

в отношении третьих стран. 

В 1968-1976 гг. формируется общая политика в области охраны окружающей среды, научных 

исследований и технологического развития, закладываются основы европейской валютной системы. В 

1987-1992 гг. страны ЕС начинают вести единую энергетическую и социальную политику и устраняют 

последние барьеры, мешающие свободному передвижению товаров и факторов производства 

(пограничные и таможенные посты и др.). С 1993 г. ускоренными темпами развивается валютный союз, 

завершившийся введением в 1999 году единой валюты – евро. 

Таким образом, чтобы достичь интеграции на уровне валютного союза потребовалось в течение 40 лет 

последовательно пройти стадии зоны свободной торговли, таможенного союза, а затем на его базе – 

единого внутреннего рынка. Сейчас страны ЕС приближаются к высшему уровню интеграции – 

политической конфедерации. 

Как показывает опыт ЕС, на первом этапе функционирования ЕЭП необходимо добиться того, чтобы 

страны-участники сняли все (или почти все) ограничения на взаимное движение капиталов. Во-вторых, 

для полноправного участия и эффективного функционирования Единого пространства необходимо, 

чтобы Россия, Казахстан и Беларусь выработали определенные критерии, к достижению которых должны 

стремиться национальные экономики. 

В качестве таких критериев вполне можно использовать систему показателей (несколько модифицируя 

её), применяемую в ЕС. К таким показателям, получившим название «маастрихтские критерии», 

относятся: дефицит бюджета в размере 3%, государственный долг в размере не более 60% ВВП, 

определенный максимальный уровень инфляции и величина деятельности процентной ставки и др. Ясно, 

что для того, чтобы соответствовать таким критериям, необходимы уступки и срочные реформы в 

финансово-экономической сфере.  

В-третьих, опыт Европейского союза говорит о том, что его эффективность во многом кроется в 

уникальном сочетании межгосударственных и надгосударственных институтов. Поэтому создание в ЕЭП 

наднациональных органов управления представляется нам совершенно оправданным. Особое место в 

реализации данной идеи отводится независимой комиссии по торговле и тарифам, самостоятельно 

управляющей этой сферой и согласовывающей позиции на внешнем рынке. Государствам, основываясь 

на опыте Европейского союза, необходимо сосредоточиться на гармонизации таможенной, торговой, 

фискальной и денежно-кредитной политики. 

Эксперты называют в числе необходимых условий формирования ЕЭП  - расширение и развитие 

Таможенного союза, создание экономического валютного союза и единого Евразийского центрального 

банка. Учитывая то, что основа таможенного союза уже заложена и имеется большой опыт работы, ничто 

не мешает ему заработать уже на данном этапе. Возможно, на этом этапе понадобится трех-

четырехлетняя программа по экономическому сближению. Здесь и возникает потребность в создании 

Евразийского центрального банка. Он будет поддерживать стабильность цен и денежно-кредитную 

политику, эмитировать единую валюту.  
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Формирование общего рынка – это общемировая тенденция, которая в последние года приобрела 

наиболее масштабные формы. Ни одна национальная экономика не сможет оставаться 

конкурентоспособной на мировом рынке без реальной интеграции в составе того или иного региона.  

Региональный «общий рынок» предполагает соблюдение так называемого принципа «четырех свобод» 

и зиждется на унификации законодательств, гармонизации макроэкономической политики, 

формировании единых принципов регулирования деятельности субъектов, работающих в сфере 

внешнеэкономической деятельности.  

Интересен для Казахстана и опыт стран Юго-Восточной Азии, многие их которых построили 

современные высокотехнологические общества с эффективной экономикой и высоким уровнем жизни 

населения. Хотя азиатские страны и восприняли западные институты, они не копировали их, а с учетом 

местных условий и традиций населения создали собственные национальные модели развития, что нужно 

делать и Казахстану. 

Также как у «азиатских тигров» в Казахстане более значительна, по сравнению с западными странами 

роль государства в экономике и общественной жизни, ибо рыночная система как таковая все еще 

находится в стадии формирования, и рыночные механизмы не способны в автоматическом режиме 

регулировать сложнейшие социально-экономические процессы переходного общества. 

На примере стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) можно проследить и эффективность 

региональной интеграции. Япония, первая, добившаяся экономических успехов, стала активно 

воздействовать на соседние страны. Она дала им возможность для первоначального толчка технологии, 

выделила необходимые средства и придала, таким образом, динамизм их экономическому развитию. 

После кризиса 1997-1998 гг. усиление внутрирегиональных связей рассматривается как важнейший 

фактор обеспечения стабильности рынков. В странах ЮВА на повестку дня ставится вопрос о создании 

зоны свободной торговли, а также единой валюты.  

В отношении постсоветских стран может быть вполне применим эффект каскадного развития («стая 

летящих гусей» по японской терминологии), когда впереди располагается небольшая группа наиболее 

развитых стран (Россия, Казахстан, Беларусь), которая тянет за собой среднеразвитые страны СНГ, а  

последние – аутсайдеров, все вместе поднимаясь по ступеням экономического развития. 

Аксиомой является положение, что из чужого опыта нужно заимствовать успех, а не ошибки. 

«Азиатские тигры» вследствие слабости собственной научной базы почти не имеют собственных 

технологий, что вынуждает их активно импортировать ноу-хау, а это ставит их в зависимость от 

производителей новых технологий.  

Казахстан же располагает населением с более высокой общеобразовательной подготовкой и пока еще 

удовлетворительной научной базой, которую, однако, в целях научно-технологического развития 

экономики следует всемерно укреплять. В противном случае при техническом перевооружении 

производства наша страна столкнется с теми же проблемами, что и страны ЮВА. 

На постсоветском пространстве в последние годы все отчетливее проявляются процессы региональной 

финансовой интеграции как частный случай экономической интеграции. В принципе финансовая 

интеграция, в том числе и взаимное проникновение банков на рынки сопредельных государств, процесс 

вполне закономерный. Например, казахстанские банки  все больше проявляют интерес к внешним 

рынкам, в частности России и Кыргызстана. Так, Казкоммерцбанк  приобрел банки в Москве и 

Кыргызстане, Темирбанк – Инэксимбанк в Кыргызстане. В Кыргызстане наши банки интересует 

приватизация в нефтяном и телекоммуникационном секторах, а в России - развитый рынок ценных бумаг 

(чего нет в Казахстане),  хотя там снижаются процентные ставки по кредитованию и уменьшается маржа.  

Приобретение еще в 2003 г. Темирбанком крупного пакета акции Инэксимбанка (25% акций купил 

ЕБРР) способствовало почти 2-кратному (за несколько месяцев) увеличению притока вкладов. И это в 

условиях Киргизии, где вследствие низкой степени доверия населения к финансовым институтам, 

депозитная база в среднем по стране составляет примерно 10% денег, имеющихся у населения. 

Особо перспективным направлением финансовой интеграции на постсоветском экономическом 

пространстве следует считать интеграцию финансовых систем России и Казахстана, в частности процесс 

продвижения казахстанских банков на российский рынок, а также российских банков на рынки 

Центральной Азии. Учитывая растущие объемы взаимного сотрудничества, восстановление 

экономических связей и создание общего экономического пространства, прогнозируется, что в 

ближайшее три года совокупный объем инвестиций казахстанских финансовых институтов на 

российском рынке может резко возрасти. 

Используя временное преимущество перед Россией - более высокий инвестиционный рейтинг, 

казахстанские банки могут предложить своим российским клиентам более дешевые и долговременные 

продукты. Это касается, прежде всего, трех крупнейших банков страны -  Казкоммерцбанка, банка 



520 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

ТуранАлем и Народного банка, на долю которых приходится свыше 60% всего рынка. Именно они 

намерены в ближайшее время выйти на российский рынок. 

Вместе с тем объем оттока казахстанского банковского капитала на российский рынок должен 

ограничиваться пруденциальными нормативами и рассматриваться  исключительно в контексте 

потребностей формирования Единого экономического пространства, а не других узковедомственных 

(«корыстных») интересов банковской системы (более подробно см. ист. 2).  

Экономика Казахстана растет медленно во многом из-за совершенно неудовлетворительного 

кредитования реального сектора. В свете изложенного поиск выгодных заемщиков за рубежом, в то время 

как отечественные предприниматели испытывают острейший голод в кредитных ресурсах, нельзя 

рассматривать в качестве самоцели (мы уже не говорим о непатриотичности).   

В основе любой интеграции, в том числе и в финансовой сфере, должны лежать общегосударственные, 

национальные интересы. С одной стороны, отечественные финансовые институты страны, например 

банки, как мы уже говорили, расширяют свой бизнес в соседних странах (России, Киргизии), а с другой 

стороны, на национальном финансовом рынке все более существенно влияние иностранного 

финансового (банковского) капитала, что снижает его устойчивость.  

Как показывает опыт, в случае кризисной ситуации первыми уходят из страны иностранные капиталы. 

Поэтому увеличение иностранной доли на отечественном  рынке может привести к более сильной 

зависимости республики от глобальных рынков. В то же время банковская система РК находится в 

чрезмерно «тепличных» условиях. Положение кардинально изменится, если в Казахстан придут 

западные банки (а это неизбежно в аспекте вступления в ВТО), предлагающие универсальный пакет 

услуг. Уже находящиеся в стране иностранные банки в связи с изменением условий, также могут начать 

ускоренными темпами расширять спектр своего бизнеса. 

По опыту Европейского союза, где есть аналогичная структура, на постсоветском пространстве (в 

рамках СНГ, ЕврАзЭС и ЕЭП) целесообразно создать Межнациональный банковский совет (или 

ассоциацию), который бы способствовал углублению валютно-финансовой интеграции (унифицируя 

национальные и разрабатывая наднациональное законодательство, давая экспертные заключения в 

финансовой сфере и др.).  

Важнейшее значение также имеет создание в рамках СНГ единого пространства для свободного 

движения капиталов за счет развития фондового рынка. Первые проекты интеграции фондовых рынков 

предполагают размещение российских депозитарных расписок в странах-участниках и организацию 

единой торговой площадки государств-членов ЕврАзЭС. Реализация этих проектов требует дальнейшей 

гармонизации национальных законодательств, развития инфраструктуры рынка ценных бумаг, 

согласованных методик эмиссий акций и облигаций.   

В настоящее время торговые отношения между странами Евразийского экономического сообщества 

строятся, как правило, на бартерной основе, либо с использованием «твердых валют». 

Межгосударственные платежи осуществляются через корреспондентские счета коммерческих банков. 

Вместе с тем не практикуется проведение межгосударственных платежей через корреспондентские счета, 

открытые в центральных банках, что в международной практике считается основным способом платежа, 

гарантирующим завершенность операции и уменьшающим риски, присущие платежным системам.   

В целях совершенствования платежно-расчетных отношений государств ЕврАзЭС на базе 

использования национальных валют Национальный банк  РК предлагает создать общую платежную 

систему стран ЕврАзЭС, позволяющую осуществлять межгосударственные платежи, основанную на 

использовании внутренних механизмов платежных систем стран сообщества.  

Для создания общей платежной системы стран ЕврАзЭС предполагается выбрать один расчетный банк, 

который будет устанавливать курсы национальных валют стран ЕврАзЭС к единой расчетной единице. 

Например, к доллару США, евро, российскому рублю, казахстанскому тенге или другой валюте. 

Межгосударственные платежи будут осуществляться в национальной валюте плательщика через 

национальную платежную систему страны-плательщика. Схема платежа следующая: плательщик – 

коммерческий банк – расчетный банк (оператор).  

После определения курсов национальных валют к единой расчетной единице происходит конвертация 

национальной валюты плательщика в национальную валюту получателя денег и преобразование 

форматов сообщений страны-плательщика в форматы страны-получателя. Данные операции может 

осуществлять как сам расчетный банк, так и оператор платежной системы в случае, если функции 

оператора и расчетного банка будут разделены. Дальнейшая схема платежа выглядит следующим 

образом: расчетный банк (оператор) – коммерческий банк – получатель денег.  

В настоящее время функции расчетного банка может взять на себя   Межгосударственный банк, что 

наиболее оправдано, поскольку его основное предназначение состоит в осуществлении 

межгосударственных платежей и совершенствовании платежно-расчетных отношений между странами-
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учредителями. Кроме того, Межгосударственный банк стал участником национальных платежных систем 

стран-участников ЕврАзЭС, и в нем открыты корреспондентские счета центральных банков этих стран.  

На втором этапе работ предлагаем организовать систему, аналогичную функционирующей в настоящее 

время в Европейском союзе транснациональной платежной системе ТАРГЕТ. Основным условием 

построения такой системы является создание в каждой стране – участнице ЕврАзЭС системы валовых 

расчетов в режиме реального времени. Это означает, что каждый платеж, поступающий в систему, 

обрабатывается индивидуально и в режиме реального времени. Данные системы будут связаны между 

собой так называемой сетью взаимоподключения, которая будет осуществлять конвертацию одной 

валюты в другую.  

Систему целесообразно создать как транснациональную платежную сеть, в которой расчеты являются 

окончательными, т.е. безотзывными. Участниками этой системы будут являться коммерческие и 

центральные банки стран ЕврАзЭС. Следует правда отметить, что при всей своей привлекательности 

создание единой платежной системы имеет и недостатки, среди которых наиболее существенный 

сводится к увеличению валютного риска из-за различной конвертируемости национальных валют по 

отношению к «твердым» валютам (доллар, евро). 

Несмотря на существование национальных валют и интенсивную работу по сближению платежных 

систем, до последнего времени в межгосударственных расчетах стран ЕврАзЭС преобладают валюты 

третьих стран – американский доллар, евро. Чтобы национальные валюты могли использоваться в 

расчетах между экономическими субъектами пространства, центральные банки должны минимизировать 

курсовые колебания своих валют по отношению друг к другу. В случае реализации проекта 

интегрированного валютного рынка стран-участниц ЕврАзЭС, когда национальные валюты будут 

котироваться друг к другу непосредственно, будет обеспечен прямой доступ к валютным рынкам других 

стран, интерес к национальным валютам и осуществлению расчетов в них возрастет.  

Основными преимуществами единой платежной системы стран ЕврАзЭС являются: снижение рисков, 

связанных с нахождением денег клиентов на корреспондентских счетах в коммерческих банках; 

использование национальных валют стран-участниц системы; гарантирование платежа деньгами 

центральных (национальных) банков. А  также «прозрачность» платежей, поскольку они будут 

осуществляться через национальные (центральные) банки стран ЕврАзЭС; возможность объединения 

платежных систем с различным уровнем развития.  

Завершающим этапом экономической интеграции, как показывает международный опыт, является 

введение единой валюты стран ЕврАзЭС (возможное имя – алтын). Здесь много нюансов, требующих 

точных экономических расчетов. В принципе единая валюта может быть создана в рамках ЕврАзЭС, 

Единого экономического пространства, СНГ. Однако для этого требуются намного более тесная 

экономическая интеграция, чем в настоящее время.  

Во-первых, нужны согласованные и обеспеченные де-факто такие макроэкономические параметры, как 

уровень инфляции, уровень дефицита бюджета, уровень государственного долга. Во-вторых, необходима 

согласованная таможенно-тарифная и налоговая политика, в частности,  сближение и унификация ставок 

по основным налогам: социальному, подоходному (индивидуальному и корпоративному), НДС.  

В области денежно-кредитной политики требуется обеспечение реальной независимости центральных 

банков, создание единой платежной системы (о чем мы писали выше), дальнейшая либерализация 

валютных режимов (некоторая работа в этом отношении в нашей стране проводится), в частности, 

либерализация операций, связанных с движением капитала и достижением полной конвертируемости 

национальных валют, запрещение прямого финансирования дефицита бюджета и др.  

Вот далеко не полный перечень вопросов, требующих предварительного (до введения единой валюты) 

решения. Нужно иметь в виду, что переход стран ЕС к единой валюте – евро является закономерным 

результатом почти полувекового движения Европы по пути интеграции. Страны Европейского союза еще 

в 50-е годы прошлого столетия сняли преграды в продвижении товаров, услуг, капитала и трудовых 

ресурсов в рамках единого платежного союза. Однако введение общей валюты имело определенные 

трудности. Это и скачущий курс евро (особенно в первые годы), и несоответствие финансовых систем 

стран-участниц высоким критериям единой валюты, нестабильность экономического роста в некоторых 

странах-участницах и др.   

Существует несколько моделей латиноамериканских международных валютных организаций. Правда, 

все они находятся еще в стадии оптимизации, так как в мире по-прежнему очень сильное влияние имеет 

доллар. В Африке есть два объединения: валютный союз Центральной Африки и Западно-африканский 

валютный союз. Они  созданы на базе бывшей зоны франка. В Юго-Восточной Азии также уже есть 

реальные подвижки в сторону единой валюты. Идут очень заметные процессы по усилению интеграции 

ряда государств на базе китайского юаня.  

Обобщая изложенное выше можно констатировать, что создание валютного союза с единой валютой на 

постсоветском пространстве будет возможно только после формирования в рамках какого-либо 
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интеграционного образования (ЕврАзЭС, ЕЭП) зоны свободной торговли, где бы беспрепятственно шел 

обмен товарами местного производства, и соответствующей подготовки финансовых систем стран 

интеграционного объединения. Хотя по нашей оценке на это потребуется не менее 10 лет, 

подготовительную работу следует проводить уже сейчас. Для Казахстана глубокая интеграция в рамках 

постсоветских стран – наиболее перспективный путь развития.  

В 2010 г. достигнут существенный прогресс (прорыв) в формировании Единого экономического 

пространства Казахстана, России и Беларуси. Главы указанных государств в декабре 2010 г. подписали 

пакет из17 ключевых соглашений, предусматривающих согласованную макроэкономическую политику, 

свободное движение товаров и услуг, капиталов и рабочей силы. 

Принятые документы предполагают, что участники ЕЭП с 1 января 2013 года будут согласовывать 

макроэкономическую политику: дефицит бюджета, госдолг и параметры инфляции, предоставления 

промышленных и сельскохозяйственных субсидий, регулирования деятельности естественных 

монополий.  

Инвесторам стран ЕСП будет обеспечиваться режим наибольшего благоприятствования. Унификация 

законодательства в сфере услуг и инвестиций приведет к взаимному признанию лицензий. Соглашения 

позволят обеспечить транпарентность системы госзакупок, которая будет контролироваться не только 

каждой из сторон, но и в целом ЕЭП.  

С 1 января 2013 года у Казахстана, России и Беларуси будут единые унифицированные 

железнодорожные тарифы на перевозку грузов. Кроме того, в рамках ЕЭП будет унифицирован тариф на 

транспортировку нефти. Пакет документов предусматривает создание единого рынка рабочей силы трех 

стран и отмену для их граждан квот на привлечение иностранных рабочих[2]. 

Перечисленные и другие положения ЕЭП взаимовыгодны для всех стран-участниц и являются основой 

для создания в ближайшие годы на базе ЕЭП Евразийского Союза – еще более глубокой и прогрессивной 

формы интеграции на постсоветском пространстве.  

В связи с неравномерным развитием потенциальных участников «общего рынка» на евразийском 

пространстве хотелось бы отметить механизм учета региональных особенностей и преодоления 

экономического неравенства стран участниц интеграции. Экономика СССР развивалась как 

высокоинтегрированный комплекс, где отдельные части были тесно связаны друг с другом, хотя 

внутрисоюзное разделение труда отнюдь не всегда было оправданным с точки зрения развития 

производительных сил. Разрыв сложившихся связей после распада Советского Союза был очень 

болезненным (по оценке, от 1/3 до 1/2 падения ВВП в странах — членах СНГ в 1992—1995 гг. 

приходилось на последствия от разрушения этих связей). 

Сразу же после распада СССР возникли интеграционные тенденции у бывших советских республик. 

На первом этапе они проявлялись в попытках оградить, хотя бы частично, прежнее единое 

экономическое пространство от дезинтеграционных процессов, и в первую очередь в областях, где 

прекращение связей оказывало особенно неблагоприятное воздействие на состояние народного 

хозяйства (транспорт, связь, поставки энергоносителей и т.п.). В дальнейшем, примерно с 1996—1997 гг., 

усилились стремления к интеграции на иных основах с учетом возникших реалий. 

Россия — естественное ядро СНГ. Из всех постсоветских республик на нее приходится свыше 3/4 

территории, почти 1/2 населения и около 2/3 ВВП. 

Интеграционные тенденции на постсоветском пространстве порождаются следующими основными 

факторами: 

 разделение труда, которое невозможно было полностью изменить за короткий промежуток 

времени. Во многих случаях это было и нецелесообразно, поскольку сложившееся разделение 

труда в значительной степени соответствовало природно-климатическим и историческим 

условиям развития; 

 длительное совместное проживание в пределах одного государства многих народов. Оно создало 

плотную «ткань отношений» в разнообразных областях и формах (из-за смешанного населения, 

смешанных браков, элементов общего культурного пространства, отсутствия языкового барьера, 

заинтересованности в свободном перемещении людей и т.п.). Конфликтность межнациональных и 

межконфессиональных отношений (между двумя основными религиями: православием и исламом) 

в целом была невысокой. Отсюда желание широких масс населения, в странах — членах СНГ 

поддерживать достаточно тесные взаимные связи; 

 технологическая взаимозависимость, единые технические нормы. 

Однако интеграционные процессы наталкивались на противоположные тенденции, определявшиеся 

прежде всего стремлением правящих кругов в бывших советских республиках упрочить недавно 

полученный суверенитет, укрепить свою государственность. Это рассматривалось ими как безусловный 

приоритет, и соображения экономической целесообразности отступали на второй план, если 
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интеграционные меры воспринимались как ограничение суверенитета. Но всякая интеграция, даже самая 

умеренная, предполагает передачу каких-то прав единым органам интеграционного объединения, т.е. 

добровольное ограничение суверенитета в определенных областях. Запад, с неодобрением встречавший 

любые интеграционные процессы на постсоветском пространстве и рассматривавший их как попытки 

«воссоздания СССР», сначала скрыто, а затем и открыто начал активно противодействовать интеграции 

во всех ее формах. Учитывая растущую финансовую и политическую зависимость стран — членов СНГ 

от Запада, это не могло не препятствовать интеграционным процессам. 

Немалое значение для определения реальной позиции стран по отношению к интеграции в рамках СНГ 

имели, особенно в первые годы после распада СССР, расчеты на помощь Запада в том случае, если эти 

страны не будут «торопиться» с интеграцией. Нежелание в должной мере учитывать интересы партнеров, 

негибкость позиций, столь часть встречавшаяся в политике новых государств, также не способствовали 

достижению договоренностей и их практической реализации. 

Различия в характере системных реформ временами создавали трудности в налаживании взаимных 

связей, например, в функционировании платежного механизма и банковской системы. Интеграционные 

меры нередко требовали средств и целеустремленности. Часто и то, и другое отсутствовало. Сильнейший 

системный кризис во всех странах — членах СНГ и государствах Балтии сделал материальные 

трудности, особенно дефицит обратимой валюты, повсеместным явлением. 

Готовность бывших советских республик к интеграции была различной, что определялось не столько 

экономическими, сколько политическими и даже этническими факторами. С самого начала 

прибалтийские страны были против участия в каких-либо структурах СНГ. Для них стремление 

дистанцироваться от России и от своего прошлого как можно дальше с целью упрочить свой суверенитет 

и «войти в Европу» было доминирующим, несмотря на высокую заинтересованность в поддержании и 

развитии экономических связей со странами — членами СНГ. Сдержанное отношение к интеграции в 

рамках СНГ отмечалось со стороны Украины, Грузии, Туркменистана и Узбекистана, более 

положительное — со стороны Белоруссии, Армении, Киргизии и Казахстана. 

Поэтому многие из них рассматривали СНГ прежде всего как механизм «цивилизованного развода», 

стремясь осуществить его и укрепить собственную государственность таким образом, чтобы неизбежные 

потери от нарушения сложившихся связей были минимальными. Задача реального сближения стран — 

членов СНГ отодвигались на второй план. Отсюда и постоянное неудовлетворительное выполнение 

принятых решений. Ряд стран пытались использовать интеграционный механизм для достижения своих 

политических задач. В частности, Грузия для борьбы с абхазским сепаратизмом стремилась через СНГ 

установить экономическую и политическую блокаду Абхазии. 

Решение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ) было принято президентами России, 

Белоруссии и Украины одновременнорподписанием Беловежских соглашений о роспуске СССР в конце 

1991 г. В дальнейшем к СНГ присоединились все бывшие советские республики, кроме прибалтийских. 

В уставе определены цели Содружества: способствовать сближению членов СНГ в экономической, 

политической и гуманитарной областях, поддерживать и развивать контакты и сотрудничество между 

людьми, государственными институтами и предприятиями стран Содружества. СНГ — открытая 

организация для присоединения других стран. 
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Some Analytical Aspects of Business Integration 

Abstract 

A success of any business activity is depending on the level of the business competition to a large extent. Not 

every firm can properly retain its positions in the stiff competitive environment. The changes in the external 

business environment may induce the reorganization of the business in the form of company integration. There 

are also integration process in the Kazakh economy. However, despite high activity of integration processes in 

the business, they are not quite effective. This is primarily associated with the fact that integration processes are 

characterized by complexity of internal mechanisms, irrespective of the type of business amalgamation. The 

strategy of business amalgamation must be based on the data of thorough economic analysis. Given a complex 

nature of transactions in various types of amalgamation as well as a high risk level determined by uncertainty 

associated with the strategic decision-making, such system of indicators should be built as complex multi-tier 

structure excluding the possibility for unification.  Each individual case of amalgamation is characterized by a 

unique set of factors influencing the conditions in which the integration process is performed. However, one may 

outline such indicators that are mandatory but are not always sufficient to substantiate the management decision-

making about the appropriateness of the integration process, its feasibility, the degree of risk and the extent to 

which such amalgamation is efficient. A proper buildup of a complex system of indicators would allow giving a 

realistic assessment of economic practicability of the integration process and determining the level of its 

efficiency. 

JEL codes: B26 

 

Успешное функционирование предпринимательской деятельности в немалой степени зависит от уровня 

конкурентоспособности бизнеса. Далеко не каждой компании удается достойно удерживать свои позиции 

в условиях жесткой конкуренции. Кроме того, не все предприятия имеют возможность эффективно 

решать проблемы инновационного развития. В настоящее время все большее значение приобретает 

внешняя экспансия, которая определяет основное направление развития компаний.  

Изменения внешней среды функционирования бизнеса может вызвать необходимость его 

реорганизации в форме интегрирования компаний. Интеграционные процессы в бизнесе могут 

осуществляться в виде различных объединений компаний. В соответствии с Международном стандартом 

финансовой отчетности (IFRS) 3 «Объединение бизнеса» (Международные стандарты финансовой 

отчетности, 2010) процесс объединения бизнеса представляет собой объединение отдельных 

предприятий или видов коммерческой деятельности в одно отчитывающееся предприятие. Результатом 

почти всех объединений бизнеса является то, что одно предприятие (покупатель) получает контроль над 

одним или несколькими другими видами коммерческой деятельности (приобретаемыми предприятиями). 

Объединение бизнеса может осуществляться самыми разными способами в силу юридических, 

налоговых и других причин. Это может быть покупка предприятием собственного капитала другого 

предприятия, покупка всех чистых активов другого предприятия, принятие на себя обязательств другого 

предприятия или покупка части чистых активов другого предприятия, которые совместно образуют один 

или несколько видов коммерческой деятельности. 

Объединение бизнеса может осуществляться посредством выпуска долевых инструментов, перевода 

денежных средств, эквивалентов денежных средств или других активов или комбинации этих способов. 

Операция может осуществляться между акционерами объединяющихся предприятий или между одним 

предприятием и акционерами другого предприятия. Это может быть учреждение нового предприятия для 

контроля над объединяющимися предприятиями или чистыми переданными активами или 

реструктуризация одного или нескольких объединяющихся предприятий. 

В настоящее время мировой рынок интеграционных процессов в бизнесе  динамично развивается, 

объемы и стоимость сделок растут. В современной экономике Казахстана также происходят 

интеграционные процессы. Наблюдаются объединения различных компаний или одна компания 

поглощает другую. Однако, говоря о высокой динамике интеграционных процессов в бизнесе, следует 

отметить их недостаточную эффективность (Попов В.Н. и т.д., 2011 г.). Это прежде всего связано с тем, 

что интеграционные процессы, независимо от вида объединения компаний, характеризуются сложностью 

внутренних механизмов. Стратегия объединения компаний должна основываться  на данных тщательного 

экономического анализа.  
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Весьма специфические особенности анализа различных интеграционных видов требуют специальной 

системы показателей. Учитывая сложный характер сделок при различных видах объединения компаний, а 

также высокий уровень риска, обусловленный неопределенностью, сопровождающей принятие 

стратегических решений, такая система показателей должна формироваться как сложная многоуровневая 

структура, исключающая возможность унифицирования.  

Каждый конкретный случай объединения в бизнесе характеризуется уникальным набором факторов, 

влияющих на условия осуществления интеграционного процесса. Но, вместе с тем, можно выделить 

такие показатели, которые являются обязательными, но к сожалению, не всегда достаточными для 

обоснования принятия управленческих решений о целесообразности интеграционного процесса, 

возможности его проведения, степени рискованности и уровне его эффективности.  

Конечно, как показывает многолетняя практика исследований интеграционных процессов, существует 

общая, так называемая «базовая» модель системы показателей интеграционного анализа. Однако, такая 

модель в большинстве конкретных случаев не может быть достаточной. При построении системы 

показателей такого анализа необходимо учитывать ряд важных факторов, а именно, степень ограничения 

информационного поля, направление интеграции, размер компаний-участниц, цели интеграции.  

В зависимости от информационных возможностей может меняться размер системы показателей 

анализа. Широкий доступ к информационным данным предопределяет расширение набора показателей в 

системе.  

Также немаловажное значение может оказать направление интеграции. Так, при горизонтальной 

интеграции необходимо использовать гораздо большее число показателей по сравнению с вертикальной и 

конгломерантной интеграцией. Это связано с тем, что варианты вертикального и конгломерантного 

слияния и поглощения не требуют проведения двустороннего комплексного экономического анализа, 

поскольку объединяемые компании отличаются по профилю бизнеса и преследуют цель достижения 

эффекта синергии за счет более рационального использования одного из ее источников. 

Значительное влияние на формирование системы показателей оказывает фактор размера компаний-

участниц. Чем масштабнее и сложнее бизнес интегрируемых компаний, тем выше уровень рисков, 

связанных с реализацией стратегии интеграции, а следовательно, набор экономических показателей 

должен быть более объемным. Это позволит проводить более тщательные аналитические исследования. 

Кроме того, система показателей анализа зависит от целей интеграционного процесса (Логинова Н., 

2011). Для достижения синергического эффекта должна быть выработана определенная стратегия и 

определены приоритетные тактические направления получения экономических выгод, для выявления и 

измерения которых необходим специальный набор экономических показателей. 

В зависимости от специфики интеграционного процесса при формировании содержания комплексной 

системы экономических показателей необходимо основываться на определенных тематических 

направлениях исследования, важнейшими из которых являются: 

 финансовые показатели; 

 показатели эффективности управления; 

 показатели инновационного бизнеса; 

 показатели корпоративной репутации; 

 логистические показатели; 

 показатели производства; 

 маркетинговые показатели; 

 показатели затратоёмкости интеграции. 

Каждое тематическое направление по сути представляет собой своеобразную подсистему показателей, 

характеризующих определенное направление развития бизнеса. Центральное место в комплексной 

системе показателей интеграционного анализа безусловно занимает подсистема финансовых показателей. 

В подсистеме «финансовые показатели» можно выделить три основных комплекса: прежде всего 

комплекс показателей для внешнего финансового анализа, затем комплекс показателей для внутреннего 

анализа и наконец комплекс показателей в системе финансового менеджмента.  

Важнейшее значение при определении рациональности объединения компаний имеет комплекс 

показателей для внешнего финансового анализа. Формируя набор таких показателей, следует прежде 

всего использовать показатели структуры капитала, текущей рыночной стоимости компании, 

средневзвешенной цены капитала, синергический эффект, экономически целесообразная цена сделки, а 

также показатели платежеспособности и финансовой устойчивости. Именно эти показатели лежат в 

основе методики стратегического финансового анализа и позволяют не только дать оценку финансового 

состояния компании, но также оценить эффективность действующей стратегии и сделать правильный 

выбор стратегии перспективного развития объединяемых компаний на основе их интеграции. 
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Существенным дополнением могут быть показатели рентабельности и деловой активности. Показатели 

рентабельности являются относительными величинами, характеризующими эффективность 

использования ресурсов объединяемых компаний. К их числу можно отнести рентабельность продаж, 

рентабельность собственного капитала, рентабельность различных видов ресурсов, рентабельность 

совокупного капитала, рентабельность активов, рентабельность инвестиций. 

Комплекс показателей деловой активности включает различные характеристики оборачиваемости 

капитала, вложенного как в целом в краткосрочные активы, так и в отдельные их виды, а именно, в 

запасы, дебиторскую задолженность, денежные средства, кроме того, оборачиваемость капитала в 

кредиторской задолженности. Их применение в экономическом анализе позволяет оценить 

эффективность использования оборотного капитала и выявить возможности расширения масштабов 

деятельности без дополнительного привлечения ресурсов за счет ускорения деловой активности 

компаний-участниц интеграции. 

Рассмотрим практический пример объединения двух условных производственных компаний. Компания 

ТОО «АВС», инициировавшая интеграцию, приобретает компанию ТОО «ХХХ». Основанием 

заключаемой сделки объединения должно быть экономическое обоснование более высоких показателей 

эффективности деятельности.  

Приобретающая фирма оценивает целевую фирму (т.е. компанию-цель) и определяет реальность 

приобретения по рассчитанной цене. В свою очередь компания-цель может принять предложение только 

в том случае, если предлагаемая цена, во первых, превышает ее стоимость  в условиях продолжения 

самостоятельной деятельности и, во-вторых, превышает цену, предлагаемую другими покупателями. 

В такой ситуации возникает необходимость оценки компании–цели. В соответствии с заключаемой 

сделкой компания ТОО «ХХХ» перестает действовать как самостоятельная экономическая единица и 

становится частью портфеля активов фирмы–покупателя ТОО «АВС». При этом необходимо учитывать, 

что изменения в структуре ее деятельности и в структуре ее капитала повлияют на стоимость 

приобретаемой компании. Поскольку компания–цель приобретается у ее владельцев-собственников, а не 

у кредиторов, то возникает необходимость дать оценку собственного капитала этой компании.  

В основе расчета эффективности сделок объединения компаний лежит использование метода 

дисконтирования денежных потоков для определения текущей рыночной стоимости компаний. 

Важнейшим моментом является выбор ставки дисконтирования: либо по средневзвешенной стоимости 

капитала приобретаемой  компании, либо по средневзвешенной стоимости капитала приобретающей  

компании. Каждый подход имеет свои особенности. 

При использовании  средневзвешенной стоимости капитала приобретаемой  компании можно боле 

точно рассчитать уровень среднего риска приобретения. Что же касается использования аналогичного 

показателя по приобретающей компании, то здесь появляется риск возможного инвестирования в 

недооцененные активы.  

Собственный капитал компании ТОО «АВС» составляет 23687 тыс.тг. Его доля в общей сумме 

вложенного – 75,8 %. Для компании ТОО «ХХХ» эти показатели составляют, соответственно, 3549 тыс.тг. 

и 59,1 %. В случае их слияния вновь образованная объединенная компания будет располагать 

собственным капиталом в размере 27236 тыс.тг., что составит 73,1 % в общей сумме вложенного 

капитала.  

Средневзвешенная цена капитала у этих двух компаний разная. У приобретающей компании ТОО 

«АВС» этот показатель более высокий (0,23) по сравнению с компанией-целью (0,17). Именно этот 

показатель используется при расчете текущей рыночной стоимости компаний. Формула расчета 

общеизвестна и широко применяется на практике. Однако, проводя экономический анализ сделки по 

объединению компаний, необходимо определить, какой именно показатель средневзвешенной цены 

капитала следует использовать: либо по приобретающей, либо по приобретаемой компании (в нашем 

примере – либо 0,23, либо 0,17). 

Используем и тот и другой показатель для сравнения результатов расчетов. Прежде всего необходимо 

выявить источник синергии. Как правило, в результате объединения производственных компаний 

ожидается ряд изменений: должны увеличиться маркетинговые возможности и возрасти объемы 

реализации, должен расшириться  ассортимент продукции,  улучшиться ее качество и усилиться 

конкурентоспособность бизнеса. Это позволит увеличить темпы роста объединенной компании до 10 %. 

Применяя ставку дисконтирования по показателю средневзвешенной цены капитала приобретающей 

компании ТОО «АБС» (0,23), рассчитаем текущую рыночную стоимость новой объединенной компании 

(с учетом синергии), которая составит 63239 тыс. тг. и текущую стоимость этой компании без учета 

синергии, равную 58731 тыс.тг. Отсюда следует, что в результате интеграции рыночная стоимость 

компании возрастет на 4508 тыс.тг. Если же расчеты проводить по показателю средневзвешенной цены 

капитала приобретаемой компании ТОО «ХХХ» (0,17), то текущая стоимость новой объединенной 

компании без учета синергии составит 59480 тыс. тг. В этом варианте результатом интеграции является 
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рост рыночной стоимости компании на 3759 тыс.тг. (63239 – 59480). Рост рыночной стоимости компании 

(в первом варианте на 4508 тыс.тг., а во втором  на 3759 тыс.тг.) следует рассматривать как синергический 

эффект. 

Полученный синергический эффект в сумме с текущей рыночной стоимостью приобретаемой 

компании ТОО «ХХХ» даст возможность рассчитать экономически целесообразную цену сделки. Так, 

если по первому варианту текущая рыночная стоимость ТОО «ХХХ» составила 5053 тыс.тг., то 

экономически целесообразная цена сделки по ее приобретению определится в размере 9561 тыс.тг. (5053 

+ 4508). По второму варианту ее величина будет несколько выше, а именно, 10406 тыс.тг., поскольку 

текущая стоимость ТОО «ХХХ» составит 6647 тыс.тг., а синергический эффект равен 3759 тыс.тг. 

 Для определения эффективности сделки по объединению компаний необходимо из экономически 

целесообразной цены вычесть суммарные интеграционные расходы и полученную разницу соотнести с 

суммой этих расходов. Так, если общие расходы на интеграцию составили 7590 тыс.тг., то эффективность 

сделки по первому варианту определится на уровне 26%, а по второму варианту составит 37% 

Обобщая результаты расчетов в приведенном примере объединения компаний, следует отметить, что в 

рассмотренных двух вариантах получены различные значения экономических показателей и их 

динамики. Так, показатели текущей стоимости объединенной компании, экономически целесообразной 

цены приобретения и эффективности сделки, рассчитанные по первому варианту, использующему ставку 

дисконтирования по средневзвешенной цене капитала приобретающей компании, оказались ниже 

аналогичных показателей второго варианта. Однако, показатели абсолютной величины синергического 

эффекта и его доли в экономически целесообразной цене сделки по первому варианту оказались более 

высокими по сравнению со вторым вариантом. 

Это означает, что использование ставки дисконтирования по показателю средневзвешенной цены 

капитала приобретающей компании (в нашем примере 0,23) позволяет обеспечить большую величину 

прогнозируемого синергического эффекта при меньшей цене покупки. Но, учитывая при этом более 

низкую эффективность сделки (26%) по сравнению с первым вариантом, можно сделать вывод о том, что 

при оценке заключаемой сделки может возникнуть необходимость выбора между приоритетом 

синергического эффекта от объединения и эффективностью сделки для владельцев-собственников. 

Таким образом, принимая решение о целесообразности сделки объединения компаний, необходимо 

основываться на экономических показателях, величина и динамика которых может зависеть от выбора 

ставки дисконтирования: либо по средневзвешенной цене приобретаемой компании, либо по  

средневзвешенной цене приобретающей компании. 

Как следует из рассмотренного примера, сделка по приобретению прогнозируется как достаточно 

эффективная и привлекательная. Можно сделать общий вывод о целесообразности объединения 

компаний.                   
Если в интеграционном процессе участвуют акционерные общества, то  в общий набор показателей 

внешнего финансового анализа должен войти комплекс показателей, характеризующий степень 

доходности акций. Среди таких характеристик можно выделить такие, как величина прибыли на одну 

акцию, балансовая стоимость акций, уровень доходности акций, норма распределения прибыли на 

выплату дивидендов, размер дивидендов на одну привилегированную акцию,  и размер дивидендов на 

одну простую акцию. 

Правильное формирование комплексной системы показателей позволит дать реальную оценку 

экономической целесообразности интеграционного процесса и определить уровень его эффективности.   
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Бюджетно-налоговая политика является главным инструментом государственного регулирования 

рыночной экономики. Бюджет - основным законом экономической жизни страны, в котором фиксируются 

не только доходы и расходы, но и все параметры развития общества.  

Исходя из задач экономической политики осуществляются формирование и исполнение бюджета в 

целях получения определенного ожидаемого результата.  

Расходы бюджета связаны с предоставлением услуг обществу и выражают определенную 

экономическую политику. Доходы бюджета со своей стороны также предназначены для реализации 

выбранной экономической политики. Политика расходов и политика доходов не могут ставить 

расходящиеся между собой цели. Для достижения поставленных целей необходимо согласование 

политики доходов и политики расходов. Таким образом, расходная и доходная части бюджета в единстве 

формируют бюджетную политику. Бюджетно-налоговая политика усиливается при необходимости 

заимствования средств, ведущего к образованию дефицита бюджета.  

Бюджет как финансовый план государства построен на основе баланса доходов и расходов государства. 

В принципе в бюджете расходы должны быть равны доходам.  

Планирование расходов основывается на экономической политике государства, исходит из ее целей и 

задач, а также уровня доходов бюджета. Политика расходов и доходов, как уже было отмечено, тесно 

взаимосвязана и взаимообусловлена целями бюджетно-налогового регулирования. В то же время при 

формировании бюджета главенствующую роль играют объемы расходов, которые неизбежны. Хотя 

размеры расходов в основном зависят от уровня доходов, зачастую предполагаемые расходы превышают 

ожидаемые доходы, то есть образуется дефицит бюджета. В таких случаях государство производит 

заимствование на внутренних и внешних финансовых рынках путем выпуска ценных бумаг. В мировой 

практике это стало закономерностью и даже необходимостью, о чем будет сказано далее. 

Помимо исполнения функций финансирования, предоставления необходимых услуг обществу 

государственный бюджет является главным регулятором экономического развития, что позволяет 

проводить стимулирующую или сдерживающую финансовую политику. 

Стимулирующая фискальная политика, ведущая к росту совокупного спроса, достигается при 

увеличении совокупных расходов, снижении налогов или при сочетании этих двух процессов. Такая 

политика приводит к дефициту бюджета и осуществляется обычно в период спада или депрессии. 

Сдерживающая фискальная политика, ведущая к снижению совокупного спроса, проводится путем 

уменьшения правительственных расходов и увеличения налогов. 

При рассмотрении регулирующей роли государственного бюджета надо отметить, что она 

осуществляется посредством заимствования финансовых средств и накопления государственного долга. 

Как известно, во всех странах всемерно борются с дефицитом бюджета. Однако дефицит бюджета и 

образование долга связаны с активной ролью государства в регулировании экономики. Есть и позитивная 

сторона существования государственного долга. Именно государственный долг является важнейшим 

механизмом воздействия государства на экономические процессы в обществе. Государственные ценные 

бумаги, выражающие долг правительства, имеют значение в регулировании экономики. 

Мы отметили важнейшие стороны фискальной политики в устоявшемся рыночном хозяйстве. Цели и 

механизмы осуществления бюджетно-налоговой политики значительно модифицируются в экономике 

переходного периода. 

В концентрированном виде содержание налогово-бюджетной политики переходного периода 

выражается в ее закономерностях.  
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Изменились роль государственного бюджета и принципы формирования и исполнения бюджета. 

Первоначальным и главным шагом в преобразовании налогово-бюджетной сферы в Кыргызстане стало 

прекращение финансирования народного хозяйства. Государственный бюджет в переходном периоде 

становится главным инструментом экономической политики в предоставлении обществу услуг, 

выполнении перераспределительных функций и обеспечении стабилизационной и стимулирующей 

политики. 

Закономерностью является бюджетный дефицит, обусловленный снижением налоговых поступлений, с 

одной стороны, и необходимостью поддержания государственных расходов, которые были 

значительными (!) в связи с тяготами переходного периода и становлением Кыргызстана как суверенного 

государства. Дефицит бюджета порой достигал внушительных размеров. В первой половине переходного 

периода, например в 1995 г., дефицит бюджета равнялся 12 % ВВП и был объективно необходим, так как 

благодаря этому стало возможным финансирование жизненно важных функций государства и 

осуществление стабилизационной и стимулирующей бюджетно-налоговой политики. 

Важным явилось также проведение стабилизационной политики посредством снижения дефицита 

бюджета. Начиная с 1997 г. в Кыргызстане наблюдалось смягчение налогово-бюджетной напряженности, 

что было достигнуто за счет упорядочения государственных расходов, стабилизации доходной части 

бюджета. В результате инфляция снизилась до минимальных значений, началось снижение процентных 

ставок. 

Рыночные преобразования должны начинаться с проведения стимулирующей бюджетно-налоговой 

политики, которая выражается в осуществлении значительных государственных расходов и сохранении 

умеренного налогового бремени или даже его снижении. В Кыргызстане такой политики придерживались 

в начале переходного периода. Но затем, перед страхом увеличения внешней задолженности, 

Правительство Кыргызской Республики отступило от стимулирующей бюджетно-налоговой политики, 

что привело к замедлению темпов экономического роста и даже его прекращению в 2002 г. 

Для бюджетно-налоговой политики переходного периода также является закономерным 

реформирование межбюджетных отношений в целях повышения эффективности государственного 

бюджета. Главным результатом реформы межбюджетных отношений в Кыргызской Республике с 1997 г. 

стало повышение качества предоставления услуг в регионах и укрепление связей между усилиями по 

сбору налогов и наиболее эффективным расходованием средств. 

Следующими закономерностями бюджетно-налоговой политики в Кыргызстане отметим накопление 

существенного государственного долга, размеры которого превысили опасные пороговые значения, и 

превалирование внешнего долга. Это вполне характерно для слабой экономики переходного периода 

Кыргызстана. В то же время образование внешнего государственного долга, в особенности в начале 

переходного периода, имело и положительные стороны. К ним можно отнести насыщение рынка 

иностранными товарами, положительное воздействие на производство и занятость, спрос и на товары 

отечественного производства. Однако высокий уровень государственного долга требует в первую очередь 

продолжения его реструктуризации, сокращения государственных инвестиций и импорта, более 

льготного нового заимствования. 

Мы рассмотрели наиболее важные аспекты бюджетно-налоговой политики в экономике переходного 

периода. Остановимся на важности выявления и глубокого изучения роли бюджета в рыночной 

экономике с точки зрения повышения его эффективности и проведения активной стимулирующей 

бюджетной политики. 

Как видно из таблицы, в периоды 1990-1995 и 2010-2011 гг. наблюдался всплеск расходов бюджета, 

сопровождаемый значительными объемами дефицита бюджета. В эти периоды проводилась активная 

финансовая политика. Расходы составляли порядка 1/3 ВВП. В таблице значительные темпы роста ВВП 

(затемнено) следуют за активной бюджетной политикой. На диаграмме также видно, что в 2010-2011 гг. 

динамика ВВП тоже усилилась, кривая ВВП резко пошла вверх. 

Приведенные факты указывают на то, что государственные финансы могут и должны оказывать 

решающее влияние на ход экономического развития. Государственные финансы должны выступать 

главным инструментом управления экономикой страны.  

Однако результаты экономического развития более чем за 20-летний период очень скромные. Темпы 

реального роста ВВП и доходы населения очень низкие, процветает коррупция. Кыргызстан остается 

одной из беднейших стран мира, которую потрясают социальные взрывы (2005, 2010 гг.). И сегодняшнее 

его положение, несмотря на огромные государственные финансовые вливания в экономику, 

характеризуется как неблагополучное. Тому свидетельство - накопленный государственный долг, 

приближающийся в долларовом выражении к 3-миллиардному рубежу. Очевидно, что проблема 

заключается в управлении государственными финансами, в неспособности государства обеспечить 

эффективность, результативность государственных расходов. 

 



530 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Год ВВП Темп 

роста, % 

Доходы К ВВП Расходы к ВВП Дефицит К ВВП 

1990 42800 100,0 12 432,4   29,05 15 900,4   37,15 -3 468,0 -8,10 

1991 92600 216,4 17 732,5   19,15 24 374,8   26,32 -6 642,3 -7,17 

1992 741300 800,5 128 113,2   17,28 231 081,9   31,17 -102 968,7 -13,89 

1993 5354700 722,3 847 949,0   15,84 1 225 770,0   22,89 -377 821,0 -7,06 

1994 12019200 224,5 1 891 168,0   15,73 2 812 753,0   23,40 -921 585,0 -7,67 

1995 16145100 134,3 2 745 917,0   17,01 4 610 518,0   28,56 -1 864 601,0 -11,55 

1996 23399300 144,9 3 933 076,0   16,81 5 202 357,0   22,23 -1 269 281,0 -5,42 

1997 30685700 131,1 5 090 292,0   16,59 6 695 680,0   21,82 -1 605 388,0 -5,23 

1998 34181400 111,4 6 262 716,0   18,32 7 298 339,0   21,35 -1 035 623,0 -3,03 

1999 48744000 142,6 8 091 463,0   16,60 9 311 963,0   19,10 -1 220 500,0 -2,50 

2000 65357900 134,1 10 029 117,0   15,34 11 308 223,0   17,30 -1 279 106,0 -1,96 

2001 73883300 113,0 12 539 690,2   16,97 12 255 730,8   16,59 283 959,4 0,38 

2002 75366700 102,0 14 411 706,5   19,12 15 188 614,2   20,15 -776 907,7 -1,03 

2003 83871300 111,3 16 209 041,8   19,33 16 890 586,6   20,14 -681 544,8 -0,81 

2004 94350700 112,5 18 335 730,2   19,43 18 841 523,2   19,97 -505 793,0 -0,54 

2005 100899200 106,9 20 367 302,1   20,19 20 143 246,7   19,96 224 055,4 0,22 

2006 113800100 112,8 25 078 520,7   22,04 25 296 610,6   22,23 -218 089,9 -0,19 

2007 141897700 124,7 40 268 313,6   28,38 35 859 351,0   25,27 4 408 962,6 3,11 

2008 187991900 132,5 46 597 635,4   24,79 45 032 029,1   23,95 1 565 606,3 0,83 

2009 201222900 107,0 55 669 435,6   27,67 58 628 209,1   29,14 -2 958 773,5 -1,47 

2010 220369300 109,5 58 013 219,2   26,33 68 781 197,9   31,21 -10 767 978,7 -4,89 

2011 273107800 123,9 77 800 530,6   28,49 91 338 314,5   33,44 -13 537 783,9 -4,96 

Таблица 1. Ключевые показатели государственного бюджета Кыргызской Республики 1990-2011 гг. 

(млн. сом.)  Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики.  

 

 Доходы и расходы государственного бюджета  Кыргызской Республики в 1990-2011 гг. 

В настоящее время бюджетный процесс в Кыргызстане характеризуется следующим образом:  

предоставление бюджетных средства на основе индексации ассигнований прошлых лет без ясных 

критериев отбора финансируемых программ и мероприятий; 

отсутствие четких формулировок целей и результатов деятельности распределителей и получателей 

средств; 

формальный характер перехода к программно-целевому планированию. 

Только придавая большое значение бюджету, можно осуществить бюджетные преобразования, цель 

которых - создание условий для эффективного управления государственными финансами в соответствии 

с целями экономического развития. Предстоит переход от системы управления затратами, суть которого 

заключается в том, что бюджет формируется путем увеличения сложившихся расходов, с детальной 

разбивкой их по статьям бюджетной классификации, к системе управления результатами, где бюджет 

формируется исходя из целей и планируемых результатов деятельности государственных органов. Если в 

системе управления затратами осуществляется лишь контроль соответствия фактических и плановых 

Доходы 

Расходы 

ВВП 
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показателей, то в системе управления результатами производится оценка бюджетных расходов по 

достигнутым результатам. Одним словом, еще впереди поэтапный переход от сметного принципа 

планирования и финансирования расходов к бюджетному планированию, ориентированному на 

результаты. 

Подготовке бюджета должно предшествовать, как правило, Бюджетное послание президента или 

премьер-министра, где ставятся задачи перед бюджетным планированием исходя из целей и задач 

экономического развития. Как раз в Кыргызстане этот компонент отсутствует, то есть не практикуется 

самое главное в бюджетном процессе. Отсюда и получается слабый, неработающий бюджет. Бюджет, в 

котором не обозначены ни цели, ни задачи, не может быть мобилизующим. 

Сам государственный бюджет должен сопровождаться подготовкой официального документа, где 

указывались бы цели бюджетно-налоговой политики. Сейчас сопроводительный текст к 

государственному бюджета называется пояснительной запиской, где нет ни целей, ни задач бюджетной 

политики. Нужен доклад, концепция или нечто подобное. Нужны не пояснения, а обоснования тех или 

иных параметров бюджета, а также выводы, прогнозы относительно воздействия предложенного 

бюджета на развитие экономики. Необходимо в докладе отразить, какое направление развития получит 

экономика при принятии данного бюджета. В докладе должно быть показано, что бюджет является 

направляющей, движущей силой экономического развития. 

В бюджете на предстоящий период необходимо обозначить цели бюджетной политики, чтобы было 

видно, чем отличается бюджет, скажем, на 2012 г. от бюджета 2011 г. Четко определить эффективность 

государственного бюджета невозможно, если не поставлены цели и задачи. 

Ни в теории, ни в практике в Кыргызстане налоговая политика не востребована. Между тем даже при 

неэффективном управлении бюджетом имело место отчетливо выраженное воздействие бюджета на 

экономику и рост ВВП, что свидетельствует об огромном значении бюджета для экономики страны. 

Наибольшие темпы роста ВВП наблюдались в периоды проведения активной бюджетной политики, то 

есть после ряда лет дефицитного бюджета. 

Сила и значение бюджета связаны с возможностями планирования, привлечением дополнительных 

ресурсов, кроме доходов бюджета. Необходимость в дополнительных ресурсах в виде внешнего или 

внутреннего заимствования вытекает из целей и задач экономического развития и образует дефицит 

бюджета. 

Совсем иное понимание государственного бюджета у нынешнего министра финансов Кыргызской 

Республики А. Жапарова, который считает, что бюджет должен быть бездефицитным и что «жить надо по 

средствам, а государство отныне будет расходовать столько средств, сколько заработает» (www.24.kg. 

29.03.12). Дефицит бюджета как сумма заимствований определяется после того, как выявлены все 

источники доходов бюджета. Долг государства, выступающий как накопленный дефицит предыдущего 

периода, должен быть погашен за счет возможного профицита в последующие годы. В налогово-

бюджетной политике это явление носит название как «балансирование бюджета на циклической основе».  

Возможности привлечения дополнительных ресурсов в бюджет ограничены степенью поддержки 

мирового сообщества и развития внутреннего финансового рынка. Эти дополнительные ресурсы в виде 

дефицита бюджета обязательно должны выступать официально оформленными обязательствами. Обычно 

отмена или невыполнение этих обязательств сопровождаются тяжелыми последствиями. 

Недофинансирование дефицита бюджета означает невозможность достижения поставленных целей и 

решения задач экономического развития. 

Особое внимание мы обращаем на необходимость разграничения доходов бюджета и дефицита 

бюджета в связи с официальным толкованием данной экономической категории руководством 

Кыргызстана. Так, будучи премьер-министром, А. Атанбаев, говоря о дефиците бюджета 2011 г., отмечал, 

что к концу года бюджет может завершиться профицитом. Такая трактовка ведет к нарушению 

объективных и к тому узаконенных процедур и норм. Как можно предположить, что какие-то не- 

предвиденные и незапланированные доходы пойдут на покрытие дефицита? Это можно сделать вопреки 

объективным закономерностям экономического развития, вызывая хаос и неуправляемость 

экономическими процессами, имея огромный дефицит бюджета, что является ярким подтверждением 

ухудшения экономического положения страны. Тем не менее это положение, что к концу года будет 

профицит бюджета, задним числом, после утверждения бюджета, чтобы успокоить общественность, 

утверждается. Здесь демонстрируется незнание экономических законов. Нигде и никогда  не было 

принято, чтобы доходы бюджета направлялись на покрытие его дефицита. Само понятие дефицита 

означает, что доходы бюджета недостаточны для финансирования расходов бюджета и что нужно делать 

заимствования. Если признается, что сейчас доходы недостаточны, и это положение принимает силу 

закона, утвержденного Жогорку Кенешем в виде республиканского бюджета, но затем утверждается, что 

якобы доходы могут увеличиться, то этим самым подтверждается незнание положения дел в экономике, а 

также  бессилие в управлении народным хозяйством. Точнее сказать, такой волюнтаризм и популизм 

http://www.24.kg/
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приводят к безответственности, которая выражается в законном признании дефицита бюджета, с одной 

стороны, и в то же время в отрицании этого дефицита – с другой. Чему верить? Тому, что дефицит - это 

реальность или его нет? Но подобного гадания не терпит экономика, такой подход всегда приводит к 

плачевным результатам. 

Поэтому формирование и исполнение государственного бюджета требуют огромной ответственности и 

знаний. Недооценка роли бюджета в экономике страны ведет к недоиспользованию всех возможностей и 

мощи бюджета. Эффективность же управления государственными расходами характеризует прежде всего 

способность управлять делами государства. 
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Сбережения домашних хозяйств как инвестиционный ресурс 

в Кыргызской Республике 

Assoc. Prof. Dr. Khicheza Fynchina (Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan) 

Household Savings as a Source of Investment in the Reproductive 

Process of Kyrgyz Republic 

Abstract 

The issue of ineffective usage of household is investigated, considering the lack of financial resources for the 

development of internal production in Kyrgyz Republic. The dynamic of households in the country is shown. 

Also the substantiation of author’s definition of investigated category is provided. In order to understand the 

essence of issue, there is a grouping of households in a form of scheme is shown. The research of grouping signs 

allowed basing the allotment of investment funds. Savings play a dual role in the reproduction process of the 

country. On the one hand, as the withdrawal of funds from the stream of income, savings cause lack in 

consumption; constraining supply growth, that is an expansion of production. On the other hand, if the savings 

are mobilized by the financial and credit system, and sent into the real economic sector, for an increase of the 

accumulation fund and expanding of production, they are favorable to economic growth and increase in GDP. 

Clearly shows the correlation between GDP growth and the dynamics of household savings to Kyrgyz Republic. 

Materials for this research were literary sources and statistical data. Solving an issue of under-investment is 

possible due to household savings, which occupy a special place in a number of economic phenomena, because 

they are at the crossroads of the interests of citizens, organizations, specializing in financial services, and the 

state. Their involvement depends primarily on the activity of the institutions, accumulating these savings. 

JEL code: D13 

 

В странах с развитыми рыночными отношениями основным источником инвестиционной базы 

экономики являются сбережения домашних хозяйств, которые занимают особое место в ряду 

экономических явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, организаций, 

специализирующихся на предоставлении финансовых услуг, и государства. 

В период плановой экономики сбережения рассматривались достаточно узко, с позиций 

сберегательного дела, или с позиции макроэкономики, при которой была проблема оценки вынужденных 

сбережений населения, образовавшихся в связи с дефицитом потребительских товаров. 

Рыночная экономика изменила характер изучения финансового поведения населения, исследуя мотивы 

сбережения на микроуровне с целью определения сберегательного потенциала, решения проблем, 

связанных со сбережениями, а также оценки возможностей их привлечения и использования в 

инвестиционных целях.  

Данные табл. 1. отражают изменение валовых сбережений, сбережений домохозяйств и норм 

сбережений. Низкий уровень сбережений в 90-х годах связан с низкими доходами населения, 

отрицательный показатель сбережений населения в 2003-2005 гг. объясняется ростом потребления 

вследствие возросшей насыщенности рынка и не только за счёт собственных доходов, но и за счёт 

потребительских кредитов. Дальнейший рост сбережений (за исключением 2008 г.) обусловлен 

изменением мотивации, направленной на использование сбережений не на потребительские цели, а в 

качестве капитала, что требует значительных отложений. 

Показатели 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Валовые сбережения всего, 

млн. сом. 

1499,6 9392,8 8223,4 12303,0 29413,6 31338,0 50547,3 45777,4 

в том числе сбережения 

домашних хозяйств, млн. сом. 

1671,5 6435,1 -2340,4 5226,2 15882,9 2661,8 14604,2 18442,1 

% к общей сумме валовых 

сбережений 

8,6 9,6 -39,2 39,1 49,4 9,3 31,5 40,3 

Норма сбережений, % к 

доходам домохозяйств 

12,4 13,5 - 2,9 4,7 11,6 1,5 8,6 9,1 

Таблица 1. Сбережения домашних хозяйств Кыргызской Республики за периоды: 1995, 2000 гг. и 2005-

2010 гг. (млн. сом.). Источник: Система национальных счетов Кыргызской Республики. 

Часть денежных доходов, оставшаяся после потребительских расходов и уплаты налогов и других 

обязательных взносов, является источником денежных накоплений и сбережений. Таким образом, 

большинство авторов определяет сбережения как финансовый потенциал населения, представленный в 



534 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

качестве временно свободных или резервных денежных средств, которые могут быть использованы в 

инвестиционных целях. 

Некоторые исследователи считают такую формулировку не полной. Чувакова С.Г. подчёркивает 

необходимость указания при определении сбережений населения их целей. По её мнению сбережения 

населения – это часть денежных средств, оставшаяся после удовлетворения потребительских нужд, 

гарантирующих возможность воспроизводства человеческого капитала и выплаты обязательных 

платежей, выведенная на определённый период времени из обращения в целях удовлетворения 

потребностей и роста экономического благосостояния в будущем (Чувакова С.Г., 2011). 

Обобщая имеющиеся теоретические положения, раскрывающие суть категории «сбережения», и исходя 

и того, что сбережения являются классическими финансовыми фондами, отличающимися особенностями 

экономической территории, на которой они возникают, допуская определённую условность, можно 

сформулировать следующую дефиницию: сбережения населения – это финансовые фонды домашних 

хозяйств, создающиеся путём отчислений от их доходов и использующиеся как инвестиции или как 

резервы. 

Группировка сбережений, необходимая с целью раскрытия их сущности, производится по различным 

признакам. 

Наиболее подробные признаки группировки определяет Батракова А.Г. (Батракова А.Г., 2006). 

Составленная по основным из них схема группировки представлена в Приложении.  

Заслуживает внимания и другие признаки группировки сбережений: с учетом уровня исчисления 

(сбережения на микроуровне – сведения о сбережениях по опросам населения) и макроуровне – 

определяемые в соответствии с СНС; по побудительным причинам (добровольные и вынужденные); в 

условиях инфляции – номинальные сбережения (в действующих ценах), и реальные (с учётом изменения 

цен); в зависимости от размера сбережений (мелкие, средние, крупные) и от срока (краткосрочные, 

долгосрочные). 

Однако в такой детализации признаков группировки сбережений населения, на наш взгляд, нет 

большой научной необходимости. 

Как считает Горелик В.Н., любые сбережения используются либо как инвестиции, либо как резервы. 

Исходя из этого определены следующие формы сбережений (Горелик В.Н., 2011): 

 Целевые некоммерческие накопления домашних хозяйств, направляемые на конкретные 

потребности повышения уровня жизни (получение образования, улучшение жилищных условий и 

пр.); 

 Сбережения-капитал – инвестиции с целью увеличения доходов в будущем; 

 Сбережения-резервы – финансовые запасы, создаваемые с целью предупреждения возможных 

рисков и для покрытия разного рода ущерба. 

Первые две формы относятся к инвестиционным фондам, из которых средства будут направлены на 

развитие. Средства резервного фонда (сбережения-резервы) обеспечат устойчивое развитие 

домохозяйства. 

Сбережения играют двоякую роль в воспроизводственном процессе страны. С одной стороны, являясь 

изъятием средств из потока доходов, сбережения вызывают недостаточность потребления, сдерживая 

рост предложения, т.е. расширение производства. С другой стороны, если сбережения населения 

мобилизуются финансово-кредитной системой и направляются ими в реальный сектор экономики для 

увеличения фонда накопления и расширения производства, то они благоприятствуют экономическому 

росту, увеличению ВВП. Исследователи определяют прямую зависимость между темпом роста ВВП и 

нормой накопления: чем выше норма накопления, тем выше темпы экономического роста (Батракова А.Г., 

2006). 

Как видно из рисунка (см. ниже), в целом прослеживается прямая корреляционная зависимость между 

ростом ВВП и динамикой сбережений населения по Кыргызской Республике. Низкий уровень 

сбережений наблюдается в 2008 г., отмеченном самым высоким ростом потребительских расходов (88,7% 

всех денежных расходов населения) и усилением государственного регулирования в целях сглаживания 

последствий влияния финансового кризиса. Рост сбережений населения в 2010 г. на фоне снижения 

экономического развития вызван, на наш взгляд, ухудшением инвестиционного климата из-за влияния 

политического фактора. Развитие рыночной экономики в стране позволило населению получить 

определённые инвестиционно ориентированные сбережения, которыми население в смутный период 

предпочло не рисковать.  
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Рис. Динамика темпов экономического роста и нормы сбережений населения в Кыргызской Республике за 

период с 2005 по 2010 гг. 

Анализ структуры сбережений домашних хозяйств в новых условиях развития экономики в 

Кыргызской Республике (см. табл. 2) показывает значительные колебания в динамике сбережений 

домохозяйств. Значение нормы сбережений в целом по стране в разные периоды развития экономики 

варьируется в пределах 3,8-20,6% к валовому располагаемому доходу – ВВП (использованному). Долю 

домашних хозяйств в валовых сбережениях можно характеризовать как крайне неустойчивую и в целом 

низкую (в отдельные годы даже с отрицательным значением): в 2008 г. она составила всего 1,2% ВВП. 

Превышение сбережений домашних хозяйств над валовыми накоплениями в 1995 г. стало возможным 

вследствие отрицательных значений данного показателя по остальным секторам экономики. 

Годы Валовой 

располагаемый 

доход 

Конечное 

потребление 

Валовые 

сбережения 

Сбережения домашних 

хозяйств 

1990 100 96,2 3,8 3,1 

1995 100 91,1 8,9 10,0 

2000 100 85,6 14,4 9,8 

2005 100 92,6 7,4 -2,1 

2006 100 91,3 8,7 3,7 

2007 100 83,5 16,5 8,9 

2008 100 86,8 13,2 9,4 

2009 100 79,4 20,6 6,0 

2010 100 83,2 16,8 6,8 

Таблица 2. Использование валового располагаемого дохода в КР (в процентах к итогу). Источник: 

Системы национальных счетов Кыргызской Республики 2005-2010 гг. 

Сберегательными инструментами финансово-кредитной системы являются: 

1) наличные денежные средства в национальной валюте, долларах США и евро; 

2) вклады в национальной валюте или долларах США в коммерческие банки; 

3) государственные и корпоративные ценные бумаги; 

4) акции предприятий; 

5) недвижимость; 

6) паевые инвестиционные фонды и др. 

В условиях недостаточной развитости финансового рынка, являющейся, прежде всего, следствием 

нестабильности экономического развития Кыргызской Республики, формы сбережений населения 

однообразны: это банковские вклады, наличные деньги на руках у населения и покупка ценных бумаг. 

Наиболее предпочитаемой формой сбережений денежных средств выступают вклады в коммерческие 

банки. 

Совокупный объем вкладов населения в банках на 1 января 2011 г. составил 11747,5 млн. сом. (табл. 3), 

что выше уровня 2000 г. более, чем в 8 раз. 
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Показатели 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Число вкладов, тыс. 81236 195455 244,8 325,9 371,1 428,9 472,3 

Сумма вкладов, млн. сом. 1467,5 2779,9 4301,5 6801,0 6962,9 9654,5 11747,5 

Средний размер вклада, сомов 18064,3 14222,6 17570,7 20868,2 18764,2 22507,1 24871,6 

Средний размер вклада в расчете 

на душу населения, сомов 

300,2 543,4 832,9 1306,1 1326,2 1793,4 2156,3 

Таблица 3. Вклады населения в учреждениях коммерческих банковпо Кыргызской Республике (на конец 

года). Источник: Статсборник Социально-экономическое развитие Кыргызской Республики 2000- 2011 

гг. 

Однако из общей суммы сбережений населения в 2009 г. (15922,6 млн. сом.) вложения в банки 

составили 60,3%, т.е. по сравнению с 2000 г. выросли только в 2,5 раза. Исходя из недостаточно развитого 

рынка ценных бумаг, можно заключить, что структура сбережений меняется только в пользу наличных 

денег. 

В последние годы наблюдается и рост числа вкладов (почти в два раза в конце 2010 г. по сравнению с 

2006 г.). Однако показатель числа вкладов в современных условиях развития банковской системы не 

сопоставим с уровнем вкладов при плановой экономике, когда население почти все сбережения хранили 

в Сбербанке. Высокий рост среднего размера вкладов в рассматриваемом периоде не отражает реальную 

картину развития, объясняется высокой инфляцией и условиями денежной реформы 1993 г. по переводу 

экономики Кыргызстана на национальную валюту. 

Как видно из табл. 4, из общей суммы организованных сбережений, размещенных в банках, большая 

часть приходится на валютные счета. Однако в последние годы наблюдается тенденция увеличения 

вкладов в национальной валюте: от 33,5% в 2005 г. до 41,5% 2 2009 г., что можно увязать с укреплением 

курса национальной валюты Кыргызской Республики. 

Показатель 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Всего, млн. сом. 1060,9 2661,7 4135,1 6234,9 6881,9 9606,9 11233,9 

Депозиты и вклады в 

национальной валюте, 

млн. сом. 

567,2 891,6 1593,5 2794,2 3133,3 3983,9 4848,2 

Процент к общей сумме 53,5 33,5 38,6 44,8 45,5 41,5 43,2 

Депозиты и вклады в 

иностранной валюте, 

млн. сом. 

493,7 1770,1 2541,6 3440,7 3748,6 5623,0 6385,7 

Процент к общей сумме 46,5 64,5 61,4 55,2 54,5 58,5 56,8 

Таблица 4. Объем вкладов населения в коммерческие банки Кыргызской Республики (млн. сом.). 

Источник: Бюллетени НБКР 2004, 2010 гг. 

Для определения складываемых в Кыргызской Республике тенденций эффективности использования 

инвестиционных ресурсов проведём анализ их структуры (табл. 5). 

 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Внутренние инвестиции 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе, финансируемые за счёт: 

государственного управления 

 

22,4 

 

9,6 

 

7,6 

 

13,4 

 

19,8 

 

21,5 

 

12,7 

предприятий и организаций 53,8 58,9 65,7 62,4 47,4 33,0 49,2 

кредитов банков - - - - 0,9 9,8 8,4 

средств населения 23,8 31,5 26,7 24,2 31,9 35,7 29,7 

Таблица 5. Структура инвестиций по институциональным секторам экономики Кыргызской Республики 

в 2000 и 2005-2010 гг. (% к итогу). Источник: Статсборники Инвестиции в Кыргызской Республике 

2004, 2008, 2011 гг. 

Анализ показал, что в анализируемом периоде наблюдается тенденция роста внутренних инвестиций 

(39% от общего объёма инвестиций в 2006 г. и 74,3% – в 2010 г.). Неоднозначна оценка внутренних 

инвестиций по институциональным секторам экономики. Доля инвестиций, финансируемых за счёт 

средств населения, из года в год растёт, достигнув 35,7% в 2009 г. (23,8% в 2000 г.). Важно отметить 

следующее: валовые сбережения населения в 2009 г. составили 15922,6 млн. сом., сумма же инвестиций 

домашних хозяйств – 13231,8 млн. сом., то есть не задействовано только 17% сбережений населения. 

Сравним эти данные за другие годы, например, в 2006 г. инвестиции, финансируемые населением, 

составили 4888.4 млн. сом., сбережения населения – только 4811,7 млн. сом., в 2008 г. эти показатели 
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составили соответственно 9668 и 2928,2 млн. сом., т.е. инвестиции превысили имеющиеся сбережения 

более чем в три раза. Это характеризует инвестиционную активность населения Кыргызской Республики, 

подтверждая вывод экспертов Мирового банка о том, что даже небольшое повышение нормы сбережений 

населения дает гораздо больший эффект в экономике, чем многократное увеличение средств 

иностранных инвесторов (Рыжановская Л.Ю., 2005). 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, можно заключить следующее: в последние годы в 

динамике сбережений домашних хозяйств наблюдается их рост, но нет стабильности. Имеется тенденция 

роста совокупного объема вкладов населения в банках, но низок темп вовлечения сбережений населения 

в финансово-кредитные учреждения. 

Существенной формой сбережений остаются наличные деньги и вложения в иностранную валюту, что 

подкрепляет объективную готовность домохозяйств к активизации своего финансового поведения. 

Причиной такого неэффективного использования сбережений населения несколько. Кроме известных 

факторов, сдерживающих инвестиционные возможности республики (объективное недоверие населения 

и неразвитость финансового рынка в Кыргызстане), можно назвать низкую финансовую грамотность 

населения и отсутствие целенаправленной работы государственных органов в привлечении сбережений 

населения в качестве инвестиционного ресурса. 

Развитие финансов домашних хозяйств предполагает, прежде всего, создания экономических 

предпосылок для формирования инвестиционного поведения населения и усиления доверия к 

существующим финансовым институтам, привлекающим сбережения граждан. Сбережения населения 

должны быть трансформированы из налично-денежной в иные формы, характерные для финансовой 

системы рыночной экономики. Приобретение населением различных видов активов – финансовых, 

материальных и нематериальных – означает их превращение в инвестиции. 

В современных условиях недостаточности финансовых ресурсов для развития экономики Кыргызской 

Республики инвестиционный потенциал сбережений населения может служить финансовой базой 

модернизации имеющихся и создания новых производственных мощностей предприятий реального 

сектора, что окажет положительное влияние на развитие экономики в целом. 
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 Рис. 3. Группировка сбережений домашних хозяй 
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Актуальные вопросы развития малого бизнеса Украины в 

условиях улучшенного налогового сервиса 

Dr. Valentina Orlova (Donetsk National University of Economics and Trade, Ukraine) 

Topical Problems of Small Business Development in Ukraine 

under Conditions of Improved Tax Service 

Abstract 

Small business as a form of business activity is phenomenon of present-day market economy. This is an 

independent sector of economy that makes goods, services, provides revenue receipts to budgets of all levels. 

The problem of business development is a pressing challenge for Ukraine as for all countries with market 

economy. In conditions of implementing Tax Code of Ukraine the topicality of small business development 

increases, because for stable pumping up of national and local budgets creation of conceptually new system of 

tax administration (taxes paid by small business) is needed that would  provide gradual transition from fiscal 

pressure to simplified administration procedures using modern methods of information analysis. The article 

reviews dynamics of budget receipts. Factors reducing fiscal on small business are studied and measures for 

improvement of tax service for small economic entities - good faith taxpayers are proposed. 

JEL codes: G28, H21, O23 

 1  Введение 

Проблема развития малого бизнеса является актуальной для всех стран с рыночной экономикой, 

независимо от уровня их экономического развития, что связано с модернизацией существующих моделей 

экономических систем, а также с необходимостью преодоления последствий глобального экономического 

кризиса. Малый бизнес принято считать локомотивом всех положительных процессов  происходящих в 

экономике развитых стран. Экономика современных государств не может успешно развиваться без 

оптимального сочетания крупного, среднего и малого бизнеса. Об  этом свидетельствуют факты из 

истории социально-экономического развития ведущих стран мира. Так, в США на малых предприятиях   

работает 54% всего занятого населения, а также приходится 35% чистого дохода, полученного в 

экономике государства. В странах ЕС на малых предприятиях занятость свыше 70% занятого населения. 

В Японии хозяйствующие субъекты с численностью работающих до 300 человек составляют 95% всех 

предприятий. Всего на таких предприятиях работает свыше 78% занятого населения страны. Следует 

отметить, что доля малых субъектов хозяйствования  в ВВП США  составляет 52%, в странах ЕС - 67%, в 

Японии 55%. В Российской Федерации на  малых предприятиях трудится 15,5% общего количества 

занятых в экономике, доля малых предприятий в ВВП страны составляет 11% (SME Performance Review, 

2012).  В Украине по данным Государственного комитета статистики на малых и средних предприятиях 

занято 58,1% от общего количества занятого населения страны, при том, что доля малых и средних 

предприятий в общем  количестве  предприятий в стране составляет  более 90%, и работают на этих 

предприятиях более 57% от общего  количества  занятых работников (Державна служба статистики 

України, 2010). 

В Украине становление и развитие малого бизнеса является одной из приоритетных задач и требований 

развития экономики. Вместе с тем, несмотря на приоритетность данной задачи и ее актуальности, 

современные украинские реалии фиксируют ряд проблем, которые препятствуют как  развитию 

предпринимательства в целом, так и восприятию его как источника долговременного экономического 

роста и развития, поскольку предпринимательство в Украине, как и у большинства развивающихся стран, 

принимает форму, в подавляющем большинстве случаев, «вынужденного предпринимательства»,  

которое в отличие от «возможного предпринимательства» является не способным в долгосрочном 

периоде, выступать катализатором инновационных процессов, дальнейших структурных изменений в 

экономике, поскольку ориентирован на получение только быстрых доходов, а также не обеспечивает 

достаточного уровня реинвестирования капитала (официальный сайт проекта Global Entrepreneurship 

Monitor,2012). 

Проблемы развития малого бизнеса рассматривались в научных исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых финансистов:  Вишневского В.П., Иванова Ю.Б., Данилова А.Д., Крысоватого А.И., 

Май бурова И.А., Погорлецкого А.И., Юткиной Т.Ф. Вместе с  тем, вопросы развития малого бизнеса в 

условиях совершенствования  налоговой системы и улучшения обслуживания плательщиков налогов  

остаются важными и очень актуальными. 

Целью статьи, учитывая выше изложенное, является определение стратегических целей  по 

превращению фискального государственного налогового органа в сервисную службу. 
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 2  Основные тенденции развития малого бизнеса 

Украина по своему цивилизационному потенциалу принадлежит к пограничной модели цивилизации, 

располагает системой ценностей, имеющих больше общих признаков  с моделью западной цивилизации, 

чем с восточной, что позволяет утверждать, что страна имеет значительный цивилизационный потенциал 

развития предпринимательства. Вместе с тем, пребывание в неустойчивом экономическом состоянии, 

отсутствие убежденности собственной принадлежности к определенному сообществу, а также 

длительный период развития Украины в составе бывшего СССР, не позволяет реализовать 

цивилизационный потенциал в полной мере. Как результат, несмотря на значительный цивилизационный 

потенциал развития предпринимательства, в Украине: 

 сформирована не способствующая развитию бизнеса середа. По оценкам Всемирного банка и 

Международной финансовой корпорации (Официальный сайт Всемирного банка, 2012), Украина 

входит в состав 100 стран, наименее  способствующих развитию малого бизнеса. Например, Украина 

в 2006 году занимала 124 место по уровню «легкости осуществления бизнеса» среди 175 стран, по 

которым осуществлялся анализ, а в 2012 году Украина заняла 152  место среди 183 стран; 

 население Украины после 20 лет социально-экономических трансформаций до сих пор 

демонстрирует противоречивое отношение к предпринимательству. Согласно результатов 

исследований Института социологии НАН Украины (Воронин В., Шульга М. «Украинское общество 

1992-2010. Социологический мониторинг, 2010) большинство населения, т.е.42,9% респондентов - 

желают работать на частных малых предприятиях; доверяют  руководителям частных предприятий 

42,9%; имеют желание открыть собственное частное дело 46,1% респондентов. 

Учитывая выше изложенное считаем, что успешная реализация цивилизационного потенциала малого 

бизнеса возможна при условии создания в стране благоприятных условий, в том числе и налоговых.  

Таким образом, развитие малого бизнеса находится в прямой зависимости от уровня государственной 

поддержки.  

В мировой практике на субъектов малого предпринимательства распространяются меры 

государственной поддержки в виде создания для них более выгодных по сравнению с другими 

субъектами хозяйствования условий налогообложения.  

Основными законодательными  актами, регламентирующими отнесение субъектов хозяйствования к 

малому и среднему бизнесу являются Налоговый кодекс Украины и Закон Украины  «О развитии и 

государственной поддержке малого и среднего  предпринимательства в Украине» (Официальный веб-сайт 

Верховной Рады Украины,2012), вступивший в силу в январе 2012года.  Согласно этих законодательных 

актов деление субъектов предпринимательства на малые, средние и крупные осуществляются с учетом 

критериев, отраженных в таблице 1. 

Категория 

предпринимательства 

Субъекты 

хозяйствования 

Среднеучетная 

численность 

работающих за 

отчетный год, чел 

Объем валового дохода от 

реализации продукции (работ, 

услуг) за отчетный год 

Микро ФЛП и 

юридические лица 

Не более 10 Не более 1 млн.грн. 

Малое Не более 50 Более 10 млн.грн. 

Среднее Юридические лица От 51 до 250 Свыше 10 млн.грн. и до 50 

млн.грн. 

Крупное Более 250 Более 50 млн.грн. 

Таблица 1. Критерии отнесения субъектов малого бизнеса к микро, малым, средним и крупным с 2012 

Таким образом, в настоящее время в Украине для отнесения предприятий к малому бизнесу 

используются следующие  критерии: 

 средняя численность работающих за отчетный (финансовый) год; 

 объем валового дохода от реализации продукции (работ, услуг) за отчетный год. 

В условиях действия Налогового Кодекса претерпели изменения механизмы налогового 

стимулирования малого бизнеса в Украине. Следует отметить, что в Украине, начиная с 1989 года 

действовала система упрощенного налогообложения, учета и отчетности. Однако под воздействием 

данной системы налогообложения, учета и отчетности активного  развития малого бизнеса в Украине не 

произошло, поскольку  упрощенный механизм налогообложения с уплатой единого налога не явился 

значительным стимулом. 

В соответствии с действующим законодательством Украины в настоящее время  существует несколько 

подходов к налогообложению субъектов малого бизнеса: 
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 Применение общей системы налогообложения с уплатой налога на прибыль, налога на добавленную 

стоимость, налога с доходов физических лиц, единого социального  взноса; 

 Применение обновленной упрощенной системы налогообложения с уплатой единого налога по 

ставке 5% и 3%, с уплатой единого социального  взноса и налога с доходов физических лиц. 

Субъекты малого бизнеса, избравшие упрощенную систему налогообложения с уплатой единого 

налога по ставке 3%,  выступают также плательщиками налога на добавленную стоимость (Вареник 

Н. Обновленная упрощенка, 2012). 

Очевидно, что ни один из обновленных подходов к налогообложению субъектов малого бизнеса не 

имеет однозначного преимущества над другими.  Кроме того, по мнению представителей малого бизнеса, 

с введением в действие обновленной системы упрощенного налогообложения практически мало, что 

изменилось. Если учесть все обязательные платежи, включая единый социальный взнос по ставке 37% от 

фонда оплаты труда, налоговая нагрузка становится неадекватной для малого бизнеса, как очень важного 

сектора экономики. Кроме того, подсчеты специалистов  относительно затрат времени, необходимого 

субъекту предпринимательства для составления деклараций расчетов по налогам и взносам, а также для 

уплаты их в бюджеты в установленные законодательством сроки, свидетельствуют,  что требуется около 

650 часов в год. 

Следует отметить, что достаточно обременительным с точки зрения удельного веса в совокупном 

объеме налоговых отчислений субъектами малого бизнеса, работающих и обновленной упрощенной 

системе налогообложения является налог на добавленную стоимость. При отчислении и уплате НДС  

каждый налогоплательщик обязан вести налоговый и бухгалтерский учет, что в свою очередь требует 

оформления книг покупок, книг продаж, журналов учета выданных и полученных налоговых накладных, 

полученных и выставленных счет-фактур и др. Кроме того, законодательством по этому налогу 

предусмотрен ряд льгот и право на возмещение НДС из бюджета. С другой стороны, для осуществления 

эффективного администрирования  НДС на корпоративном уровне субъекту малого бизнеса необходимы 

хорошо подготовленные специалисты в сфере налогообложения.  

 3  Заключение 

Очевидно, что в налоговой сфере есть огромное количество нерешенных проблем. Поэтому 

государству целесообразно после  принятия Налогового Кодекса  - важнейшего законодательного акта, 

регулирующего отношения, возникающие в сфере налогообложения между государством в лице органов 

государственной налоговой службы и плательщиками налогов, превратить фискальный государственный 

налоговый орган в сервисную службу. То есть необходима новая концепция работы Государственной  

налоговой службы, которая включала бы следующие стратегические цели: 

 Внедрение электронных телекоммуникационных услуг для усовершенствования работы 

налогоплательщиков; 

 Внедрение электронных сервисных центров для обслуживания как крупных так и малых субъектов 

хозяйствования с применением новых моделей сопровождения плательщиков налогов; 

 Обеспечение уплаты  налогов  всеми плательщиками налогов в объеме и в сроки, предусмотренные 

законодательством; 

 Внедрение механизма внесения изменений в налоговое законодательство, с целью обеспечения 

снижения изменения административной нагрузки на плательщиков налогов, а также согласование их 

интересов и интересов бюджетов  всех уровней; 

 С целью  повышения уровня налоговой культуры и ее пропаганды среди всех участников налогового 

процесса, осуществить внедрение эффективных и инновационных инструментов коммуникации с 

налогоплательщиками. 

Все это будет способствовать дальнейшей инновационной эволюции  Государственной налоговой 

службы и одной из важнейших сфер экономики - малого бизнеса. 
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Abstract 

Modern Bank is a entity, who works in the tax environment changes and is actively developing its activities in 

the banking market. However, taxation of banks affects on total banking operations and strengthening the 

banking sector and the state or vice versa can lead to substantial losses. The authors studied current state and 

prospects of development the banking sector in condition of changes of the tax environment. There is describes 

the main trends of taxation of banks in Ukraine and features of taxation of banking operations taking into 

account the Tax Code. There is also proposed definition of the tax environment. The author believes that the new 

conception of trusting cooperation banking sector and the State Tax Service is perspective of development of the 

banking sector. 

JEL codes: G21, H21, K34 

 1  Введение 

Банковский сектор по праву можно назвать мощным катализатором экономики любого государства. 

Хозяйствующие субъекты ни одной сферы экономики не могут развиваться вне взаимодействия с 

банками. Осуществляя финансовое посредничество,  банковский сектор, особенно с учетом глобальности 

масштабов деятельности банков, способен менять характер циклических процессов экономики, усиливая 

показатели финансового развития государства, или наоборот, способствуя нестабильности 

экономических процессов (Дзюблюк О.,2011).   

Современный банковский сектор Украины представлен двумя уровнями: первый уровень представлен 

Национальным банком Украины, а второй уровень образуют  все остальные банковские учреждения. На 

начало 2012 года в государстве функционировало 176 банков из 198 зарегистрированных, в том числе 53 

банка с иностранным капиталом и 22% - со 100% иностранным капиталом (Официальный веб-сайт 

Национального банка Украины,2012). Согласно данным НБУ, доля иностранного капитала в акционерном 

капитале банковской системы за год незначительно увеличилась и составляет 41,9%.На начало 2012 года 

брутто активы банковской системы составили 92% ВВП Украины, что свидетельствует о высоком уровне 

интегрированности банковских учреждений в экономику страны. 

Вместе с тем, в сегодняшних условиях, несмотря на некоторую нормализацию ситуации, банковский 

сектор экономик большинства государств функционирует в условиях замедленного экономического 

роста, испытывает проблемы относительно наращивания  капитала и привлечения  денежных средств, 

поддержания необходимого уровня ликвидности и др. (Барановський О. Сьогодення світового ринку 

банківських послуг, 2012). Все это приводит к необходимости сокращения банковскими учреждениями 

количества отделений, сотрудников, сокращения ассортимента банковских продуктов и др. 

 Актуальность данного вопроса усиливается существованием факторов, которые оказывают прямое 

влияние на деятельность банков, а также опосредованное влияние на хозяйствующих субъектов - 

клиентов банка. Как свидетельствуют результаты деятельности банковского сектора экономики в 2011 

году, на функционирование банковских учреждай влияние оказали прежде всего такие события: 

 принятие Закона Украины № 3795-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Украины относительно урегулирования отношений между кредиторами и потребителями 

финансовых услуг», которым было запрещено валютное кредитование населения; 

 принятие Налогового кодекса, который регламентирует процесс списания проблемной 

задолженности за счет сформированных резервов, что может способствовать очищению банковских 

балансов и ограничению влияния затрат на формирование резервов на финансовые результаты 

банковского сектора; 

 изменение правил работы на валютном рынке, предусмотренные Постановлениями НБУ № 204 и 205 

от 29.06.2011, № 278 от 11.08.2011 г., которые сократили лимит длинной валютной позиции и обязали 

идентифицировать покупателей иностранной валюты на наличном валютном рынке. 

Следует отметить, что ключевую роль в результатах и определении перспектив развития банковского 

сектора занимает именно факт проведения налоговой реформы, поскольку изменения в системе 

налогообложения, а таким образом и налоговой среды, кроме своей фискальной направленности, также 

предполагают регулирование и стимулирование  развития банковского сектора Украины в интересах 
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национальной экономики. Однако, несмотря на принятие Налогового кодекса, процесс развития 

налоговой системы  и усовершенствование механизма налогообложения продолжается, поскольку в 

Кодекс  вносятся соответствующие изменения, целью которых является совершенствование налогового 

законодательства  Украины, устранение проблем и противоречий, приведение его в соответствие с 

потребностями  текущего состояния деятельности хозяйствующих субъектов, а также максимальная 

гармонизация  с налоговыми  системами государств Европы и Единого экономического пространства. 

Проблемы развития банковского сектора рассматривались в исследованиях отечественных и 

зарубежных ученых-практиков, среди которых Васюренко О.В., Дзюблюк О.В.,  Косова Т.Д., 

Папаика А.А. Примостка Л.О., Сало И.В. Вместе с тем, вопросы развития банковского сектора  в 

условиях изменения налоговой среды и  реформирования системы налогообложения являются 

актуальными. 

Целью статьи, с учетом вышеизложенного, является исследование перспектив развития банковского 

сектора Украины в условиях изменения налоговой среды. 

 

 

Налоги и сборы, которые уплачивал 

банк согласно ст.14 ЗУ «О системе 

налогообложения» 

Налоги и сборы, которые уплачивает банк согласно 

действующему Налоговому кодексу Украины 

№ 

п/п 

Наименование 

налога, сбора 

Ставка № 

п/п 

Наименование 

налога, сбора 

Ставка 

Общегосударственные налоги и сборы Общегосударственные налоги и сборы 

1 Налог на прибыль 25% 1 Налог на прибыль Поэтапное снижение ставки: 

с 23% в 2011 г. до 21%, 19% и 

16% в 2012, 2013 и 2014 гг. 

соответственно 

2 Налог на 

добавленную 

стоимость 

20% 2 Налог на добавленную 

стоимость 

Поэтапное снижение 

ставки: с 01.01.2011 по 

31.12.2013г. - 20%; с 

01.01.2014г. - 17% 

3 Плата за землю 1% ,3%,5% 3 Плата за землю 1% от нормативной 

денежной оценки земли 

или от 0,24 до 3,36 грн. за 

1 кв.м. 

4 Налог с 

транспортных 

средств 

Устанавливаетс

я в зависимости 

от объема или 

мощности 

двигателя 

4 Сбор за первую 

регистрацию 

транспортного 

средства 

Устанавливается в 

зависимости от объема 

или мощности двигателя 

5  Плата за 

торговый патент 

на некоторые 

виды 

предприниматель

ской деятельности 

960 грн. за 

календарный 

месяц 

5 Сбор за пользование 

радиочастотным 

ресурсом 

До 8666,30 гр за1МГц 

6 Рентные платежи Зависит от 

объема 

использования 

ресурса 

6 Сбор за специальное 

использование воды 

До 56,62 грн за 100 куб. м. 

Местные налоги и сборы Местные налоги и сборы 

7 Коммунальный 

налог 

Граничный 

размер ставки 

не выше 10% 

7 Налог на недвижимое 

имущество, отличное 

от земельного участка 

устанавливается за 1 кв.м. 

жилой площади, но не 

выше 2,7% минимальной 

заработной платы 

8 Налог с рекламы Граничный 

размер ставки 

не выше 0,5% 

8 - - 

Талица 1. Сравнительная таблица налогообложения банков в Украине в 2012г. 
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 2  Понятие и суть налоговой среды  

Исследование работ ученых и практиков, связанных с вопросами реформирования налоговой системы, 

в превую очередь следует отметить, что понятию «налоговая среда» не уделяется должного внимания. 

Существует мнение, что под налоговой средой хозяйствующего субъекта можно понимать совокупность 

налогов, сборов, а также специальных налоговых режимов, которые формируют систему 

налогообложения в государстве (Омелянович Л.О., Гордієнко Є.С.,2011). Ряд авторов налоговою среду 

отождествляют с налоговым полем, под которым понимается  совокупность налогов и сборов, которые 

уплачивает плательщик налогов за счет собственных средств или по поручению других лиц, с 

характеристикой параметров таких налогов и сборов - ставки, срок уплаты, налоговые льготы (Сало І.В., 

2010). 

Считаем, что наиболее поноценно раскравает сущность налоговой среды хозяйствующего субъекта 

определение, которое предлагает  росийский ученый Богатырев Р.А. и указывает, что  налоговая среда -  

это совокупность отношений и условий, которые,  с одной стороны - обусловливают реализацию 

установленных в государстве норм и правил налогообложения, и, с другой, – должны способствовать 

повышению эффективности деятельности предприятий, решению задач развития, сочетанию частных и 

общественных интересов (Богатырев Р.А., 2012). То есть налоговая среда - это не просто совокупность 

налогов и сборов в государстве, или соовокупность исключительно тех налоговых платежей, которые 

уплачивают определенные хозяйствующие  субъекты, а также  условий  уплаты налогов и сборов, 

возможностей  взаимодействия государственного налогового менеджмента и корпоративного налогоового 

менеджмента. Вместе с тем, ключевым моментом  в понимании налоговой среды банковских учреждений 

являются количество уплачиваемых налоговых платежей в бюджеты разных уровней и  их ставки, 

поскольку именно это определяют уровень налоговой нагрузки, а таким образом,  применение 

соответствующего инструментария в процессе проведения корпортативного и государственного 

менеджмента, что дает возможность говорить о качестве взаимодействия  государства в лице 

государственных налоговых органов и банковского сектора.  

 3  Основные тенденции налогообложения банков в Украине 

 В условиях реформирования системы налогообложения в Украине и действия Налогового кодекса 

(Офіційний сайт Верховної Ради України, 2012), произошли некоторые изменения, которые имеют 

положительное влияние на деятельность банков, что отражено в табл.1. 

Так, данные табл.1 свидетельствуют, что с реформированием налогообложения в Украине кардинально 

изменилась структура  уплачиваемых налогов и сборов банками в бюджеты разных уровней. Кроме того  

наблюдается постепенное снижение ставок по основным видам налогам, например Налоговым кодексом 

предусмотрено поэтапное снижение ставки налога на прибыль: с 23% в 2011 г. до 21%, 19% и 16% в 

2012, 2013 и 2014 гг. соответственно, а также снижение ставки НДС: с 01.01.2011 по 31.12.2013г. - 20%; с 

01.01.2014г. - 17%. 

В условиях действия налогового кодекса произошли также качественные измения и в самом подходе 

налогообложения банковских операций, что послужило для соответствующих изменений в налоговой 

среде банковского сектора экономики. Особенности налогообложения банковских операций с учетом 

действующего Налогового кодекса приведены в таблице 2. 

Следует отметить, что выше указанные изменения оказали положительное влияние на состояние 

банковского сектора Украины, Так, введение Налогового кодекса  способствовало снижению налоговой 

нагрузки на банки и их клиентов, за счет чего увеличилось объем вкладов юридических и физических 

лиц, а таким образом и  активов банковского сектора (табл.3). 

Данные табл. 3 свидетельствуют, что главным показателем, который характеризуют позитивное 

влияние введения Налогового кодекса  на развитие банковского сектора в Украине, является результат 

деятельности, а именно с введением Кодекса банкам за период 2011г. удалось сократить свои убытки на 

40,83%, что является положительной динамикой. Кроме того, за счет снижения общей налоговой 

нагрузки в государстве, в 2011г. банкам удалось привлечь средства от юридических и физических лиц на 

11,74% по сравнению с 2010г., и соответственно  увеличить свой кредитный портфель на 11,91%.   
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•Две категории налогооблагаемого дохода: операционный и прочий доход 

•Для целей налогообложения банковских учреждений приведен детальный перечень операционных 

доходов 

•Датой получения доходов от кредитно-депозитных операций является дата признания процентов 

(комиссий и др. платежей) по правилам бухгалтерского учета 

Эффективная процентная ставка может применяться для целей налогового учета (устраняется временная 

разница по процентным доходам банка) 

С 1 января 2011 года вступили в силу определения: 

Обычная ставка процента по депозиту / вкладу: 

-устанавливается по каждому виду депозита для всех вкладчиков 
- на условиях, утвержденных внутренними правилами банка 

-официально оглашена на дату подписания договора 

Обычная ставка процента по кредиту / займу: 
-устанавливается в зависимости от вида кредита 

-в пределах минимального и максимального размера процентной ставки 

-на стандартных условиях , определенных внутренними правилами банка 

По общему правилу, отсутствуют налоговые последствия при менее чем 20% отклонении от уровня 
обычной цены 

Датой увеличения расходов от кредитно-депозитных операций является дата признания процентов 

(комиссий и др. платежей) по правилам бухгалтерского учета 

Комиссионные доходы/расходы и другие платежи, которые были включены в объект налогообложения в 
отчетных налоговых периодах до вступления в силу новых правил, не учитываются при определении 

доходов и расходов 

Отсутствуют налоговые последствия при менее чем 20% отклонении от уровня обычной цены 
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В соответствии с Методологией НБУ, Банк создает и списывает страховые резервы для возмещения 

возможных потерь по: 

-кредитным операциям (за исключением внебалансовых, кроме гарантий) 
-средствам на корреспондентских счетах в других банках 

- приобретенным ценным бумагам 

- другим активным операциям банка включая начисленные по таким операциям проценты и комиссии 

Размер страхового резерва, который создается за счет увеличения расходов, не должен превышать 20%(с 

1 апреля 2011 года по 1 января 2012 года –30%) от суммы задолженности (кредитного портфеля банка) 

Если по результатам отчетного налогового периода размер сформированного страхового резерва 

уменьшился, излишняя сумма страхового резерва, ранее отнесенная на расходы, увеличивает доход банка 
по результатам такого периода, за исключением случаев: возмещения банком безнадежной 

задолженности за счет страхового резерва;  

уменьшения норматива формирования резерва в соответствии с законодательством (40% -в 2010 году, 
30% -в 2011 году и 20% -с 1 января 2012 года) 
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Унификация правил бухгалтерского и налогового учета 

Банк имеет право возместить задолженность за счет страхового резерва в налоговом учете, при условии 

что такая задолженность определена как безнадежная в соответствии с методикой, утвержденной НБУ по 
согласованию с Министерством финансов 

В случае погашения (частичного либо полного) безнадежной задолженности, ранее возмещенной за счет 

резервов, кредитор увеличивает свой доход на сумму такой компенсации 

Излишняя сумма страхового резерва, которая ранее была включена в расходы, не включается в состав 
доходов банка при условии, что такое уменьшение возникло вследствие возмещения банком безнадежной 

задолженности должника в установленном законодательством порядке за счет страхового резерва 
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Отчуждение объекта залога приравнивается к его продаже. При этом, цена такого приобретения 

определяется по правилам, установленным соответствующими законами, регулирующими отношения 
залога (ипотеки)  

-стоимость залогового имущества определяется на основании оценки субъектом оценочной деятельности 
=> больше ясности для определения базы обложения НДС 

Банк имеет право возместить за счет страхового резерва  

-часть задолженности, оставшейся непогашенной после обращения взыскания на залоговое имущество в 

судебном или внесудебном порядке 
-часть задолженности, превышающую сумму средств, полученных в результате обращения взыскания на 

предмет залога, если в соответствии с законодательством обязательство считается полностью 

исполненным 
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Одно из основных изменений касается термина «расходы», которые теперь определяются как: 

―«сумма средств или стоимость имущества, уплаченная (начисленная) плательщиком налога продавцу (в 

том числе эмитенту, кроме приобретения во время первичного размещения)ценных бумаг, деривативов 
либо иных, нежели ценные бумаги, корпоративных прав, как компенсация их стоимости» 

Таблица 2. Особенностей налогообложения банковских операций согласно действующему Налоговому 

кодексу Украины 
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Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 в % 2011г. 

к 2010г. 

Активы 340179 599396 926086 880302 942088 1054280 11,91 

Кредиты  269294 485368 792244 747348 755030 825340 9,13 

В т.ч. кредиты 

юр.лицам 167661 276184 472584 474991 508288 580907 14,29 

Кредиты физ. 

лицам 77755 153633 268857 222538 186540 174650 6,37 

Обязательства  297613 529818 806823 765127 804363 898793 11,74 

В т.ч. средства 

юр.лиц  76898 111995 143928 115204 144038 186213 29,28 

средства 

физ.лиц 106078 163482 213219 210006 270733 306205 13,1 

Результат  

деятельности 4144 6620 7304 -38450 -13027 -7708 -40,83 

Таблица 3. Основные показатели деятельности банков Украины, млн.грн. (Официальный веб-сайт 

Национального банка Украины, 2012). 

Налоговая и банковская практика показывает,  что перспективой развития банковской сферы становятся 

системные преобразования, сопровождающиеся тесным диалогом банков с органами  государственной 

налоговой службы в режиме реального времени.  Так, целесообразно отметить, что между налоговой 

службой и банковскими учреждениями существуют тесная взаимосвязь, а именно их деятельность 

сосредоточена на обслуживании плательщиков налогов. Таким образом, изменения в механизме 

налогообложения хозяйствующих субъектов содействуют снижению уровня налоговой нагрузки и росту 

клиентской базы банка, что в свою очередь имеет положительное влияние на развитие банковского 

сектора. Реализации выше указанного курса будет способствовать подписание Меморандума  о 

партнерстве и сотрудничестве между Государственной налоговой службой Украины и  Независимой 

ассоциацией банков Украины (Германова О., 2012). Поскольку банковский сектор все еще не смог 

преодолеть в полной мере последствия финансового кризиса, подписание Меморандума должно 

способствовать  переходу банков в категорию не просто главных налогоплательщиков государства, но и  

стабильно развивающегося, прибыльного сектора экономики, что также предполагает в перспективе 

становления доверительных отношений между банками и налоговыми органами. Кроме того,  

перспективным направлением развития банковской сферы становится внедрение электронных услуг для 

банков - налогоплательщиков, что обеспечит сокращение материальных затрат банков на заполнение и 

предоставление  налоговой отчетности (Orlova V.(Орлова В.),2011)   

 4  Заключение 

Учитывая выше изложенное очевидно, что после  принятия Налогового Кодекса в налоговой среде 

банков, а также других хозяйствующих субъектов  произошли весомые изменения, влияющие на 

состояние развития экономики в целом.  Считаем, что перспективой развития для  банковского сектора в 

таких условиях является новая доверительная концепция сотрудничества банковского сектора с 

Государственной  налоговой службы: 

 улучшение сервисного обслуживания банков позволит значительно улучшить отношения между 

плательщиками, в частности в лице банков, и государством;  

 внедрение электронных услуг для банков позволит сократить материальные затраты банков на 

заполнение и предоставление  налоговой отчетности; 

 создание условий для формирования доверия банка к органам налоговой службы- представителю 

государства; 

 повышение уровня прозрачности отношений между банками и государством, что способствует 

повышению доли самостоятельной и добровольной уплаты  налогов и сборов и становлению 

банковского сектора основным  бюджетоформирующим участниками налоговых правоотношений.  

Это будет способствовать дальнейшим  качественным преобразованиям налоговой среды и 

максимизации результатов экономической деятельности банков - мощного катализатора экономики.  

 

 

 

 

   



SESSION 3E: Финансы 547 

Литература 

 Дзюблюк О. (2011) «Розвиток банківського сектору в умовах деформації світового фінансового 

простору» ,Вісник НБУ, 4, с.76-83 

 Официальный сайт Национального банка Украины  [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.bank.gov.ua 

 Барановський О.(2012) «Сьогодення світового ринку банківських послуг»,  Вісник НБУ,4(194), с.18-

22 

 Омелянович Л.О., Гордієнко Є.С. (2011) Діяльність торговельного підприємства в умовах 

трансформації податкового середовища. Донецьк, ДонНУЕТ імені Михайла Туган -Барановського, 

2011, с.19-37. 

 Сало І.В.(2010), Оподаткування банків. Суми,Університетська книга, 208с. 

 Богатырев Р.А. (2012) «Модернизация Налоговой среды в современной экономике России» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rane.ru/files/docs/aspirant/bogatirev_ra.pdf 

 Податковий кодекс України від 02.12.2010р. №2755-VI (У редакції Закону України від 

07.07.2011№3609-VI), [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. rada.gov.ua 

 Германова О. (2012) «Залог экономического развития», Вісник податкової служби України, 19, с.4 

 Orlova V.(2011), «Роль Интернет технологий в повышении эффективности администрирования 

налогов» в трудах International  Conference of Eurasian economies 2011, Bishkek-Kyrgyzstan (12-14 

October,2011) с.372-376.  

 
  

 

http://www.bank.gov.ua/
http://www.niss.gov.ua/book/StrPryor/St_pr5/17_Karpinsky.pdf


548 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2012 

Pressing Problems Related to Development of Pension Schemes in 

Ukraine and Kazakhstan 

Dr. Nataliya Rad (Donetsk National University of Economics and Trade, Ukraine) 

Abstract 

The article deals with some of the aspects related to development of the present-day conception of pension 

schemes in Ukraine and Kazakhstan in the context of solving social problems. Demographic and economic 

conditions for functioning of pension mechanisms of the countries under consideration are analyzed. 

Comparison of their parameters shows the existence of conceptual characteristics and similar features. 

Approaches to formation of insurance fees as the background for pension schemes financial balance have been 

analyzed. Attention is paid to the dependence of financial stability of pension schemes on the level of shadowing 

of employment relations and wages. Outstanding characteristics for formation of pension assets of insured 

persons are described. Mutual problems for development of basic pension security are defined. We focus at the 

insufficient level of development of the non-state pension provision in comparison with the present-day public 

needs. In the course of our investigations we used the whole complex of general scientific and economic-

statistical methods: tabulation procedure, data processing and comparison study. Speculative generalizations and 

conclusions are made based on the abstract-logical method. We make our proposals to improve the conception of 

the present-day pension scheme (system) and environment for its functioning for the purposes of further social 

and economic national development. 

JEL codes: G23, G28, H21 

 1  Introduction  

Socialization is one of the outstanding features of today world development. In this context the urgency of 

problems related to raising of living standards becomes vital. Special attention in modern conditions is required 

by the problems of providing moneyed assistance for socially unprotected categories of population to which 

senior citizens are referred. The status of social welfare state secured in the Constitutions of Ukraine and 

Kazakhstan means the necessity for forming higher social standards and corresponds with Eurointegration 

priorities for development of our country (Verkhovna Rada of Ukraine, 1996; The Republican referendum, 

1995).  At the same time implementation of the problems related to increasing the level of social protection 

requires considerable financial resources. They can be formed from different sources: at the expense of the 

nation, partners of business activity and subjects. Functioning of the mixed alternatives of moneyed assistance 

gives the nation capabilities of selecting the concept of pension system development that meets the level, 

features and needs of social and economic development. 

A key role in formation of the conceptual elements of pension system is plaid by amount of compulsory 

payments (to secure the rights for pension payments) by participants of respective pension system. We know that 

overrunning fiscal load hurts ability of economy to compete. That is why the primal problem which 

academicians and practitioners of Ukraine and Kazakhstan are trying to solve today is search for general 

(universal) model of pension system, which in addition to improvement of social protection of subjects could 

contribute also to efficient economic development of the nation. Theoretically this is provided in the three-pillar 

pension system (Ukrainian version) that includes joint system of mandatory pension insurance and defined 

contribution pension scheme of mandatory state pension insurance (Verkhovna Rada of Ukraine, 2003a). The 

Kazakhstan’s pension system is also aimed at differentiation of sources of pension payments (in the frameworks 

of two pillars). 

It should be emphasized that modern retirement insurance in the countries under consideration had its origins 

in the Soviet Union social security system. Recent development of pension systems is taking place in conditions 

of negative demographic tendencies, aggravation of crisis phenomena in economy and global financial 

disproportions. All this predetermines necessity of studying pension schemes and framing conceptual lines to 

overcome the problems. Parnyuk V., Boreiko V., Poluyanov V., Melnichuk V. and many others gave a lot of their 

attention to research into the nature, essence and features of pension systems. However, pension systems in 

Ukraine and Kazakhstan continue to be developed. This process runs in conditions of unstable environment of 

economy and society being transformed. That is why it requires successive analysis, estimation and correction. 

All stated above argues the relevance of our investigation. 

Thus, the object of our paper is analysis of some aspects of pension system functioning in Ukraine in 

conditions of application of unified social tax and in comparison with the relative elements of the Kazakhstan’s 

pension system; identification of problems and working out guidelines for improvement of these parameters in 

the context of solving problems of social and economic development. 
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Our investigation is based on dialectic and system approaches. In the course of our investigation we employed 

a group of general scientific and statistical techniques: statistical analysis and processing of data, pooling of data, 

comparative analysis and others. Abstract and logic method was used for making theoretical generalizations. 

 2  Problem description 

For the purposes of our investigation we should keep in mind that pension system reforming is part of the 

transformation processes that take place in the state. Effectively functioning real sector of economy, sufficiently 

enough number of workplaces for embracing citizens of economically active age and high standard of wages 

(earnings) can be considered as the main conditions for successfully acting pension system. These factors are 

indeed the basis for correct planning of pension assets of the main participants of pension system for long-term 

perspective. They also specify the level of financial stability of pension system itself. 

It is appropriate to note that the main generalizing indicator of economic growth – gross domestic product 

(GDP) shows the level of economic potential of the state that can be used for development of its social services. 

GDD per capita in Kazakhstan exceeds that in Ukraine by a factor of 1.8. Analysis of GDP and its components of 

the countries under consideration is given in Table 1.  

Parameters/Country Ukraine Kazakhstan 

GDP (official exchange rate), (2011 est.), $ 162,9 billion 180,1 billion 

GDP (composition by sector), (2011 est.) % 100,0 100,0 

- agriculture, (2011 est.) % 9,3 5,2 

- industry, (2011 est.) % 34,7 37,9 

- services, (2011 est.) % 56,1 56,9 

GDP (real growth rate), (2011 est.) % 5,2 7,5 

GDP (per capita, PPP), (2011 est.), $ 7200,0 13000,0 

Таble 1. Main Characteristics of GDP of Ukraine and Kazakhstan in 2011. Sources: Central Intelligence 

Agency, 2011a; State Statistic Committee of  Ukraine, 2011a. 

In spite of available differences, success of any type of pension scheme (system) depends primarily on the 

coverage by it of potential participants. Degree of fulfillment of this condition affects first and foremost amounts 

of pension taxes. This correlation can be seen both within each specific period and in the intergenerational cut-

out. At the same time, one of the main conditions that specify peculiarities of formation of potential community 

of participants of each of pension schemes is demographic situation, the main parameters of which are shown in 

Table 2. 

Parameters/ Country Ukraine Kazakhstan 

Population (million) 45,1 15,5 

Age Distributions 

(% of population) 

100,0 100,0 

0-14 years 13,7 21,6 

15-64 years 70,8 71,0 

> 65 years 15,5 7,4 

Median age (total), years 39,9 30,2 

Median age (male), years  36,7 28,7 

Median age (female), years 43,1 31,9 

Population growth rate (2011 est.), % -0,622 0,4 

Life expectancy at birth (total population), years 68,58 68,51 

Life expectancy at birth (male), years 62,79 63,24 

Life expectancy at birth (female), years 74,75 74,08 

Expectancy population at 2050, million 39,3 18,7 

Laborforce (million)  22,02 (2010 est.) 8,б1 (2010 est.) 

Laborforce by occupation, (%): 100,0 100,0 

- agriculture, % 15,8 28,2 

- industry, % 18,5 18,2 

- services, % 65,7 (2010 est.) 53,6 (2010 est.) 

Unemployment (% of workforce) 7,9 5,4 

Table 2. Demography and labor markets parameters of Ukraine and Kazakhstan in 2011. Sources: Central 

Intelligence Agency, 2011b; State Statistic Committee of Ukraine, 2011b. 

Analysis of demographic indicators allows us to see the advantages and system-based problems related to 

development of the countries in the context of the existing structure of age-group populations. These factors are 
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indicators for the formation of conceptual approaches to the construction of pension scheme elements. We can 

consider as the main estimate demographic indicators (for the purposes of pension scheme development) the 

ratio of persons, who attained pension age in the general population composition; the ratio of persons, who 

attained pension age to citizens of economically active age (dependency ratio); the ratio of pensioners to the 

number of the employed; the ratio of persons acquired age (> 65 years) to the number of children under 5 years 

of age, and others. The data given in Table 2 shows that demographic situation in Kazakhstan is characterized by 

younger generation-indicators. For this speaks the median age of the population: the data is 9.7 % less in general, 

8.0 % less for male and 11.2 % less for female than those similar indicators for Ukraine. At practically equal 

expected lifetime of citizens (at birth) the population of advanced age in the general population composition in 

Kazakhstan is by 9.1 % less than in Ukraine. This argues the more optimal dependency ratio of senior citizens 

for the category of economically active population in Kazakhstan (10.4 %) in comparison with Ukraine (21.9 %). 

The indicator that characterizes the ratio of senior citizens to the category of young people (who do not attained 

working age) in Kazakhstan (34.4 %) can also be considered as the more optimal in comparison with the similar 

in Ukraine (13.1 %). However, in this context it is important to note that in the research environment there have 

been formed definite evaluating stereotypes which consider domination of population of young age in the 

general population composition as positive factors. One of the peculiarities of the present-day pension system, to 

our opinion, is the necessity of considering its characteristics in the longer term change. When we consider the 

ratio of junior and senior population in relation to economically active age-population, we can see that the more 

optimal ratio has been formed in Kazakhstan (7.4 % and 21.6 %) than the similar ratio in Ukraine (15.5 % and 

13.7 %). However, in the long-term measurement, when replacement of generations take place, indicators in 

Kazakhstan will have less positive characteristics that those in Ukraine (changes in the category of persons of 

economically active age were not taken into account for this case study). Accordingly, the most optimal will be 

equal ratio of replaceable groups of employable population and incapacitated persons (junior and senior in 

comparison with population of economically active age) in the long-term perspective. This is because sizable 

fluctuation of demographic determinants has destructive influence on economic and financial sectors of the state. 

Looking forward we can assume ever more increasing influence of this factor on pension scheme development. 

This argues the necessity of working out the strategy for demographic development for long-run period for the 

purposes of pension system transformation. Describing labour sector we can see that at practically equal ratio of 

economically active population the percentage of labour force in Kazakhstan (77.2 %) exceeds similar indicator 

in Ukraine (69.02 %). One of the explanations of this is the possibility of losing economic activity (capacity for 

work) at a more early age than that foreseen by generally accepted limits when working in detrimental to health 

industries. It is important to note the existence of one of the negative factors in employment sector for the 

countries under consideration: it is unemployment the level of which in Ukraine is 2.5 % higher than that in 

Kazakhstan. Taken as a whole, this affects development of pension system and requires to be controlled at the 

state level. There are good reasons to point out that formation of pension system parameters is governed to a 

considerable degree by macroeconomic conditions shown in Table 3.  

Parameters/Country Ukraine Kazakhstan 

Investment (gross fixed), % of GDP (2011 est.) 19,0 18,3 

Inflation rate, % (2011 est.) 9,0 7,4 

Taxes and other revenues, % of GDP (2011 est.) 26,9 21,5 

Budget surplus (+) or deficit (-), (% of GDP), (2011 est.) - 4,0 - 2,3 

Public debt (% of GDP}, (2011 est.) 44,8 16,0 

Stock of narrow money (2011 est.), $ 36,41 billion 22,65 billion 

Stock of broad money (2011 est.), $ 74,96 billion 77,23 billion 

Table 3. Basic macroeconomic indicators of Ukraine and Kazakhstan in 2011. Sources: Central Intelligence 

Agency, 2011c; State Statistic Committee of Ukraine, 2011c. 

It should be emphasized that existing direct relationship between rate of retirement pension, pensionable 

service duration and wage level (earnings) and also insurance payments in pension schemes of Ukraine and 

Kazakhstan enables to control equilibration between pension liabilities and retirement cash flows with the help 

of insurance payment parameters. There are different conceptual approaches to their formation (see Figure 1). 
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Figure 1. Main parameters of insurance contributions formation. Source: the author’s definition. 

The pay-as-you-go pension scheme traditionally uses the earnings of insured persons as the basis for 

assessment of insurance payments. One of the main advantages of these economic categories is that being a 

source for assessment of insurance payments they are also a reflection of its part to be returned in case of loss of 

earning capacity. This correlation is one of the principal indicators reflecting pension scheme sociality and 

quality. However, today judgments appear that expand the scope of conceptual approaches towards insurance 

contributions formation (see Table 4). 

Parameters Methodological approach towards  

taxation object formation 

Impact on pension scheme 

Wages (earnings) According to the Act of Ukraine “On 

Labour Remuneration” the earnings shall be 

not less than minimum and not more than 

maximum of insurance payment 

Positive: has personified character 

and incentive potential of insured 

principles 

Negative: facilitates shadowing of 

earnings 

Wages (earnings)  The whole amount Positive: increases potential of 

financial security 

Negative: facilitates shadowing of 

earnings 

Base norm wage fund   Product of employment size on the 

established living wage 

Negative: incentive potential of 

insured principles is lacking; 

contributes to lowering of 

financial security 

Receipts from sale of 

products (goods, woks, 

services)  

Unified social tax Negative: personified character 

and incentive potential of insured 

principles are lacking 

Table 4. Conceptual approaches towards insurance contributions formation. Sources: Verkhovna Rada of 

Ukraine, 2003b; Boreiko, 2006; Parnyuk, 2006.  

One of the critical objects for a dispute is qualifying insurance contributions as a category of social, insurance 

or tax payments (Poluyanov, 2006). Although this payment has similar to tax features and insurance nature, it is 

social transfer in itself. Therefore its parameters, to our opinion, at any form of compensation shall provide first 

and foremost sufficient level of future retirement assets. Earnings are developing category. Transformation of 

economic activity facilitates transfer of sources of earnings formation into financial sector. Tax-free earning of 

incomes is gaining ground and becomes more popular. These are dividend yield, income from rental, income 

from securities and many others being often the main and the only means of living. We consider that it makes 

sense to expand insurance payment taxation for these incomes. 

Comparative analysis of pension systems in Ukraine and Kazakhstan shows that they have similar conceptual 

features and differences lying in the basis of formation of their pension system products shown in Table 5.  

 

Main parameters of insurance contributions formation 

 

 

Taxation basis 

Payroll (income) 

Contract provisions 

Established in 

accordance with 

legislation 

State of 

aggregation 

Independent 

payment (insurance 

payment) 

Integrated payment 

(unified insurance 

contribution) 

Compensation 

payment 

Amounts 

Amounts added to 

payroll (income) 

Payroll burdens 

(income) 

Minimum insurance 

contribution 

Maximum level 

Fixed amount 

Payers 

Insurees 

Indemnified persons 

Safety funds 

National budget 
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Type/Parameter/Country Ukraine Kazakhstan 

The first level: overall coverage, 

redistribution 

  

State retirement benefits (state pension)   

Special (Targeted) + + 

Basic + - 

Minimal + + 

Coverage All employed Ukraine citizens All employed Kazakh citizens 

Second level: mandatory insurance Notional accounts Mandatory individual  accounts 

Coverage All employed Ukraine citizens All employed persons  residing 

in Kazakhstan  

Third level: voluntary insurance 

(private) 

+ - 

Social insurance  Employed (excluding working 

pensioners) and self-employed 

persons, including foreign 

citizens and persons without 

citizenship who work and reside 

permanently in Kazakhstan 

Types of pension Old Age, Disability, Survivors Old Age, Disability, Survivors 

Conditions for granting pension:   

Retirement age (old-age solidarity 

pension): 

  

- male 60 63 

- female 60 58 

- reduced Yes Yes 

Period of participation in (old-age 

solidarity pension system) 

  

- male 35 25 

- female 30 20 

- reduced 20-25 20-25 

Minimum old-age pension Fixed by law (in the national 

budget) – 938 hrn. (est. 2012) 

Fixed by law (in the national 

budget) – 6,700 tenge (est. 2006) 

Period of used wages (old-age 

solidarity pension system): 

For any 5 years till 01.07.2000 

and for the whole period 

following this data 

For 3 consecutive years after 

1995 

 

Sources of Funds (old-age solidarity 

pension system): 

   

Insured person,  % 2.0 % – 4.5  % of earnings 

(unified social  tax) 

- 

Self-employed person,  

% 

33.2 % of earnings (unified 

social  tax) 

calculated indicator (social  tax) 

Employer, % 

 

33.2 %  of payroll (unified 

social  tax) 

11.0 % (social  tax) 

Sources of Funds  (mandatory 

individual account) 

  

Insured person, % 2.0 %  – 7.0 % of payroll 10.0 %  of monthly earnings 

Self-employed person, % 2.0 %  – 7.0 % of payroll 10.0 % of monthly income (not 

less then 10 % of the minimum 

wage and not more then 10.0 % 

of 70 times the minimum wage 

Social insurance, % - 2.0 %  (3.0 % in 2007) of the 

monthly minimum wage; 

18.0 % of monthly income (is 

paid to the state budget) 

Table 5. Comparison of pension system parameters in Ukraine and Kazakhstan. Sources: the author’s definition 

Sources: Pension Fund of Ukraine, 2011; Ministry of Labor and Social Protection of Population of the Republic 

of Kazakhstan, 2011; SSPTV: Asia and Pacific, 2006. 
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Retirement insurance in Ukraine and in Kazakhstan provides for covering insured events related to retirement 

age, disability and survivors' benefits insurance. It makes sense to note progressive increase in pension payments 

in Ukraine and in Kazakhstan from 21.6 USD and 29.3 USD in 1995 to 124.7 USD in 2009 respectively (Rudik, 

2011; Melnichuk, 2010).  The positive feature of both pension schemes is tolerance level of pension secured in 

legislation.  Introduction of unified social tax in Ukraine in 2010 has enabled to combine administration of 

insurance payments of four insurance funds that control insured events related to pension coverage, temporary 

loss of capacity to labour, occupational accidents, and unemployment. Combining of payments facilitated to a 

considerable degree simplification of their administration by insurees. However, these changes had no effect on 

the concept of their formation. At the same time, national strategy of innovative development requires 

competitive growth of the economy. Social taxes on retirement insurance are constituent part of costs and 

therefore their amounts require optimization. 

It should be pointed that one of the general features characterizing conditions for functioning of pension 

schemes under consideration is presence of industries with harmful labor conditions that makes provision for 

earlier (than on the usual terms) retirement age of workers. In conditions of more unfavorable demographic 

situation this problem has a negative effect on the development of Ukraine’s and Kazakhstan’s pension systems 

and necessitates solution in the frameworks of further pension transformations. 

Thus, it seems clear that functioning of all acting forms of retirement insurance in the countries under 

consideration is accompanied by general problems related to limited abilities of guaranteed permanent 

appointment through the duration of economically active age, insufficient salary level for participation in 

retirement saving insurance, institutional insufficiency of financial market and investment instruments, and high 

level of risks at all stages of formation, capitalization and maintenance of pension assets of insured parties and 

also conceptual shortcoming of pension system elements (Hinz, at. al, 2005; International Labour Office, 2003). 

This assumes necessity of creating maximally favorable conditions for development of all forms of pension 

system. 

 3  Conclusions 

Our study has shown that as consisted with the declared by Ukraine and Kazakhstan course for improvement 

of social standards the level of social security of citizens even though is rising, but is still low in comparison with 

European countries. The process of three-pillar pension system development takes place in conditions of 

unfavorable demographic situation, imperfection of financial market and investment environment, deficiency of 

efficient instruments for capitalization and protection of pension assets against risks. Today under current 

conditions the potential of Ukraine’s and Kazakhstan’s pension systems is not being realized in full. A key role in 

this is played by quality of the mechanism and instruments for income generation of the relative pension funds. 

To achieve both greater efficiency and gains in performance of this process we consider that it is necessary: 

1. To formulate national strategy for optimization of demography in the long term. 

2. To work out conception for expanding taxation (unified social tax) by means of inclusion of passive 

incomes in taxation base. 

3. To optimize parameters of rates of insurance (unified social tax) in order to reduce fiscal load on partners 

of business activity and to provide financial equilibration of budgets of Pension Funds in long-term 

perspective. 

Implementation of the above measures will enable to activate the process of pension transformations and will 

contribute to improving standards of social security system for citizens in the context of realization of the 

national priorities for innovative development. 
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Farming as a Factor of Agricultural Development in Kyrgyzstan 

Abstract 

   In this article there were considered issues of the Kyrgyz agricultural sector development related to petty 

goods (peasant) economy. The state drive for speed-up of the agricultural production concentration can decrease 

people gainings particularly in riral area and lead to a social tension strenthening. For lightening impact of forced 

enlargement of the agricultural production, the authors offer to use the proved mechanism of voluntary and 

interested association of household economic activities into jamaats under donors’s grant support and the jamaat 

co-financing or low interest lending of poor families’ groups on the competition basis.           

JEL code: Q18 

 

По данным местных экспертов, в настоящее время в Кыргызстане насчитывается более 300 тысяч 

мелких фермерских хозяйств, которые не в состоянии обеспечивать продовольственную безопасность 

страны в связи с их мелкотоварностью и трудностями самостоятельной закупки ими техники, семян и 

удобрений. Возвращаясь к статистике прошлых лет, эксперты отмечают, что в советский период 500 

колхозов обеспечивали население полностью КР, а сейчас, будучи аграрной страной, где 65 процентов 

населения живет в селах, страна во все возрастающих масштабах импортирует сельхозпродукцию 

(Акималиев, 2010). 

Очевидно, логичными при этом являются рекомендации специалистов, предлагающих укрупнять 

крестьянские хозяйства посредством объединения их в сельскохозяйственные кооперативы. 

В октябре 2010г. МСХ КР презентовало государственную программу развития кооперативов, 

подчеркивая важность этой программы в Кыргызстане, где на селе занято около 70 процентов населения 

республики, а на долю аграриев и перерабатывающей промышленности приходится почти 40 процентов 

всей произведенной валовой продукции. При этом в стране уже создано 1 424 кооператива, 52 из которых 

работают в сфере перерабатывающей промышленности. По сравнению с 2004 годом общее количество 

кооперативов возросло в 3,5 раза. В первую очередь, разработчики программы считают необходимым 

искоренять препятствия, которые тормозят развитие кооперативов. К ним, по мнению авторов, относятся 

отсутствие четкой системы определения, порядка начисления и взимания налогов, социальных страховых 

взносов, трудности получения кредитов, неравенство в налогообложении между кооперативами и 

фермерскими хозяйствами (без образования юридического лица), а также между различными видами 

кооперативов. 

Однако некоторые эксперты не считают развитие кооперативов панацеей, которая может разом 

улучшить эффективность хозяйствования в аграрном секторе. Так профессор Ы. Абдурасулов отмечает, 

что вместо того, чтобы создавать и развивать вторичный рынок земли и формировать слой фермеров – 

товаропроизводителей с целью создания высоко прибыльного товарного производства, государство 

ратует за механическое и тотальное объединение фермеров в кооперативы, ссылаясь на опыт организации 

«кооперативов» в Германии, не вникая в суть этих фермерских ассоциаций.  В результате, в последнее 

время под диктатом государственных органов увеличивается количество сельскохозяйственных 

кооперативов, люди, отдав свои крошечные земельные наделы в руки новоявленных латифундистов 

(зачастую вопреки своей воли), получают в виде «арендной платы» за них гроши или чаще всего в 

натуральной форме – продукцию и продолжают пребывать в бедности (Абдурасулов, 2010). Это, по 

нашему мнению, является откатом, так как государственная аграрная политика в Кыргызстане должна 

быть направлена не только на формирование фермера-товаропроизводителя, но и на снижение уровня 

бедности в стране.  

В начале 2011года, МСХ КР выступило с программным видением развития аграрного сектора страны. 

Где, в первую очередь, была подчеркнута необходимо создания фермерских хозяйств как в Аргентине, 

США или Мексике, а также развития рынка земли. По каждой отрасли фермеры должны будут создать 

ассоциации, а также профессиональные общественные объединения.  

Необходимо отметить, что концентрированное сельское хозяйство является высокоэффективным 

производством, обеспечивающим, с одной стороны, высокую занятость для разного рода специалистов, а 

с другой стороны, позволяющим выпускать  требуемый объем продукции, который обеспечивает 
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внутреннее потребление, переработку, экспорт, при ценах, которые поддерживают рентабельность этого 

производства. Но подобное сельское хозяйство, в настоящее время, является эффективной практикой 

только в странах развитой рыночной экономики.  

Для Кыргызстана, острой проблемой остаются бедность и крайне слабый прирост рабочих мест в 

экономике. Существуют расчеты, согласно которым при занятости в сельскохозяйственном производстве 

страны 1% населения (как, например, в постиндустриальных странах), в Кыргызстане количество 

фермеров будет насчитывать около 50 тысячи человек. В таком случае, на одно фермерское хозяйство в 

среднем будет приходиться по 25-30 га земли, что позволит заниматься товарным сельскохозяйственным 

производством (Абдурасулов, 2010). Данный расчет не показывает, что будет с остальными 64%, 

населения, ведь при средней величине земельного надела в 2.7 га, многочисленные фермерские 

(фактически крестьянские) хозяйства КР, в настоящее время, уже обеспечивают не только внутреннее 

потребление сельскохозяйственной продукции, включая переработку, и экспорт, но, самое главное, 

обеспечивают свои семьи работой и средствами к существованию.   

Если в КР начнется форсированный процесс концентрации сельскохозяйственных земель в руках 

немногих крупных землевладельцев, смогут ли высвобождаемые работники найти работу и будет ли их 

заработная плата соизмерима с утраченными доходами от своих наделов? Есть ли у государства какие-то 

расчеты или проработанные механизмы по гарантированному вовлечению становящихся безземельными 

сельских жителей в другие сектора экономики? 

Кроме того, и создание ассоциаций и профессиональных общественных объединений, тем более 

навязанных сверху, не будет способствовать ни повышению эффективности сельскохозяйственного 

производства, ни росту доходов фермерских хозяйств. Такой подход иллюстрирует стремление 

государственного органа как можно скорее продемонстрировать результаты своей работы, чтобы 

отчитаться. Но такое форсирование не даст реальной отдачи и скорее всего, останется очередной 

кампанией по повышению уровня заорганизованности отрасли.  

С декабря 2007г. постановлением правительства КР №603 была введена в действие методика анализа 

регулятивного воздействия нормативно-правовых актов на деятельность субъектов предпринимательства. 

В настоящее время, не менее важным нам представляется распространение применения такой методики 

для оценки воздействия государственных программ, представляемых нашими правительственными 

структурами. И в первую очередь такая оценка должна коснуться сельского хозяйства, как наиболее 

значимого сектора для Кыргызстана. 

В доктрине интенсивного развития сельского хозяйства «Агро EX-15» , по данным МСХ КР, 

планируется создать Кыргызагрохолдинг, куда войдут Агропродкорпорация, электронная товарно-

сырьевая биржа, Кыргызагролизинг, новый «Айыл банк» и трастовый донорский фонд. Данная 

программа еще раз подчеркнула, что руководители аграрного сектора страны фактически не 

предусматривают включение мелкотоварных, в массе своей, фермерских хозяйств страны в систему 

государственной поддержки, поскольку последняя очевидно рассчитана на крупный аграрный бизнес.   

Несомненно, государству следует стимулировать всякого рода ассоциирование и объединение 

сельскохозяйственных производителей, но главным принципом в организации этих процессов должны 

быть добровольность и заинтересованность фермеров.  По нашему мнению, пусть недолгая история 

развития предпринимательства на селе показала несколько удачно функционирующих организационных 

моделей укрупнения сельскохозяйственных производителей. Один пример организационной модели, 

представляет собой эффективное партнерство перерабатывающих предприятий с фермерами. При этом 

есть варианты, когда переработчики очень эффективно выстраивают контрактные отношения со своими 

фермерами-поставщиками, которые являются собственниками земли, а есть варианты, когда 

переработчики берут в аренду участки из государственного фонда перераспределения земель и 

организуют производство необходимой им продукции, привлекая для этого фермеров-арендаторов.  

Другой пример, представлен работой по развитию непосредственно первичного фермерского хозяйства, 

которое в Кыргызстане, на самом деле, является семейным крестьянским хозяйством, в работу которого 

вовлечены все члены семьи. Здесь наглядным является подход, использованный проектом   «Устойчивое 

управление землепользованием в высокогорье Памира и Памиро-Алая» (SLM, 2008). 

Непосредственной задачей проекта является уменьшение причин и негативного влияния деградации 

земельных ресурсов на структуру экосистем высокогорья Памира и Памиро-Алая посредством щадящей 

практики ведения хозяйства, а также активизации местных сообществ и органов местной власти, как 

национального, так и регионального уровня. 

Среди других направлений, в проекте было апробировано выделение грантов на основе 

софинансирования со стороны жамаатов (группы отобранных семейных хозяйств, как правило, бедных, 

объединяющих 8-10 семей из одного аила). Предварительно для участников жамаатов были проведены 

тренинги по оценке своих земель, улучшению управления землепользованием, составлению заявок на 

финансирование микропроектов. Затем, в начале 2010г. был проведен конкурс микропроектных 
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предложений и из заявленных 70 проектов, 30 получили грантовую поддержку, а в 2011г. дополнительно 

и также на конкурсной основе был профинансирован еще 21 проект. Собственное финансирование своих 

микропроектов жамааты обеспечили на уровне 45%. 

В основном, микропроектные заявки были связаны с сельскохозяйственным производством, но 

практика показала, что местные сообщества, после самостоятельного проведения оценки своих 

сельскохозяйственных угодий, начинали проявлять интерес к улучшению плодородия почвы, 

растительного состава на пастбищах и в целом, к сохранению окружающих природных ресурсов. При 

этом необходимо отметить, что в процессе работы жамааты оказались весьма привлекательными и для 

других членов местных сообществ в аильных округах, где реализовались микропроекты, и, в настоящее 

время, идет процесс, как укрупнения жамаатов, так и их добровольного объединение в одну ассоциацию. 

Другими словами, такая организация работы с отдельными (причем бедными) хозяйствами показала 

возможность сочетания экономических, социальных и даже экологических аспектов развития сельского 

хозяйства.  

Очевидно, что подобная финансовая поддержка сельскохозяйственного производства будет очень 

затратной для государства, ввиду значительного дефицита его бюджета. Тогда самым приемлемым на 

данном этапе будет координация со стороны государства усилий донорских проектов, направленных на 

развитие аграрного сектора, снижение бедности и защиту окружающей среды, для подобного роста и 

объединения фактически натуральных крестьянских хозяйств страны. Принимая во внимание планы 

правительства найти 1 млрд. сомов с целью кредитования с 2012г. групп сельчан в каждом аильном 

округе (на сумму 2 млн.сомов для округа под 7 % годовых через вновь создаваемую для этого сеть 

микрокредитных компаний), считаем необходимым максимально применить в этом кредитовании такие 

механизмы, как обучение по подготовке заявок на микрокредитование и проведение конкурсного отбора 

групп малоимущих сельчан для кредитования согласно четко обозначенным критериям.  

В целом, и объединение фермерских хозяйств, и развитие рынка сельскохозяйственных земель, в 

конечном итоге, будут содействовать развитию рыночных экономических отношений в аграрном секторе. 

Другое дело, что любые планы и программы в этой области должны проходить экспертизу по проверке 

как экономического, так и социального воздействия таких программ и на экономику, и на общество в 

целом. Таким образом, организационное развитие сельскохозяйственного сектора должно быть 

направлено на стимулирование исключительно добровольного и заинтересованного  объединения 

сельскохозяйственных производителей с другими производителями или переработчиками, или торговыми 

компаниями для  достижения высокой эффективности своего производства и повышения своих доходов. 
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Abstract 

Food security is one of the most important aspects of socio-economic development in Kyrgyzstan. Therefore, 

studies done in this field of research are of significant theoretical and practical interest. Resolutions of food 

security issues are one of the conditions for the preservation of state sovereignty, economic security and social 

stability in society, ultimately, national security. Food safety is important, in terms of strategic interests of the 

country, and its solution requires: to satisfy public demand for food products; providing industry with raw 

materials of local manufacture; preservation of social, political and social stability in society; to prevent 

dependency of the national economy on changes; conditions related to the world markets, the development of 

internal agricultural production, food and processing industry; neutralization of some import to ensure stable 

employment and income in rural areas; preservation of ethnic - national characteristics of the local population by 

creating opportunities for 'survival' of the village: prevention of major foreign exchange expenditure on food 

imports: the neutralization of the negative impact on the local food market crises in foreign countries - exporters 

and importers of food products. 

JEL codes: Q18, M48, A13 

 

 1  Введение 

Как известно, Кыргызстан переживает не лучшие времена в развитии своей экономики. В республике 

продолжает расти бедность, что свидетельствует о том, что большая часть населения не в состоянии 

обеспечить себе рациональное питание необходимыми продуктами, более того, имеет место недоедание. 

Агропромышленный комплекс страны по существу развален; перерабатывающая промышленность 

развита не в полной мере. Поэтому в условиях кризисного периода важно иметь Стратегию 

национальной безопасности страны, которая основывалась бы на экономической и, соответственно, 

продовольственной безопасности Кыргызской Республики. 

В Кыргызстане обеспечение продовольственной безопасности - одна из самых актуальных проблем, в 

связи с чем, проводимые в этом направлении научные исследования представляют значительный 

теоретический и практический интерес, если учесть, что решение этой проблемы - одно из условий 

сохранения суверенитета государства, экономической безопасности, и социальной стабильности в 

обществе, в конечном счете, национальной безопасности. Эта проблема имеет важное значение, с точки 

зрения стратегических интересов страны, а ее решение предполагает: удовлетворение спроса населения 

на продовольственную продукцию; обеспечение промышленности сырьем местного производства; 

сохранение общественно- политической и социальной стабильности в обществе; предотвращение 

зависимости национальной экономики от изменений, конъюнктуры на соответствующих мировых 

рынках; развитие внутреннего сельскохозяйственного производства, пищевой и перерабатывающей 

промышленности; некоторую нейтрализацию импорта; обеспечение стабильной занятости и доходов 

населения в сельской местности; сохранение этно - национальных особенностей местного населения 

путем создания возможностей для 'выживания' села: предотвращение крупных валютных расходов на 

импорт продовольствия: нейтрализацию негативного влияния на местный продовольственный рынок 

кризисов в зарубежных странах - экспортерах и импортерах продовольственной продукции. 

Обеспечение продовольственной безопасности требует использования всех факторов, необходимых для 

реализации стратегических национальных экономических интересов в сфере производства и 

продвижения сельскохозяйственной и пищевой продукции к потребителям. Соответственно необходимы 

эффективная стратегия и тактика в данной сфере, находящая выражение в промышленной политике 

государства, целью которой должно быть создание благоприятных условий для стабильного 

удовлетворения спроса населения на продукты питания за счет эффективного использования 

имеющегося у страны производственного и экономического потенциала. 
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 2  Проблема продовольственной безопасности – приоритетное направление 

государственной политики страны 

Продовольственная безопасность - это часть экономической безопасности, которая в свою очередь 

обеспечивает национальную безопасность той или иной страны. Поэтому решение проблем 

продовольственной безопасности должно быть приоритетным направлением государственной политики 

страны, поскольку здесь охватывается широкий спектр национальных, экономических, социальных, 

экологических, демографических и прочих факторов. Во всём мире проблемы продовольственной 

безопасности рассматриваются как глобальные проблемы, имеющие приоритетное значение, так как 

обеспечение устойчивого развития страны на основе сбалансированного потребления естественных 

ресурсов, в том числе и продовольствия, определяет состояние мирового общества в целом. 

Следовательно, надо исходить из понятия «глобальная безопасность». 

Под глобальной безопасностью понимается защищенность жизненно важных интересов населения 

Земли и природы от угроз их выживанию и устойчивому развитию с учётом факторов развития 

экономики. 

А жизненно важные интересы населения характеризуются пятью показателями глобальной 

безопасности: 

 продолжительностью жизни, 

 потреблением продовольствия на душу населения (пища на человека) 

 потреблением продукции промышленности на душу населения в мире (промтовары на человека) 

 средними затратами на душу населения в мире (сервис на человека). 

 объемом природных ресурсов. 

 Интересы населения характеризуются также следующими факторами мирового развития. 

 Численностью населения Земли, 

 Объемом производимых продуктов питания. 

Таким образом, продукты питания - это основа, стержень проблемы. Поэтому продовольственная 

безопасность - это способность государства обеспечить гарантированный доступ к продуктам питания 

своих жителей за счёт своих собственных ресурсов, полностью удовлетворив их потребность в 

продовольствии. Следовательно, уровень продовольственной безопасности страны зависит, прежде всего, 

от уровня развития сельского хозяйства и продуктов питания, производимых ею, то есть от отдельных 

отраслей промышленности также. Государство должно создать все социально-экономические условия для 

обеспечения этих самых потребностей. 

 3  Основные задачи обеспечения продовольственной безопасности 

В чём суть экономической безопасности? С точки зрения В.С.Балабанова и Е.Н.Борисенко, “... 

экономическая безопасность - это несущая конструкция, каркас национальной безопасности и 

благополучия любого государства. Без обеспечения экономической безопасности становится 

невозможным решение стоящих перед государством задач, как на национальном, так и на 
международном уровнях" (B.C. Балабанов, Е.Н. Борисенко, 2002). 

Стратегической целью продовольственной безопасности является надежное обеспечение населения 

страны безопасной и качественной сельскохозяйственной и промышленной продукцией, сырьем и 

продовольствием. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего производства, его 

развитие и дальнейший рост. 

Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности являются: 

 достижение и поддержание физической и экономической доступности для каждого гражданина 

страны безопасных и качественных пищевых продуктов в объемах и ассортименте в соответствии с 

установленными рациональными нормами потребления, необходимых для активного, здорового 

образа жизни; 

 устойчивое развитие отечественного производства основных видов продовольствия, достаточное для 

обеспечения продовольственной независимости страны; 

 обеспечение безопасности и качества потребляемых пищевых продуктов; 

 предотвращение внутренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизация их 

негативных последствий за счет постоянной готовности системы обеспечения граждан пищевыми 

продуктами при стихийных бедствиях и других чрезвычайных ситуациях и формирования 

стратегических запасов качественных и безопасных пищевых продуктов. 

Теория, методика и методология продовольственной безопасности только начинают разрабатываться. 

Сегодня не так много нормативно-правовых актов, касающихся проблем продовольственной 

безопасности. Поэтому нет чётких определений понятия “продовольственная безопасность”.  
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На наш взгляд продовольственная безопасность - это состояние экономики государства, при котором 

обеспечивается продовольственная независимость, гарантируется физическая и экономическая 

доступность для населения страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям технических 

регламентов, в объемах не ниже рациональных норм потребления, необходимых для активного, здорового 

образа жизни. 

Продовольственная независимость той или иной страны предполагает устойчивое отечественное 

производство жизненно важных пищевых продуктов в объемах, не ниже установленных пороговых 

значений его удельного веса в товарных ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

Физическая доступность пищевых продуктов предполагает наличие основных пищевых продуктов для 

населения в стране и в каждый момент времени в объемах и ассортименте, соответствующих 

установленным рациональным нормам потребления, необходимых для обеспечения здоровья и активной 

жизни человека. 

Экономическая доступность продовольствия означает, что уровень покупательного спроса населения 

при сложившихся ценах обеспечивает возможность приобретения населением основных пищевых 

продуктов в объемах и ассортименте, не ниже установленных рациональных норм потребления, 

необходимых для обеспечения здоровья и активной жизни человека. 

Критерий продовольственной безопасности - это количественное и качественное пороговое значение 

признака, по которому проводится оценка степени достижения условий обеспечения продовольственной 

безопасности. 

Показатель продовольственной безопасности - количественная или качественная характеристика 

состояния продовольственной безопасности, позволяющая оценить систему ее достижения на основе 

принятых критериев. 

Рациональные нормы потребления основных пищевых продуктов - рацион, представленный в виде 

набора продуктов, включающего основные пищевые продукты в размерах и соотношениях, отвечающих 

современным научным принципам оптимального питания, учитывающий сложившуюся структуру и 

традиции питания большинства населения. 

Для оценки состояния продовольственной безопасности, как правило, используется следующая система 

показателей: 

в сфере потребления: 

 уровень экономической доступности основных пищевых продуктов; 

 уровень физической доступности основных пищевых продуктов; 

 уровень располагаемых ресурсов домашних хозяйств по группам населения; 

 уровень потребления основных видов продовольствия в расчете на душу населения, в том числе за 

счет отечественного производства; 

 потребление пищевых продуктов по отдельным группам населения; 

 доля населения, для которого потребление основных пищевых продуктов ниже рациональных 

норм; 

 объемы адресной помощи населению; 

 удельный вес импортных и отечественных пищевых продуктов, выявленных как не 

соответствующих требованиям технических регламентов и иным положениям законодательства 

данной страны; 

 суточная калорийность питания человека; 

 количество белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлементов, потребляемых 

человеком в сутки. 

 4  Заключение 

Таким образом, обеспечение продовольственной безопасности является приоритетным направлением 

государственной политики, так как охватывает широкий спектр национальных, экономических, 

социальных, демографических и экологических факторов. В ходе реализации продовольственной 

безопасности пересекаются проблемы проведения агропромышленной и экономической реформ, 

объективные тенденции развития производства сельскохозяйственной и продовольственной продукции, 

насыщение внутреннего рынка, степени его зависимости от мирового рынка продовольствия, 

социального положения и платежеспособности потребителей в  Кыргызстане. 
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К оценке эффективности работы предприятий общественного 

питания г. Бишкека 

Ph.D. Candidate Gulmira Samatova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan) 

An Assessment of the Efficiency of Public Food Enterprises in 

Bishkek 

Abstract  

Intensive development of the economic processes occurring today in the organizations of public catering of 

Kyrgyzstan demands the analysis of information on its various signs more and more. In conditions when the 

enterprises received independence in management, the right to dispose of resources and results of work, they 

bear full economic responsibility for the decisions and actions. Their wellbeing and commercial success entirely 

depend on degree of efficiency of their activity. In this article, the importance of assessment of the efficiency of 

the activities of these enterprises is examined and specifications of the food service market is considered. 

JEL codes: O12, O14 

 

Предприятия общественного питания играют определяющую роль в социально- экономическом 

развитии любого общества, а уровень его развития является отражением зрелости сформированной в 

стране общественно - экономической системы. 

Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности и 

конкурентоспособности на основе внедрения достижений научно- технического прогресса, эффективных 

форм управления, активизации предприимчивости, инициативы.  

Эффективность общественного питания выражается показателями, характеризующими соотношение 

между достигнутыми результатами и совокупными затратами, с которыми связано получение этого 

результата. Конечным результатом деятельности организаций общественного питания являются 

показатели товарооборота общественного питания, а также национального дохода (чистой продукции). 

Для оценки эффективности общественного питания используется система показателей, включающая 

обобщающие показатели эффективности использования применённых ресурсов и текущих затрат; она 

может служить инструментом оптимизации планов развития общественного питания на различных 

уровнях управления отраслью. В настоящее время общественное питание в Кыргызстане является одной 

из главных отраслей экономики.  

 

Тип 

предприятия 

2006 2007 2008 2009 2010 

Гостиницы 472 515 539 562 614 

Рестораны, 

бары и 

столовые 

 

1888 

 

1894 

 

1877 

 

1923 

 

1949 

Всего 5036 5321 5424 5779 5998 

Таблица 1 

Динамика численности зарегистрированных хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность 

в сфере туризма. 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. «Туризм в Кыргызстане 

2006-2010», Бишкек 2011. 

Так, по данным табл.1, в последние годы повысилось потребность в предприятиях общественного 

питания. В первую очередь это связано с повышением уровня занятости трудоспособного населения, 

необходимостью экономии времени на ведение домашнего хозяйства.  

Число зарегистрированных хозяйствующих субъектов (юридических лиц), осуществляющих 

деятельность в сфере туризма, по территории. 

Источник: Национальный статистический комитет Кыргызской Республики. «Туризм в Кыргызстане 

2006-2010», Бишкек 2011. 

Как видно из табл.2  в Бишкеке в последние годы сфера общественного питания развивается быстрыми 

темпами. 
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Гостини- 

цы 

Предприя-

тия отдыха 

и туризма 

Рестораны, 

бары и 

столовые 

Туристичес

кие 

агенства 

Санаторно- 

курортные 

учрежде-

ния 

Природные 

парки и 

заповедни 

ки 

Кыргызская 

Республика 

119 180 293 1797 71 10 

г. Бишкек 61 22 248 1276 12 5 

Таблица 2. 

Научный анализ методических подходов к оценке эффективности предприятий общественного питания 

отечественных экономистов показал, что в настоящее время отсутствует единая комплексная методика 

оценки эффективности предприятий как в экономическом, так и социальном аспектах. Существуют  

важнейшие критерии экономической эффективности предприятия общественного питания. 

Критерии эффективности предприятий общественного питания.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1                                                         

Функционирование любого предприятия осуществляется в условиях сложного взаимодействия целого 

комплекса факторов, поэтому важной методологической проблемой становится построение развернутой 

системы показателей, характеризующих экономическую и социальную эффективность субъекта 

(Медвецкая, 2005). 

Показатели эффективности сгруппированы в блоки. На базе каждого блока, как относительно 

обособленной системы, мы предлагаем  совокупность аналитических показателей и методику их 

преобразования, позволяющие выявить причинно-следственные связи и степень влияния на 

эффективность предприятия общественного питания. 

Эффективность 

предприятия 
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Наименование блока        Показатель эффективности хозяйствующего субъекта  

  

Экономическая эффективность предприятия 

1. Эффективность использования 

ресурсов (Эр) 

 

1.1 Коэффициент изменения уровня издержек (I(И)) 

1.2 Коэффициент изменения фондоотдачи (I(Ф)) 

1.3 Коэффициент изменения оборачиваемости оборотных средств 

(I(ОС)) 

2. Результативность деятельности 

предприятия общественного 

питания (Эрп) 

 

2.1 Коэффициент роста розничного оборота предприятия (I(ООП)) 

2.2 Коэффициент рентабельности оборота (I(R)) 

2.3 Коэффициент рентабельности валового дохода (I(RВД)) 

 

3. Конкурентное положение 

предприятия (Экп) 

 

3.1 Коэффициент соотношения уровня рентабельности оборота к 

среднему по территории (КR) 

3.2 Индекс уровня цен (КЦ) 

3.3 Доля рынка (КДР) 

Социальная эффективность предприятия 

1. Качество производственной 

деятельности (Экпд) 

1.1 Коэффициент удовлетворенности качеством продукции (I(КП)) 

1.2 Коэффициент удовлетворенности широтой ассортимента 

продукции (I(ША)) 

1.3 Коэффициент удовлетворенности обновляемостью  

ассортимента продукции (I(ОА)) 

2. Качество сервиса (Экс) 

 

2.1 Коэффициент удовлетворенности качеством сервиса (I (КС)) 

2.2 Коэффициент удовлетворенности номенклатурой услуг (I(НУ)) 

2.3 Коэффициент удовлетворенности временем обслуживания 

(I(ВО)) 

3. Качество обслуживания (Эко) 

 

3.1 Коэффициент удовлетворенности атмосферой предприятия 

(I(АТМ)) 

3.2 Коэффициент удовлетворенности режимом работы 

предприятия (I(РР)) 

3.3 Коэффициент удовлетворенности уровнем рекламно-

информационной работы (I(РИ)) 

Таблица 3. Методика оценки эффективности предприятия общественного питания. 

Данная  система показателей обладает  аналитическими возможностями и обеспечивает диагностику 

текущего состояния предприятия, что служит основой для принятия управленческих решений, 

направленных на рост эффективности предприятий (Т. Койчуев, 2007). 

Исходя из предлагаемой комплексной оценки эффективности предприятия общественного питания, 

нами были выделены следующие уровни эффективности предприятия: 

Абсолютно эффективное предприятие; 

Высокоэффективное предприятие; 

Эффективное предприятие; 

Низкоэффективное предприятие; 

Неэффективное предприятие; 

 

Уровни эффективности ПОП Значение коэффициента 

экономической эффективности 

предприятия 

Количество предприятий 

Абсолютно эффективное 

предприятие 

1,0 – 0,99 - 

Высокоэффективное 

предприятие 

0,98 – 0,85 8 

Эффективное предприятие 0,84 – 0,70 27 

Низкоэффективное предприятие 0,69 – 0,55 15 

Неэффективное предприятие Ниже 0,55 5 

Таблица 4. Распределение коэффициента экономической эффективности ПОП. 

Из функционирующих на потребительском рынке г. Бишкека 248 предприятий общедоступной сети по 

состоянию на 01.01.2011были выбраны 55 предприятий. Для вычисления коэффициентов внутри блока 
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применялся метод экспертных оценок. В качестве экспертов были задействованы руководители и 

специалисты рассматриваемых предприятий. 

Проделанные расчеты показывают, что большинство предприятий общественного питания г. Бишкек, 

входящих в выборку по уровню экономической эффективности являются эффективными. 

В группу «Высокоэффективное предприятие» входит 8 предприятий, что составляет 15%. По нашим 

расчетам, наибольший удельный вес составляют «Эффективное предприятие»- 49% (27 единиц 

предприятий) и «Низкоэффективное предприятие» - 27% (15 единиц предприятий).  

 

 

Диаграмма 1 

Распределение коэффициента экономической эффективности. 

Анализируя итоговые данные, можно отметить, что наиболее высокие коэффициенты как социальной, 

так и экономической эффективности наблюдаются у таких типов предприятий, как ресторан, бар, кафе, 

находящихся в центральной зоне г. Бишкека. Эффективные предприятия сосредоточены в средней зоне 

города. Наименьшей эффективностью обладают столовые, закусочные в отдаленной от центра  г. 

Бишкека. 
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Система отношений собственности и степень ее значимости 

для развития экономики 

Dr. Marat Kudaikulov (Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan) 

System of the Relations of a Property and its Importance for 

Economy Development 

Abstract 

According to recommendations within the Washington consensus which for successful transition from planned 

methods of managing in the Post-Soviet countries to market economy assumes formation of a class of owners for 

what actions for privatization of state ownership were recommended. But research carried out by the author of 

article shows that importance of the property rights to means of production fades into the background in relation 

to economy operating conditions. For development of market economy not important who is the legal owner of 

means of production, and the next moment is important: between whom the received income is distributed when 

using these means of production i.e. who is the economic owner of these means of production. Ideal conditions 

for healthy functioning of economy are under construction on interest in increase in the income and its complete 

display for further distribution through tax system that we and observe in the developed economy. It follows 

from this that the importance of the property rights to means of production in works of classics of a scientific 

socialism was overestimated that formed in turn the basis for incorrect counteractions within the Washington 

consensus. 

JEL Code: P48 

 

Согласно рекомендациям в рамках Вашингтонского консенсуса, который для успешного перехода от 

плановых методов хозяйствования в постсоветских странах к рыночной экономике предполагает 

образование класса собственников, для чего были рекомендованы мероприятия по приватизации 

государственной собственности. Но исследование проведенное автором статьи показывает, что важность 

прав собственности на средства производства отходит на второй план по отношению к условиям 

функционирования экономики. Для развития рыночной экономики не важно кто является юридическим 

собственником средств производства, а важен следующий момент: между кем распределяется 

полученный доход при использовании этих средств производства, т.е. кто является экономическим 

собственником данных средств производства. Идеальные условия для здорового функционирования 

экономики строятся на  заинтересованности в увеличении дохода и его полного показа для дальнейшего 

распределения через налоговую систему, что мы и наблюдаем в развитых экономиках. Из этого следует, 

что значимость прав собственности на средства производства в трудах классиков научного социализма 

была переоценена, что послужило в свою очередь основанием для неверных контрдействий в рамках 

Вашингтонского консенсуса. 

«… поскольку мы имеем дело с процессом, каждый элемент которого требует значительного времени 

для того, чтобы определить его основные черты и окончательные последствия, бессмысленно оценивать 

результаты этого процесса на данный момент времени: мы должны делать это за период, состоящий из 

веков и десятилетий». 

Й. А. Шумпетер 

 Вопросы, касающиеся системы отношений собственности являются предметом спора по вопросу 

того, категорией какой из наук – юриспруденции или экономики – является понятие собственность. 

Логика рассуждения приводит нас к тому, что владеть чем-либо, или обладать собственностью – это 

право. Но в связи с тем, что собственность находится в эпицентре экономической деятельности через 

используемые производственные факторы (капитал, земля, труд) – это экономическая категория. 

В помощь можно призвать мнение академика Н.Я. Петракова, который изящно обходит спор: « …. 

экономической реализацией права собственности является присвоение дохода от её использования. 

Именно этим экономическая трактовка категории собственности отличается от юридической. Для 

экономиста собственность, не приносящая дохода, просто неинтересна. Капитал – это самовозрастающая 

собственность, то есть стоимость (собственность), рождающая доход. Отсюда зеркально следует, что тот, 

кто получает доход и является реальным (не юридическим, а экономическим) собственником» (Петраков 

Н.Я. 2004.). 

Действительно ли важен междисциплинарный спор? Мы предполагаем, что более важным моментом 

является эффективность использования собственности в экономическом смысле, но в рамках неизменных 

справедливых правил разработанных юристами. Если совершить экскурс в недалекое прошлое и 

сопоставить декларируемые конечные экономические цели (без политической шелухи) рыночной 

капиталистической системы и плановой социалистической системы, то мы приходим к выводу, что общее 
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направление совпадает. И коммунисты, и капиталисты через свою экономическую политику добивались 

повышения благосостояния населения путем удовлетворение возрастающих потребностей. Возвращаясь 

к отношениям собственности, мы констатируем, что в плановой социалистической системе 

господствующей формой была общественная (государственная) собственность. А вот индивидуальную 

частную собственность как господствующую форму в рыночной капиталистической системе второй 

половины ХХ века мы обозначить уже не можем.  

Пояснение следующее. Изменения отношений собственности через распространение ассоциированных 

форм собственности были отмечены К.Марксом в «Капитале», где даже говорилось о превращении 

«капиталистического способа производства в ассоциированный» (Петраков Н.Я. 2004) способ 

производства. При капиталистическом способе производства в основе, как индивидуальной частной 

собственности, так и ассоциированной частной собственности лежит наемный труд. Но если в первом 

случае происходит частное присвоение, то во втором случае происходит трансформация в форму 

совместного присвоения ассоциацией собственников, каждый участник которой имеет статус 

совместного собственника в пределах индивидуального пая (доли). Ассоциированные формы 

собственности в современной рыночной экономике разнообразны: партнерство, товарищество, 

кооперативы, акционерные общества (корпорации) и др.. Но высшая форма совместного присвоения 

выражена в общенародной собственности, где в роли субъекта отношений собственности выступают все 

граждане страны (Запасы и добыча углеродных энергоносителей в Норвегии, Канаде, Австралии). Таким 

образом, в условиях рыночной капиталистической системы продолжается естественное развитие 

отношений собственности, в рамках которого в истории человечества уже доминировали корневые 

формы собственности, такие как, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая. 

Сегодня мы понимаем, что К.Маркс обозначил становление корпоративной экономики. Каким образом 

он пришел к такому выводу? Конечно же, в процессе своего собственного развития. Примером тому 

может служить трансформация взглядов на собственность К.Маркса исследованная В.Шкредовым 

(Шкредов В.П.1973). В 1844 г. К.Маркс высоко оценивает книгу Прудона «Что такое собственность?» 

(1840 г.) на страницах которой автор резко выступает против частной собственности – видит в ней основу 

общественного неравенства и социальной несправедливости: Прудон «подвергает основу политической 

экономии, частную собственность, критическому исследованию, и притом – первому решительному, 

беспощадному и в то же время научному исследованию» (Маркс К. и Энгельс Ф. Т.2.). В 1865 г. по 

отношению к этому же произведению Прудона К.Маркс отмечал уже следующее: «В строго научной 

истории политической экономии книга эта едва ли заслуживала бы упоминания» (Маркс К. и Энгельс Ф. 

Соч. Т.2.). 

Причину радикального изменения мнения к антисобственническим идеям Прудона можно обозначить 

через рост К.Маркса как ученого в сфере политической экономии, что, в конечном счете, привело к 

исследованию системы отношений собственности во времени, т.е. при различных исторических 

условиях. «Уже само заглавие указывало на недостатки книги. Вопрос был до такой степени неправильно 

поставлен, что на него невозможно было дать правильный ответ» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т.2.). В 

рамках того, что система отношений собственности вытекает из господствующих производственных 

отношений, то правильно вопрос должен быть поставлен более конкретно: что такое античная (или 

феодальная, или капиталистическая) собственность. Особое место в рассмотрении отношений 

собственности занимает позиция К. Маркса. Маркс писал: «Можно было бы ответить только 

критическим анализом политической экономии, обнимающей совокупность этих отношений 

собственности не в их юридическом выражении как волевых отношений, а в их реальной форме, т.е. как 

производственных отношений» (Маркс К., Энгельс Ф., 1953 г.). Собственность представляется им не как 

юридическое ее оформление, а именно как производственные отношения. Первичную и наиболее 

глубокую экономическую суть собственности Маркс выразил очень просто: производство есть 

«присвоение индивидуумом предметов природы в пределах определенной общественной формы и 

посредством нее». Эту общественную форму и образуют социально-экономические отношения, суть и 

основу которых составляют отношения собственности на средства производства - «Собственность 

означает принадлежность средств труда и внешних условий труда, а также рабочей силы (при 

капитализме) определенным группам, общинам, лицам и обществу, в зависимости отчего определяется 

место этих групп, лиц в общественном производстве, распределение продуктов и их положение в 

обществе» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч.T.23.). 

Рассматривая собственность как экономическую категорию, К. Маркс, а вслед за ним и многие другие 

авторы, предлагали исследовать понятие собственности в двух смыслах – широком и узком. В широком 

смысле под собственностью понималась вся совокупность производственных отношений, существующих 

в пределах той или иной общественно-экономической формации или отдельного общества. В узком 

смысле собственность представлялась как совокупность материальных отношений по поводу отдельной 

вещи или вещей. Наиболее полно понять и представить сущность категории собственность, оценить 
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современные отношения собственности, можно только изучив собственность в широком смысле. Нельзя 

ее сводить к узкому смыслу, где стирается истинное лицо и значение собственности. 

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, необходимо различать материальные и идеологические 

отношения собственности. Как материальное отношение собственность – это производственные 

отношения. 

В идеологическом смысле собственность есть, по мнению Маркса, юридическое выражение 

производственных отношений. Юридически она представляет собой отношения владения, пользования и 

распоряжения объектом собственности, отражающие общественные отношения производства, 

распределения, обмена и потребления и закрепляемые в нормах права. 

Оригинально трактует трансформацию взглядов К.Маркса в отношении собственности В.Шкредов в 

монографии «Метод исследования собственности в «Капитале» К.Маркса», где пытается доказать, что 

частная собственность на средства производства не является экономической категорией политической 

экономии, а только несет в себе юридический титул термина «собственность». Обоснование построено 

на том, что в динамике капиталистического процесса производства К.Маркс рассматривает средства 

производства в виде производственных отношений, а собственность на производственные отношения 

вообще невозможна. И далее: « …. экономист сообщает на понятном всем языке свой научный вывод:  

смотрите, частная собственность есть результат присвоения чужого наемного труда. Но на языке системы 

политической экономии «присвоение чужого труда» называется прибавочной стоимостью. Поэтому и 

логическое подведение собственности под предикат «присвоение чужого труда» не преобразует ее в 

элемент системы политической экономии, ибо это содержание уже выражено категорией прибавочная 

стоимость» (Шкредов В.П.,1973). 

Из этого следует, что естественное развитие системы отношений собственности в рыночной 

капиталистической системе не обращает особого внимание на юридическую принадлежность 

собственности на средства производства. Учитывая то, что монография В.Шкредова датируется 1973 г. 

неудивительно, что напрашиваемый вывод, ставящий под сомнение обязательность передачи средств 

производства в руки пролетариата, не прозвучал. Академик Н. Я. Петраков поясняет: « …. тот, кто 

получает доход и является реальным (не юридическим, а экономическим) собственником. И далее логика 

ведёт нас к системе налогообложения. Налоговая система трактуется как система национализации 

(социализации) собственности. Не надо национализировать предприятие, пусть оно юридически остаётся 

в частной собственности. Достаточно национализировать с помощью налоговой системы львиную долю 

частных доходов в государственный бюджет, и это предприятие будет частным только номинально 

(юридически)» (Петраков Н.Я. 2004).  

Для того, чтобы описанный механизм реальной социализации собственности действовал необходимо 

рассмотреть проблему в плоскости эффективности функционирования экономической системы. В 

рыночной капиталистической системе хозяйствующий субъект заинтересован в том, чтобы показать 

фактическую массу прибыли (встречаются случаи того, что масса прибыли путем фальсификации 

завышается). Причиной такого поведения является рыночная стоимость предприятия – в случае 

положительного экономического результата за отчетный период она увеличивается, а в случае 

отрицательного экономического результата за отчетный период, рыночная стоимость предприятия 

снижается. На основании этого момента вся деятельность предприятия направлена на достижение 

максимальной эффективности через снижение различных групп затрат, оптимизацию производства, 

применение новых подходов и технологий, повышение человеческого капитала. Дополнением может 

служить то, что ассоциированными собственниками могут быть сами работники предприятия. Все это в 

целом позволяет показывать высокую эффективность развитой капиталистической системы. 

Искаженная мотивация не позволяла эффективно функционировать плановой экономической системе, и 

как следствие мы являемся свидетелями того, что в странах бывшего социалистического лагеря 

происходит переход к основам частной собственности который проходил в развитых странах в период 

становления капиталистических отношений. 

Страны постсоветского пространства в большинстве своем выполнили рекомендации Вашингтонского 

консенсуса по необходимости создания класса собственников, но экономического возрождения добились 

только страны-экспортеры углеводородов. На постсоветском пространстве механизм национализации 

(социализации) собственности через налоговую систему, предложенный Н. Я. Петраковым, невозможен, 

на основе того, что  хозяйствующие субъекты снижают массу прибыли за отчетный период, т.к. вместо 

потенциального инвестора ожидают фискальный или криминальный прессинг. Из этого следует, что ни 

частное, ни ассоциированное право собственности на средства производства не является гарантией 

успешного функционирования экономической системы, т.е. для этого необходимы развитые 

капиталистические производственные отношения. 

 Следует вывести значение отношений собственности, которые занимают в экономической системе 

центральное место, ибо они обуславливают: 
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• цель функционирования и развития экономической системы; 

• экономический способ соединения работника со средствами производства; 

• общественные формы производства, распределения, обмена и потребления результатов труда; 

• социальную структуру общества; 

• положение определенных групп, классов, слоев в обществе; 

• характер стимулов трудовой деятельности и др. 

В конечном счете, отношения собственности формируют все остальные виды экономических 

отношений и являются системообразующими, а значит и основными. 

Первичные отношения собственности служат материальной предпосылкой отношений между 

субъектами собственности, т.е. субъектных отношений. Последние представляют собой отношения 

собственности, возникающие в связи с собственностью, и отражающие имущественные связи субъекта с 

другими субъектами, т.е. отношения между людьми по поводу вещей. 

Основу понимания собственности составляет положение о том, что она отражает исторически 

определенные отношения между людьми по поводу отчуждения и присвоения условий производства и 

результатов производства. Отношения собственности на средства производства являются главным 

связующим, конструктивным звеном системы социально-экономических ношений. Они выступают 

средством разрешения противоречий общественного разделения труда, работы на себя посредством 

работы на других. Собственность на средства производства придает явственную определенность 

социально-экономической системе, определяя ее коренные черты, взаимосвязи и взаимодействие 

элементов. 

Таким образом, в современной научной литературе можно обобщенно выделить три подхода к 

отношениям собственности. Первый «производственный» подход, когда объекты собственности 

(природные ресурсы, капитал и рабочая сила) рассматриваются как факторы производства. Приверженцы 

экономического устройства, основанного на частной собственности, рассматривающие объекты 

собственности как факторы производства, соответственно считают справедливым такое определение 

результатов производства, когда землевладелец получает арендную плату за предоставление в 

пользование земли, предприниматель - прибыль, наемный работник - заработную плату.  

Второй подход – «политический», когда владельцы природных ресурсов и обладатели капитала 

рассматриваются как капиталисты, эксплуатирующие наемный труд, а наемные работники - как жертва 

капиталистов, приносящая своим трудом прибавочную стоимость эксплуататору. Интересы владельцев 

природных ресурсов и капитала, согласно этому подходу, антагонистичны интересам наемных 

работников. Требуется революционная ликвидация частной собственности и власти, служащей ей, и 

установление общественной собственности на средства производства и, соответственно, 

коммунистического распределения продукта.  

Третий подход «социализированный», когда допускается существование частной собственности в 

различных формах, как сильного стимулятора эффективного производства, и государственной 

собственности, как гаранта сфер, составляющих общенародный интерес, обеспечивающих целостность 

экономики страны, функционирование государственной власти, а также выполнение таких функций, 

которые не под силу частным предпринимателям, хотя общественно и необходимы. 

Отношения собственности - это отношения между экономическими агентами по поводу присвоения 

экономических ресурсов и потребительских благ, складывающихся особым образом, в зависимости от 

уровня развития производительных сил. 

Отношения собственности, в зависимости от способа присвоения экономических ресурсов и 

потребительских благ, обязательно выражаются в конкретных формах собственности. В свою очередь 

здесь необходимо связать их развитие с разделением труда, характером производительных сил, разной 

степенью обобществления производства и разных рынков. 

Рассматривая все эти факторы, влияющие на развитие форм собственности, особое внимание следует 

обратить именно на разделение труда, благодаря которому появилась возможность специализации 

производства, развития производительных сил и НТП, появления новых профессий и разнообразных 

отраслей производства. Разделение труда происходило закономерно с развитием производительных сил и, 

соответственно, с появлением новых форм собственности, большей частью сокращающих ее 

первоначальные масштабы. Изначально собственность была общественной, что говорит о более крупных 

объемах ведения хозяйства и участии большего числа населения в присвоении результатов, но при этом 

не позволяющие получать разнообразие продуктов. Именно растущие потребности и ограниченность 

производственных возможностей человека привели к необходимости обмена и повлекли за собой 

разделение труда, вследствие чего, и переход собственности из одной формы в другую: первобытно - 

общинная формация сменилась рабовладельческой, а общинная собственность перешла в частную 

собственность рабовладельцев. 
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В свою очередь естественное историческое развитие вызвало смену частной собственности 

рабовладельцев, неэффективной вследствие вовлечения в производство неквалифицированного труда 

рабов и их незаинтересованности в результатах труда, на феодальную собственность. А феодальная 

собственность изжила себя тогда, как стало ясно, что феодализм тормозит развитие экономических 

отношений. 

На рассвете классического капитализма, с развитием производительных сил и товарного производства 

возникает капиталистическая собственность, которая существенно отличается от предшествовавших 

форм собственности, т.к. она основана на полном отделении непосредственных производителей от 

материальных условий их труда. Появилась крупная частная собственность на землю и вместе с нею 

масса формально свободных людей, но не имеющих средств производства кроме собственных рабочих 

рук.  

Капиталистическая частная собственность основана на капиталистическом товарном производстве, 

формальном равенстве и формальной свободе частных лиц как субъектов собственности. В прошлом 

столетии формы капиталистической собственности неоднократно изменялись под воздействием 

непрерывного усиления общественного характера производства. В западных странах самыми 

распространенными стали смешанные формы собственности, в которой могут принимать участие 

широкие слои населения. Дальнейшая более высокая ступень обобществления экономики привела к 

огосударствлению части национального хозяйства. 

В индустриально развитых капиталистических странах наблюдается полное разнообразие форм 

частной собственности: единоличная собственность фермеров; трудовая частная собственность (лавка, 

магазин, кафе, станция технического обслуживания, аптека и т.д.); индивидуальное частное предприятие 

с относительно небольшим числом работников, работающих по найму, акционерные общества, 

государственные предприятия и др. Такая смешанная экономика отличается от полностью 

монополизированной или огосударствленной экономики тем, что она лучше реагирует на многообразие 

изменений вещественных потребностей и более полно отражает их. Таким образом, эволюция 

собственности отражает прогрессивное развитие производительных сил. 

Можно сказать, что долговечность и сила частной (капиталистической) собственности заключается в ее 

подвижности. Она изменяется в соответствии с новыми масштабами обобществления экономики, 

открывает простор развитию производительных сил и повышению эффективности хозяйственной 

деятельности. Сравнивая, каким капитализм был в далеком прошлом, и каким он стал сейчас, мы 

замечаем, что эта система развивается путем самоотрицания ее исходных экономических устоев. Т.е. 

происходит переход от мелкого товарного производства к кооперациям и появлению более крупного 

производства на основе частной собственности, что иллюстрирует более эффективное производство и 

получение солидных результатов.  

В основе процесса развития лежат внутренние объективные законы, которые реализуются через 

хозяйственную деятельность и определяют ее направленность. В свою очередь частная собственность 

трансформируется в различные формы собственности, которые наиболее соответствуют дальнейшему 

развитию рыночной экономики.   
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