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FOREWORD
We are proud to have completed the nith International Conference on Eurasian Economies, held in
Bishkek, Kyrgyzstan with the cooperation of Kyrgyzstan-Turkey Manas University and Eurasian
Economists Association on 3-5 October 2017.
74 abstracts were submitted to the conference from 5 countries, and in the end 57 accepted papers
from 4 countries were presented at the conference. Many academicians attended the conference even
though they had no papers to present, so the total attendance was around 130 academicians. The fact
that the rectors Manas University, Vice Minister of Department of Agriculture, Vice Rectors, as well as
deans of many faculties, professors and associate professors, people from the financial sector and
executive boards attended the conference show that interest in the conference is high and continual. We
would like to extend our deepest appreciation to all participants and sponsors who have trusted and
supported the conference’s organizing committee.
As in previous years, presented papers are collected into this proceedings book. A considerable amount
of time and effort is put into evaluating and formatting the papers for the book. Each paper is evaluated
by at least two judges before being accepted. We would like to thank our judges, scientific and
organization committee members who contributed their valuable time and support to evaluating every
paper. Additionally, we would like to extend our gratitude to Dr. Alp Gencer, who helped to design our
web platform with great patience despite all of the difficulties and prepared the book of proceedings for
publication.
Our appreciation is also extended all members of Kyrgyzstan-Turkey Manas University who put every
effort in the perfect organization, starting with the rector Prof. Dr. Sebahattin Balcı, dean of Faculty of
Economic and Administrative Sciences, Prof .Dr. Hakan Çetintaş, the faculty and students of the
department of economics. They have done a wonderful job in making sure that the entire organization
runs smoothly, press participance was ensured and organized a cultural feast for all attendees of the
conference dinner.
We would like to extend our greatest appreciation for the continuous support of International
Conference on Eurasian Economies by Beykent University’s Board of Trustees’ Chairman and members,
Rector Prof. Dr. Mehmet Emin Karahan, the Secretary General Murat Süslü and Public Relations
Department, as well as the administrative staff.
Finally, our greatest appreciation goes to all of the academicians, researchers and participants whose
contributions have made this conference a success. We hope and believe that the International Eurasian
Conference 2017 has made important contributions to the Eurasian region and scientific community at
large.
We hope to see you at the 10th International Conference on Eurasian Economies.
Prof. Dr. Selahattin Sarı and Prof. Dr. Cusup Primbayev
Conference Co-Chairs
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ÖNSÖZ
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nın dokuzuncusu; Beykent Üniversitesi, KırgızistanTürkiye Manas Üniversitesi ve Avrasya Ekonomistler Derneği’nin ortak organizasyonuyla 3-5 Ekim
2017 tarihlerinde Bişkek-Kırgızistan’da gerçekleştirilmiştir.
Konferansa özet gönderim aşamasında 5 ülkeden 74 başvuru olmuştur. Özet başvurularının tamamına
yakını bildiriye dönüşmüş 57 bildiri konferansta sunulmuştur. Diğer taraftan konferansta bildirisi
olmayan çok sayıda öğretim üyesi dileyici olarak iştirak etmiş ve konferans yaklaşık 130 civarında
katılımcının iştiraki ile gerçekleşmiştir. Katılımın yüksekliği konferansa olan ilginin büyüklüğünü
göstermektedir. Konferansa Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, Tarım Bakan
Yardımcısı, Manas Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Asılbek Kulmirzayev, Rektör Yardımcıları ve
gerek Türkiye’den gerekse Kırgızistan’dan çok sayıda dekanın katılması, profesör ve doçentlerin
ağırlıklı olması finans sektörü ve üst kurullardan katılımlar konferansın bilim dünyasındaki yerini ve
önemini bir kez daha öne çıkarmıştır. Konferans düzenleme komitesine olan güven ve desteklerini
konferansa iştirakleriyle şereflendiren tüm katılımcılara öncelikle teşekkürlerimizi arz ediyoruz.
Konferansta sunulan bildiriler elinizde bulunan bu kitapta toplanmıştır. Gerek bildirilerin
değerlendirilmesi aşamasında, gerekse kitap haline getirilmesi aşamasında ciddi emek sarf edilmektedir.
Her bildiri en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmelere zaman ayıran ve
destek veren hakemlerimize, bilim kurulu üyelerimize, konferans hazırlıklarının başlamasından itibaren
çok yoğun mesai harcayan organizasyon komitesindeki arkadaşlarımıza, web sayfası dizaynında her
türlü müdahaleye rağmen sabırla işlemleri yerine getiren Dr. Alp Gencer’e teşekkürlerimizi sunarız.
Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nın dokuzuncusu eksiksiz ve mükemmel olarak
gerçekleştirilmesinde, planlama aşamasından konferansın sonlandırılmasına kadar her türlü desteği
esirgemeden veren Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sebahattin Balcı, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Çetintaş, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat Bölümünün
çok değerli öğretim elemanları ve destek veren diğer bölümlerden öğretim elemanları, öğrencilerine
sonsuz teşekkürler. Basın koordinasyonu üst düzeyde gerçekleştirilmiş, gala yemeğinde yer alan
sanatçılar ve folklor gösterisi tam bir ziyafet olmuştur. Misafirlere Türk Dünyasının esintilerini taşımış
ve yaşatmışlardır. Emeği geçen tüm yönetici ve personele teşekkürler.
Bu konferansta da Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan ve üyeleri, Üniversite Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Emin Karahan, Genel Sekreter Murat Süslü ve başta halkla ilişkiler olmak üzere tüm idari
birimler personeli destek vermişlerdir; kendilerine sonsuz teşekkürler. Konferansın organizasyonunda
birlikte hareket ettiğimiz Doğuş Üniversitesi ve Avrasya Ekonomistler Derneği’nin tüm yöneticilerine
teşekkürler.
En büyük teşekkürümüz elbette ki konferansın oluşmasını sağlayan akademisyen, araştırmacı ve
katılımcılaradır. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansının dokuzuncusunun başta Avrasya
ülkeleri olmak üzere bilim dünyasına katkı sağlayacağı inanç ve dileğiyle, 10. Uluslararası Avrasya
Ekonomileri Konferansı’nda buluşmak üzere.
Prof. Dr. Selahattin Sarı ve Prof. Dr. Cusup Primbayev
Organizasyon Kurulu Başkanları
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AÇILIŞ KONUŞMASI
Prof. Dr. Sebahattin Balcı
“Marifet iltifata tâbidir. Ne kadar çok çalışırsanız çalışın, yaptığınız işin bir yansıması olmazsa, bunlar
çok fazla değer ifade etmiyor demektir. Katılımcı sayısına bakıldığında, konferansın çok ilgi çektiği
görülüyor. Avrasya ekonomileri dendiği zaman hem çok değişken hem de çok dinamik bir bölgeden söz
ediyoruz. Bir taraftan değişim ve dönüşüm sürerken, bir taraftan da küresel ekonomiyle uyum ve aynı
zamanda rekabet içerisinde olmak mecburiyeti var. Hepsini bir arada götürüp ayakta kalmak ve ileri
gitmek zorunluluğu var. Sonuç itibariyle biz şunu yapmak istiyoruz: Avrasya’da bir ekonomi bölgesi
oluşturup bu ekonominin küresel ekonomideki yerini almasını istiyoruz. Küresel rekabette bölgesel
ekonomiler çok büyük bir önem ifade etmeye başladı; çünkü eğer sadece küresel ekonomide meseleye
bakarsanız o zaman tek kutuplu bir ekonomi ortaya çıkıyor. Başını ABD’nin çektiği ve her şeyi onun
düzenlediği bir ekonomi ortaya çıkıyor. Diğerleri de ona hizmet etmek ve onun maksatlarına yardım
etmek durumunda kalıyor. İşte bunu biraz olsun dengelemek adına bölgesel ekonomiler büyük önem
ifade ediyor. Biz de geniş bir coğrafya olan Avrasya’da bulunanlar olarak bunu bilmeliyiz. Burada
özellikle Türkler bulunuyor. Buna çok dikkat etmek lazım. 21. yüzyılda hak ettiği değeri alabilmek,
zenginliğe ulaşabilmek, dünyadaki karar organlarında söz sahibi olabilmek için Türk Dünyası olarak
ekonomimizin güçlü olması gerekiyor. 200 civarında ülkenin olduğu Birleşmiş Milletler’de kararları 5
ülke alıyor; çünkü bu 5 ülkenin gücü ekonomisinden geliyor. Biz Türkiye olarak Türk dünyasının hem
büyük bir ekonomisi hem de büyük bir sorumluluk taşıyan ülkesiyiz; çünkü bütün Avrasya’da eğer bir
gelecek olacaksa bu Türkiye’nin taşıyacağı omurgada yürümek durumunda olan bir gelecek olacak.
Hem ekonomisi hem nüfusu hem insan kaynakları hem bulunduğu coğrafya hem de dünyayla
entegrasyonu bunu bize gösteriyor. Ancak tek başına da olmuyor. O halde ekonomik hareketi, bütün
Avrasya’daki kardeş topluluk ve ülkelerin birlikte kalkınacağı bir ekonomi olarak algılamak gerekiyor.
Bilime baktığımız zaman ilk 10 ülke şu anda üretilen bilimin yüzde 90’ını üretiyor. Gerçek bu. Geriye
kalan 190 ülke de yüzde 10’u üretiyor. Pozisyonlarımızı buna göre belirlememiz gerekiyor. Buna göre
hareket etmemiz gerekiyor. O bakımdan güç birliği şart. Tek başımıza böyle bir rekabet ortamında
varlığımızı ifade etmemiz çok zor. Ekonomi de bunun tam omurgasını oluşturuyor. Bu bakımdan bütün
tecrübelerimizi birleştirmemiz gerekiyor.
Bu konferanslarda genel konuşmalar yerine konjonktürün ön gördüğü, vizyoner, temalı konuşmalara,
temalı çalışmalara doğru geçmek gerekiyor. Bir de bu salonlara iş dünyasını, iş adamlarını getirmek
gerekiyor. O zaman gerçekten ses, tam adresini bulmuş olacak. Birbirimizden gerçek anlamda
öğrenmeye başlayacağız. Birlikte daha iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Bizim bölgemizde hangi
sektörlerde fırsatlar var bunu bilmek gerek. Sınırlı olan enerjimizi ve gücümüzü her tarafa yayarsak
hiçbir yerde etki oluşturamıyoruz. Oysa odaklandığımız bir yerden ses getirmemiz mümkün.
Bölgemizde ekonomi açısından baktığımız zaman fırsatları ve tehditleri görüp buna göre hareket etmeli
ve yoğunlaşacağımız konuları belirlemeliyiz. Böyle konferansların da buna ışık tutması gerekiyor.
Eğitim programlarımızı böyle konferanslar sonucunda gerekirse yeniden gözden geçirmeliyiz.
Gerçekleştirdiğimiz konferanslarda elbette dünya ekonomisini de ele almalıyız; ama kendi bölgemiz ve
ekonomilerimizle ilgili olarak çok iyi çalışmalar ortaya çıkarmamız gerekiyor. Gençleri o şekilde
donatarak yetiştirmemiz gerekiyor. Bölgesini çok iyi anlamadan dünya ekonomisini anlatan bir mezun
yetiştirmenin bölgeye çok fayda olmaz. Kırgızistan’da 5 yıl öğrenim gördükten sonra Kırgızistan
ekonomisini ve Orta Asya ekonomilerini anlamadan mezun olan bir mezunun başarılı bir mezun olduğu
söylenemez. Onlar çevrelerini tanımalı. Biz bu şekilde bir eğitimle öğrenci yetiştirirsek onlar sahanın
adamı olurlar. Gittikleri uluslararası alanda da o sahayı en iyi şekilde sunabilir, savunabilir, fırsatları
değerlendirebilir ve kendilerini öne çıkarabilir. Bu konferanslardan böyle sonuçlar çıkaralım.
“Kırgızistan nüfusunun yüzde 65’inin kırsal alanda yaşaması ve tarımın yıllık ekonomik hasılaya olan
katkısının yüzde 54 olması verileri üzerinden hareketle bir değerlendirme yapmak önemli. Kırgızistan’ın
gerçek anlamda tarım üzerinden bir ekonomi ile kalkınmasını öngörmek gerekiyor. Biz Ziraat
Fakültemizi kurarken bunları dikkate aldık. Üstelik beslenmenin, gıdanın stratejik bir alan olduğunu
görmek gerek. Yeraltı kaynakları bir süre sonra tükenecek olsa da insanların temel ihtiyaçları olan
beslenme ve gıda ihtiyacı devam edecektir. Gıdanın da geldiği yer topraktır. Bunu bilen ve iyi
değerlendirenler gelecekte çok stratejik bir önem ifade edeceklerdir. Kırgızistan hayvancılıkta son
derece önemli bir potansiyele sahip. Sovyetler Birliği döneminde 20 milyon baş hayvanın yaşadığı
Kırgızistan’da bugün 6,5 milyon hayvan yaşıyor. Demek ki daha çok kazanılacak zenginlik var.
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Kaybedilenlerin kazanılması gerek. Bu noktada fırsatlar ekonomisini yakalamamız gerek. Enerji, su,
bunların koridorları. Bütün bunları tartışıp hem iş dünyasına hem Devlet yöneticilerine bir taban bilgi
ve yol gösterici sonuçlar çıkarabiliyorsak düzenlenen konferanslar amacına ulaşmış demektir.
Yapılmasına da her zaman devam etmek gerekmektedir. İşte şimdi geldiğimiz noktada, inşallah bundan
sonra da bu çizgide devam ederek, bütün kesimlerin faydasına olan, ihtiyaç duyulan ve istenilen
çalışmalar yaparız. Bu duygu ve düşüncelerle bu tebliğ kitabında basılan makalelerin bilim dünyasına,
kamu ve özel sektör mensuplarına ve okuyuculara yararlı olmasını diliyor, konferansı düzenleyen ve
emeği geçenlere içten teşekkürlerimi sunuyorum.
Prof. Dr. Sebahattin Balcı
Kırgızistan-Türkiye ‘Manas’ Üniversitesi Rektörü
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An Economic Eurasian Tale: Rakhine State
Bir Ekonomik Avrasya Öyküsü: Arakan Eyaleti
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (Avrasya University, Turkey)
Abstract
Genocide or, to say the least, ethnic cleansing towards Muslims in Rakhine State, Myanmar, conducted by fanatic
Buddhist monks and the military has been on the agenda in recent months. This opening speech aims at finding
out real causes of this inhumane incident and investigating whether or not it is solely a result of some kind
interreligious conflict in Myanmar. My research has convinced me that Rakhine inter-ethnic question has
international economic and security related roots that deserve close and detailed investigation. In my point of view,
the Rakhine Question depends heavily on economic security considerations such as: a) security of natural gas and
petrol reservoirs in Rakhine State and pipelines connecting Rakhine State to China, b) security of railway link
connecting Kyaukpyu Deep Water Sea Port in Kyaukpyu Special Economic Zone in Rakhine State to China which
has developed by China to bypass Malacca Strait. The potential that Muslim dominated Rakhine State may cause
security threats to some of the foreign Chinese investments in Myanmar in medium term should be taken as a main
cause that gives way to ethnic cleansing against Muslim Rakhine population.
Sayın Bakanım, Rektörüm, Rektör Vekilim, Dekanlarım, öğretim üyesi meslektaşlarım, sevgili öğrencilerimiz
ve kıymetli misafirler, konuşmama başlarken hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlarım.
Myanmar (Burma)’da iki asırdan beri Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar yaşanmakla birlikte, son
aylarda ortaya çıkan etnik temizlik ve soykırım, Budizm gibi barışçı yönüyle temayüz etmiş bir inancın
sorgulanmasına yol açtı. Sürgündeki Budist lider Dalay Lama bile, Budistlerin bu tür eylemlerini anlaşılmaz
bulduğunu ifade etti. Bu durum beni, Myanmar’ın Arakan Eyaletindeki etik temizlik ve soykırımın arkasında başka
motivasyonların yatabileceği düşüncesine götürdü.
Konu ile ilgili olarak yaptığım araştırmalar sonucunda, Arakan Eyaletinin karasal hudutları içinde zengin
doğalgaz, deniz hudutları içinde ise zengin petrol ve doğalgaz yataklarının bulunduğunu; bu enerji kaynaklarının,
boru hatları aracılığı ile Çin’e nakledildiğini gördüm.
Araştırmalarımda; Çin ihracatının ve enerji ithalatının % 80’inin Çin bakımından güvenli kabul edilmeyen
Malaka Boğazından geçmesinin yarattığı sıkıntı anlamına gelen “Malaka Sendromu”nu çözmek amacıyla, bu
boğazı bay-pas eden yeni bir alternatif olarak Çin’in Arakan Eyaletindeki Kyaukpyu şehrini Çin’e bağlayan bir
demiryolu hattını geliştirdiğini, Kyaukpyu şehrinde Özel Ekonomi Bölgesi kurduğunu ve Kyaukpyu Derin Deniz
Limanını inşa ettiğini tespit ettim.
Arakan Eyaletinin Müslüman ağırlıklı bir nüfus yapısına sahip olduğu dikkate alındığında, bu bölgenin orta
vadede Çin’in petrol, doğalgaz üretimi, boru hatları, özel ekonomi bölgesi, demiryolu taşımacılığı ve derin deniz
limanı alanlarındaki yatırımlarının güvenliği bakımından sorun yaratma potansiyeline sahip olduğu dikkatlerden
kaçmamaktadır. Müslümanlar aleyhindeki uluslararası konjonktürün de uygun olması nedeniyle, güvenliği
sağlamanın en kestirme yolunun Müslümanları bu bölgeden bir şekilde sürüp çıkarmak olduğu açıktır. Bu nedenle
Myanmar’da Müslüman ağırlıklı Arakan Eyaletinde ortaya çıkan Müslüman soykırımı ve etnik temizliğin sadece
dini nedenlere dayandığını varsaymak ve meselenin ekonomi ve güvenlikle ilgili yönlerini ihmal etmek
kanaatimce meseleyi yüzeysel değerlendirmek anlamına gelecektir.
Elimde kesin veriler bulunmadığı için, olayın sorumluluğunu hiç bir ülkeye yıkamıyorum. Ancak sonuç yerine
şu soruyu sormak istiyorum: Acaba Arakanda olan bitenlerle Hint Okyanusundaki Çin-Hindistan-ABD rekabetinin
bir ilişkisi var mıdır? Eğer varsa ve bu Çin’in “Bir Kuşak-Bir Yol Projesi” ile ilgiliyse, Çin’e komşu olan birinci
kuşak devletlerin orta vadede benzer sorunlarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu ifade ederek konuşmamı
bitiriyorum.
Sabrınız ve dikkatiniz için teşekkür ederim.
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Effect of Price and Brand on Purchase Decision – An Application
on Turkish Smart Phone Consumers
Ph.D. Candidate Barış Batuhan Geçit (Beykent University, Turkey)
Asst. Prof. Dr. Murad Kayacan (Beykent University, Turkey)
Abstract
Purpose of this study is to discuss whether brand and price has a significant effect on consumers’ smart phone
purchase decision in Turkey. For this purpose; a survey has been conducted to the Turkish smart phone consumers
about the factors affecting their smart phone purchase decision. The results obtained from the survey has been
analyzed by using IBM SPSS program. According to the results obtained from the survey the model is accepted
as p value of the model is smaller than 0,05. According to the analyze both brand and price has a significant effect
on Turkish consumers’ smart phone purchase decision as both variables' p values has been found to be smaller
than 0,05. Brand has a positive effect on consumers' smart phone purchase decision whereas price has a negative
effect on consumer's smart phone purchase decision.

1 Introduction
Until the end of the World War II, there was no problem in selling the produced goods, especially because of the
lack of serial production and the fact that demand was not more than production (Durmaz, 2006). With the end of
the war and the increase in the production capacities of companies, a market structure has emerged in which every
manufactured good could be sold.
However, the period called "sales approach" has emerged with the increase of production capacities and increase
of demand, as a result, forced sales with psychological pressure has increased. The approach was "Sell whatever
you produce, as long as know how to sell it" and the selling strategy was completely misleading, which in fact, did
not fully reflect the wishes and needs of consumers (Taşkın, 2009).
In the advanced times, the mass production of businesses meant that unit prices for consumers were getting
cheaper. As a result, the pace of demand started to increase and a new approach called "production approach"
became valid (Koç, 2016). However, over time, inability to respond to the needs and developments of the market
in terms of production (sales) and insufficient supply-demand balance has led to the emergence of "modern
marketing approach".
In modern marketing approach, which is accepted today, first step is to determine requirements and desires of
consumers then the next is step is production (Taşkın, 2009). As consumer requirements became the focal point;
consumer requirements, consumer behavior became an important concept that has to be analyzed by marketers.
Many firms have begun to focus on customers for their business activities and as a quality investment tool (Kotler
and Armstrong, 2013).
One of the key concepts that creates huge difference in the perception of consumers for the product, which has
become one of the focal points of marketing, is brand (Blythe, 2006). Brand is a concept that has an important
position in marketing strategies that creates awareness among consumers and differentiate them for companies.
Besides the brand concept, another important concept for marketers is the price. Price is the mechanism for
obtaining value for firms (Iacobucci, 2015). For consumers, the price is the amount needed to get a product
(Hawkins and Mothersbaugh, 2009).
One of the most important markets where brand perception is most common and the effects on consumers are
required to be examined the most is smartphone market.
In the smartphone market, giant companies who constantly rise prices of their products also continue to sell at
higher numbers and this fact makes smartphone market an extraordinary market to be analyzed as increasing prices
also increases the sell numbers.
The fact that brands' market positions and values are changing and evolving with the developing technologies
in the smartphone market is the reason that Apple has been a leader in determining the rules of the market right
now, even they were an obscure brand couple of years ago.
Apple went from being an obscure brand to being number one brand of the World (Interbrand, 2017), Samsung
utilizing the brand image they had obtained from various product groups for years in the smart phone market and
even they suffered Note 7 Explosion Scandal, they can still sell at high rates by courtesy of their high brand image,
brands like Huawei and Xiaomi went from being completely unknown brands to preferred brands, Sony went from
being one of the biggest technology brands of the world to a poor smart phone brand, Blackberry had a %20 market
in 2009 and currently has a market share of %0.05 and is in the process of disappearing (Business Insider, 2017).
All these rapid changes in smart phone market shows how dynamic this market is and it is vital to analyze the
facts that effect consumer preference in smart phone market.
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Alongside with its dynamic nature, smart phone market it creates very high amount of profit and has a very big
transaction mass. Smart phones are one of the most common used products in the World. According to Statista
(2017) there are 2.32 Million smart phone users in the World and by the 2020 Statista is also forecasting that there
will be 2.87 Million smart phone users in the World.
While smart phone is that common in the whole World, Turkey is one of the top countries in the World in terms
of smart phone usage. According to Newzoo (2017) Turkey is the 12 th country in terms of smart phone users with
40 Million Smart phone users. According to Poushter (2016) Turkey is once again 12 th in terms of smart phone
usage percent/total population ratio. So according to these numbers Turkish consumers can be counted as top 15
for the smart phone brands. All these facts make Turkey, which according to The World Bank (2017) is the 17 th
biggest economy of the world in terms of GDP, an ideal and an appropriate market to be analyzed in terms of smart
phone consumption trends and the main reasons of smart phone preference.
To analyze the facts that effect consumer preference in smart phone market; price and brand has been selected
as the most appropriate variables after reviewing the academic literature.

2 Literature
In terms of marketing, it is undoubtedly very important to examine the factors that affect the purchase decision
of consumers. In the group of products that is analyzed, being able to know which reasons lead consumers to buy
certain brands or products; may be important in terms of businesses that want to become big brands. That is because
they can determine how to act in the future and what strategies they should implement, and how they can eventually
achieve a superior position in the competition. The type of consumer analyzed in this study is not the industrial
consumer, but the final consumer. Because the smartphone is a final consumer.
Consumer behavior can be defined as the processes directly related to the acquisition and use of goods and
services, which are the economic values of individuals, and the decisions that determine and determine these
activities (Tek, 1999).
As mentioned above smart phone is a final consumer product and consumer buying behavior is purchasing
behavior for personal or family use (Dibb, Simkin and Pride, 2012, p.148).
Price is the amount of money charged for a product or a service. In other words, price is the sum of all the values
that customers give up to gain the benefits of having or using a product or service. Historically, price has been the
major factor affecting buyer choice. In recent decades, however, nonprice factors have gained increasing
importance. Even so, price remains one of the most important elements that determines a firm’s market share and
profitability (Kotler and Armstrong, 2013, p.312).
Price is the most visible element of the marketing mix, and pricing policies are being questioned by consumers
frequently. If consumers think that prices are unfair, they can leave the firm or spread negative information to other
consumers.
Low price can have a positive effect as consumers would demand to pay lower prices but it can also have a
negative effect as low price usually decreases the brand image of products and brands. High price can vice versa
have a negative effect on consumers as they don’t want to pay higher prices but it can increase the brand image.
If product development, promotion and distribution are the seeds of business success, price is the harvest (Kotler
and Armstrong, 2013, p.310).
While price is seen as an important factor to affect the dynamics of a market, brand is also regarded as an
important variable to affect the dynamics of competition and perception of consumers.
Brand is largely associated with the attributes of the product, benefits, use values, user culture, and personality
and user behavior. Every brand has a unique chronology and experience. These are built over time through strong
and consistent communication wherever the brand manifests itself from business cards to electronic
communication such as television commercials, internet and print media, and finally to billboards (Rajagopal,
2017, p.1).
Brand generates image for product which creates awareness for consumers. Brand helps companies to position
themselves in the market. Positioning the product or the brand helps company to decide the desired consumer
group, potential market rivals and competition and as a result the long term plans of the company. Brand basically
helps firms to differentiate and position themselves within the market competition and for the consumers.
If we give an example for the importance of awareness on consumers; Apple's easy-to-use, aesthetic and
technological music player series, launched in 2001, has been successful in a short time. On top of that, the iPod
shuffle, IPod nano and IPod touch, which are sold in different prices and quality varieties of IPod, have been
introduced into the market. IPod, which sold over 220 million in eight years, was also the pioneer of IPhone 's
launch of Apple' s actual explosion (Aaker, 2011, p. 157). Thanks to the brand image and the awareness on
consumers obtained by iPod’s, iPhone product made an explosive departure in the smart phone market.
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Marketing literature mainly supports the idea that brand and price have a significant effect on consumers’
purchase decision but a statistical analysis should be done to prove these ideas and especially for a certain product
group like smart phone, which has a very different market dynamic compared to other products, it is very important
to do such an analysis.

3 Model
Model of this study is as following (Table 1):

Table 1: Price and Brand's Effect on Consumer Decision
H1: Price has a significant effect on consumers’ smart phone purchase decision.
H2: Brand has a significant effect on consumers’ smart phone purchase decision.

4 Methodology
A survey has been conducted to the 384 Turkish smart phone consumers. The results have been conducted via
survey has been analyzed with using IBM SPSS 22 programme and regression analysis has been made for the
significance and the positivity of the analysis.

5 Analysis
Firstly, normality analysis has been made to find out the generalizability of the dataset. Normality analysis is as
following (Table 2):
Variable and
Skewness Kurtosis
Question Number of the Variable
Purchase Decision
-1,974
3,679
Brand 1
-0,275
-1,006
Brand 2
-0,114
-1,018
Brand 3
-0,531
-0,042
Price 1
-0,275
-1,006
Price 2
1,074
0,323
Price 3
-0,148
-0,701
Table 2: Normality Analysis
When the normality distributions of the data are examined; The p values in Kolmogorov-Smirnov and ShapiroWilk must be greater than 0.05 in order to be able to accept the normal distribution of data. The p values in the
analysis results were mainly lower than 0.05. On the other hand, when we look at the values of Skewness and
Kurtosis, another value that is considered valid for normality distribution of the data, it is seen that a large part of
the data is within the acceptable values of -3 and +3. In this direction, the data can be interpreted as normally
distributed.
Regression analysis has been made to expresses the significance between the variables and analyze its power.
Regression analysis is as following (Table 3):
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Model
1

Regression
Residual
Total

5

Sum of Squares
12,939
150,600
163,539

df
2
381
383

Mean Square
6,469
,395

F
16,367

Sig.
,000b

Table 3: Regression Analysis I
According to the regression analysis; the model is valid (accepted) as the Sig. (p) value is lower than 0,05.

Model
1

(Constant)
Brand
Price

Unstandardized Coefficients
B
Std. Error
4,119
,116
,116
,043
-,306
,053

Standardized
Coefficients
Beta
,177
-,379

t
35,405
2,712
-5,796

Sig.
,000
,007
,000

Table 4: Regression Analysis II
After obtaining the result of the model as valid, the second table shows the significance of the effect of two
independent variables to dependent variable.
Again Sig. (p) value should be lower than 0,05 for independent variables to have a significant effect on consumer
preference dependent variable.
As seen from the table, both brand and price variables have a significant effect on consumers purchase preference
for smart phone.
Beta value shows the positivity and negativity of these relations.
According to the Beta value; brand has a positive significant effect on smart phone purchase decision. Which
means the consumers tend to purchase smart phones who has a better brand image. According to International Data
Corporation (2017) Samsung has a %23.3 market share and Apple has a %14.7 market share. These two brands
have a total of %38 market share in a market that has numbers of companies.
Interbrand (2017) lists Apple as the number one most valuable brand of the World, whereas they list Samsung
as the number seven most valuable brand of the World. So as a result proven by these lists, even Apple switched
from number one position in most valuable brand list to number two position in market share; two most valuable
brands by has the biggest market share by far. These numbers can be seen in table below.
Switch of Apple and Samsung can be explained by two factors. Firstly, Samsung produces various number of
different smart phones like, Samsung S8, Samsung Note, Samsung A series, Samsung J series, etc. However, Apple
only produces iPhone. One other fact that may have an effect on consumers preferring Samsung more than Apple
is, Apple has been selling smart phones at a very higher price compared to Samsung throughout the years.
However, with the Samsung S8 model, Samsung has reached to the price levels of Apple and even higher prices.
Samsung S8 is being sold at 4000 Turkish Liras whereas Apple iPhone 7 is being sold at 3300 Turkish liras. But
while segmenting a very high price level of a product, as Samsung still produce lower priced and lower segmented
products, they also target the lower and middle incomed consumers and as a result they can sell more.
MARKET SHARE
BRAND VALUE
BRAND VALUE
FORTUNE GLOBAL
BRAND
(IDC, 2017)
(Interbrand, 2016)
(Brandz, 2017)
LIST (2015)
Apple
%14,7
178M$ (1st)
234M$ (2nd)
15th
Samsung
%23,3
51M$ (7th)
24M$ (37th)
13th
Table 5: Samsung and Apple Data Comparison
Price has been found to have a significant effect on consumers’ smart phone purchase decision but Beta value
has been found as negative so which means price has a negative effect on consumers’ smart phone purchase
decision. That means as prices increase people don’t tend to buy these products.
It can be interpreted as no consumer would prefer to buy a product that increases its prices but that kind of
analysis cannot be ensured without such an analysis because it both submits a statistical result and even though
Apple increases its price range in every single product
As mentioned above, Samsung also target lower and middle incomed consumers, they sell at high numbers
compared to Apple with a %23,3 market share. It can be easily interpreted that these two firms apply different
company strategies. Apple tends to only sell at high price tag and retain high brand image whereas Samsung tries
to apply a more balanced strategy where they both try to sell at every price segments and at the same time retaining
a high brand image.
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To conclude and summarize; brand and price has been found to have a significant effect on consumers’ smart
phone purchase decision. Brand has a positive effect whereas price has a negative effect. Which means as brand
attributes increase purchase decision increases and when price increases purchase decision decreases. Examining
the sale numbers, these hypotheses are supported by two giant companies’ sales numbers and apart from this
statistical study, brand and price seem to have an effect on each other which can be studied in further studies.
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Abstract
This study analyses the role of risk attitude for entrepreneurship by gender differences in Kyrgyzstan.
Multinomial probit analysis is applied to the data set drawn from the nationally representative survey “Life in
Kyrgyzstan” for 2011. Entrepreneurship is measured through the agricultural and non-agricultural sample. Results
of the study show that more risk-taking preferences are associated with higher entrepreneurship probability.
However, this effect is not persistent for women in further estimations for non-agricultural entrepreneurship
sample, while for men higher positive effect of risk loving behavior remains in off-farm self-employment too.

1 Introduction
Economic development requires development of entrepreneurship activity in economy. Along with such
measures as strengthening legislature for private property rights or development of financial and other
infrastructure, individual behavioral characteristics and perceptions are important for self-employment propensity
of individuals.
Among these behavioral features empirical studies indicate that risk attitude of individuals is important factor
for entrepreneurship choice of individuals (Hvide and Panos, 2013; Ekelund et al., 2005; Wagner, 2003). Moreover,
majority of the papers revealed gender differentials in risk aversion behavior of individuals. In particularly, it is
asserted that women are more risk averse than men (Bruce and Johnson, 1994; Eckel and Grossman, 2008; AlAjmi, 2011).
Following these empirical findings, it is of particular interest to study the risk tolerance effect on the of
entrepreneurship of women. The aim of this paper is to analyze the effect of risk tolerance by gender on the choice
of entrepreneurship in the specific case of Kyrgyzstan. To our best knowledge this study is the first that analyze
the relation between risk attitude and entrepreneurship in Kyrgyzstan.
According to the World Bank (2012) 59 percent of women and 75 percent of the male population between 15
and 64 years of age in 2008 were in the labor force. Female labor force participation rates in emerging Europe and
Central Asia are near the global average, but the male participation rates are well below the global average.
According to the National Statistical Committee (2015) of Kyrgyz Republic in 2014, 45.6 % of women were
employed. Most of them are employed in services sectors, such as education, healthcare, real estate etc. In Europe
and Central Asia region Kyrgyzstan are among the countries with higher rates of female participation in ownership
(World Bank, 2012:66).
This study draws on the nationally representative cross-sectional data, where responses of respondents are used
as subjective measure of the risk tolerance of individuals. Binary response logit models are applied for empirical
estimation.
The paper is structured as follows: In the Section 2 literature review on risk tolerance and entrepreneurship,
taking into account gender differentials, is given. Section 3 describes data and provides with summary statistics.
Section 4 includes empirical methodology and Section 5 discusses results of estimation. Section 6 concludes.

2 Literature Review
Risk attitude of individual can affect his/her choices and decisions. Bonin et al. (2007) find that the more risk
lover individuals select occupations with higher wages and higher variation in wages. Dohmen and Falk (2005)
with complementary laboratory experimental study showed that relatively risk averse workers prefer fixed
payments than variable payment schemes such as piece-rate or tournament contracts.
More risk lovers are more likely to choose entrepreneurship than wage employment. According to some
theoretical and empirical studies (Wagner, 2003; Ekelund et al., 2005) entrepreneurship requires making risky
decisions in an uncertain environment. So only those persons who are able to bear higher risks may start as an
entrepreneur. From this point of view, the risk attitude of a person is one of the crucial variables in a person’s
choice between entrepreneurship and a salaried job (Caliendo et al, 2006).
Guiso and Paiella (2004) find that less risk averse individuals are more likely to be self-employed. Also several
other empirical studies revealed that more risk lover men more inclined to be engaged in entrepreneurship as selfemployed (Hartog et al., 2002; Guiso and Paiella, 2004; Ekelund et al., 2005; Dohmenet al.,2005; Kan and Tsai,
2006; In Soo Cho, 2011). On the other hand, some studies found mixed results related the effect of risk attitude of
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individuals on the choice of entrepreneurship. Rosen and Willen (2002) came to conclusion that risk attitude is not
a dominant factor in his/her decision to start an own business. Cramer et al. (2002) too could not be confident
enough to conclude that there is causality link between risk aversion and entrepreneurial selection of individual.
Also, Blanchflower and Oswald (1998) found positive correlation between the wealth status of a person and his/her
risk attitude.
Generally empirical studies showed that women are more risk averse than men (e.g., Bruce and Johnson, 1994;
Hartog et al., 2002; Eckel and Grossman, 2008; Croson and Gneezy, 2009; Al-Ajmi, 2011; Çağlayan and Abdieva,
2014). Charness and Gneezy (2012) found a strong difference in investment behavior across gender and results
showed that women make smaller investments in the risky asset than do men, and so appear to be financially more
risk averse. Soo Cho (2011) using 1979 National Longitudinal Surveys of Youth data and multinominal logit model
find that more risk tolerant men are more likely to enter self-employment but they didn’t find any significant effect
of risk tolerance on women’s entrepreneurship.
Brody (1993) affirms that in anticipation of negative outcomes, women report more nervousness and fear than
men, thus it is logical that women are more risk averse when facing a risky situation. Niederle and Vesterlund
(2007) and Soll and Klayman (2004) have found that men are more overconfident than women.
According to several studies gender differences in risk attitude is eliminated with experience and profession.
Atkinson, Baird and Frye (2003) analyzed mutual fund managers and didn’t found gender differences in the way
funds are managed in terms of performance and risk. Johnson and Powell (1994) found differences among the
non-managerial population, but did not observe such differences in the managerial population (managers and
potential managers with management education).
There are several studies focusing risk attitude and gender relationship in Kyrgyzstan case. Çağlayan and
Abdieva (2014) investigated risk tolerance of individual investors in Kyrgyzstan case. Using multinomial logit
model they found that men are more risk lovers than women in Kyrgyzstan. When the age increases people become
less risk lover. Having non-wage income increases taking risk and increases in the rate of investment. The findings
also indicate that income has a positive effect on the risk tolerance. Abdieva et al. (2015) analyzed the determinants
of the risk tolerance in Kyrgyzstan. The results of multinomial probit models showed that men more willing to
take risk and that as the age increases individuals become risk-averse. Increasing income and education level has
a positive effect on the risk taking decision of the individual. The regional distribution of risk tolerance of
individuals shows that individuals living in rural areas and in south region are more likely to be in risk-averse
category. Results of study by Esenaliev and Anderson (2015) on gender wage gap in Kyrgyzstan showed that the
level of gender wage gap is 24-30%, and risk attitude is used as one of the possible factors for explaining this.
Although these studies explore empirical evidence on risk attitude by gender and raise its importance as potential
factor for wage earnings differentials, to our best knowledge studies did not focus on the risk attitude and
entrepreneurship activities by gender in case of Kyrgyzstan. This paper aims to fill this gap.

3 Methodology
The decision of individual to be entrepreneur has binary response character, which calls for using binary response
Logit models, which are conditional on individual and household characteristics. Formally, model is given below
(Wooldridge, 2005):
𝑃(𝑦𝑖 = 1|𝑥𝑖 ) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘 ) = 𝐺(𝛽0 + 𝑥𝛽)
(1)
𝐺(𝑧) =

exp(𝑧)
= 𝛬(𝑧)
[1 + exp(𝑧)]

(2)

where G is the logistic function. 𝑦𝑖 is the discrete dependent variable, taking values of zero or one, showing the
probability of individual to be entrepreneur; 𝑥𝑖 is the vector of variables at individual level, which includes
individual’s age, marital status and education level and household levels variables, which includes household
composition, expenditure level, regional characteristics (for detailed description of variables see Table A.1. in
appendix).
Occupational choices of individuals are based on their employment status given in the questionnaire. It should
be noted that in this paper entrepreneurship is measured in a broad sense and those who indicate their wage
employment as the own-account worker are grouped as the entrepreneurs. However, this broad definition of
entrepreneurship may give biased results, since in most of the developing countries not all own-account working
activities can be considered as entrepreneurship. As Karymshakov et al. (2016) note in Kyrgyzstan members of
household who own land are considered as own-account workers. In this case it appears that even if individuals
just work as family worker in agriculture with low productivity, they may be considered as own-account workers.
Therefore, working in agriculture as own-account worker may not have characteristics of entrepreneurs. This fact
raises the necessity for measurement of entrepreneurship in in-farm and off-farm sector. Following this issue we
estimate the model by agriculture and non-agriculture sector.
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In the dataset Life in Kyrgyzstan for 2011 used for this study, there is a special section on subjective well-being
of individual, where individual is asked particular question on how they asses their risk tolerance, as person who
is fully willing to take risks or a person avoiding taking risks, which is measured from 0 to 10. The answer for this
question is taken as the main explanatory variable. From these answers three categories of risk tolerance are
formed: risk-averse individuals (from 0 to 3), risk-neutral (from 4 to 6) and risk-lovers (from 7 to 10).

4 Data and Descriptive Statistics
In this study the risk attitude and gender behavior impact on entrepreneurial decision is investigated based on
the second wave of "Life in Kyrgyz Republic" survey data, which was conducted by DIW Berlin in collaboration
of Humboldt University of Berlin, the Center for Social and Economic Research (CASE-Kyrgyz Republic), and
the American University of Central Asia (AUCA) in 2011. This survey includes wide range information both on
individual and household level and representative at the national level.
The table 1 describes the main individual and household characteristics both for men and women. The total
amount of observation is equal to 7 340 individuals between 15-65 ages, where 52.67 % are women. The mean
age of sample is 37.51 years, and there is no significant difference in ages between genders. While marital status
of women is higher than men, showing that women have more propensities to be married rather than men. The
education attainment shows that both men and women more likely to have basic or secondary education, while
men more likely to have technical education and women more inclined to have tertiary education.

-

-

Individual characteristics:
Age (mean)
Marital status (1=married)
Education level:
Basic or secondary
Technical
Tertiary
Risk attitude:
Risk lover
Risk neutral
Risk averse
Household characteristics:
Household size (mean)
Children ratio (0-5 years) (mean)
Expenditure per capita (mean)
Residence (1=rural)
Regions:
North
South
Central

Total sample
Obs.
%

Obs.

Men
%

Obs.

Women
%

7340
5914

37.51
80.57

3474
2666

37.35
76.74

3866
3248

37.64
84.01

4752
1299
1253

64.74
17.70
17.07

2258
664
533

65.00
19.11
15.34

2494
635
720

64.51
16.43
18.62

2066
3010
2262

28.15
41.01
30.82

1255
1401
818

36.13
40.33
23.55

811
1609
1444

20.98
41.62
37.35

45594

5.3609
0.1120
38 363.1
62.59

2229

5.3972
0.1113
37 768.4
64.16

2365

5.3282
0.1125
38 897.5
61.17

1143
3647
2550

15.57
49.69
34.74

555
1717
1202

15.98
49.42
34.60

588
1930
1348

15.21
49.92
34.87

Table 1. Descriptive Statistics Source: LIK 2011 data
The risk attitude indicators show that 36.13 % and 20.98 % of men and women count their self as risk lovers
respectively, while 23.55 % and 37.35 % of men and women report their self as risk-averse person. Precisely, men
more likely to take risk rather than women do.
The household characteristics do not display gender differences, and in general the average household size
consist of 5 people, the ratio of children in the household with respect to household size is around 0.11 and total
expenditure per capita in household is around 38 thousand soms. More than half of individuals reside in rural areas
and most of observation comes from south regions, which are highly populated.

5 Estimation Results
The estimation results for entrepreneurial decision of the individual are given in the Table 2. Almost all estimated
parameters have expected signs. The primary variable of interest, the impact of risk attitude of individual on
decision to be entrepreneur shows that risk lovers more likely to be self-employed, and that there is significant
gender difference on impact of risk attitude on labor supply decision. Thus, risk-lover women more likely to be
entrepreneur, but this effect is not significant in further estimations by agricultural and non-agricultural samples.
Women with risk averse preferences have less probability to be entrepreneur in non-agricultural sector.
Interestingly, risk effect for men is more evident in non-agricultural sector. Risk lover men show higher probability
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to be entrepreneur in non-agricultural sector, while in agricultural sector it shows negative effect. Moreover, the
risk averse preferences have less negative effect for off-farm entrepreneurship for men.
There is statistically significant impact of age on the individuals’ decision to engage in entrepreneurial activities,
thus with increase of age individual more likely to be entrepreneur, however after definite ages this probability
decreases. Generally marital status of individual is positively correlated with decision to be entrepreneur, while
there is no significance of marital status on entrepreneurs working in agricultural sector, especially if they are
women. The educational level of individual shows that, with higher education individuals more likely to be
working in other occupation types. While having technical or tertiary education do not present any impact on
decision of individual to be self-employed in agricultural sector.
The household composition has twofold impact on entrepreneurship. While the size of household does not
influence the entrepreneurship, the ratio of children (0-5 years) with respect to the total size of household size
impacts the decision of individuals of men and women differently. Hence with increase of children ratio the
probability of men to be self-employed is increasing, while for women is decreasing.
The per capita expenditure level of household has significant influence on individual decision to be entrepreneur
in non-agricultural sector and general positive correlation with women decision to engage in self-employment both
in agricultural and non-agricultural sectors. The residence of household in rural area is increasing the probability
of individual to be self-employed in agricultural sector rather than in non-agricultural sector. Moreover, the
regional characteristics of household show that individuals from north area more likely to be working in own
account in agricultural sector, while in south region individuals more likely to conduct theirselves to selfemployment in non-agricultural sector.
Total sample
Total
Men
Women
Individual characteristics
Age
0.04***
0.061***
0.021***
Age squared
-0.0005*** -0.0007***
-0.0002***
Marital status
(1=married)
0.045***
0.132***
0.030**
Education level:
- Technical
-0.015
-0.063***
0.003
- Tertiary
-0.078***
-0.136***
-0.026***
Household characteristics
Household size
0.002
-0.002
0.003
Children ratio
(0-5 years)
0.032
0.126**
-0.068**
Expenditure per
capita
0.015
0.012
0.019**
Residence
(1=rural)
0.049***
0.109***
-0.003
Regions:
- North
0.010***
0.243***
0.012
- South
0.058***
0.102***
0.025**
Risk attitude:
- Risk lover
0.055***
0.015
0.025**
- Risk averse
-0.065***
-0.073***
-0.024***
No. of Obs.
7340
3474
3866
LR chi2
740.4***
621.7***
188.9***
Log likelihood
-3372.33
-1917.95
-1044.91
Pseudo R2
0.0989
0.1395
0.0829

Agricultural sector
Total
Men
Women

Non-agricultural sector
Total
Men
Women

0.054***
-0.0005***

0.028***
-0.0003***

0.038***
-0.0004***

0.067***
-0.0006***

0.021*
-0.0002

0.016***
-0.0001***

0.068

0.146**

0.088

0.036***

0.095***

0.019*

0.068
0.068

0.015
-0.007

0.015
0.051

-0.001
-0.044***

-0.0312*
-0.080***

0.11
-0.014*

-0.001

-0.018*

0.005

0.006***

0.008*

0.004**

0.337***

0.324**

-0.067

0.014

0.0960*

-0.050*

0.042

0.28

0.088**

0.035***

0.058***

0.016**

0.168***

0.178*

0.059

-0.034***

-0.041**

-0.020***

0.193***
-0.008

0.255***
0.140***

0.083
-0.017

-0.009
0.048***

0.031
0.088***

-0.009
0.015*

-0.010

-0.121***

0.050

0.043***

0.046**

0.010

-0.083**

-0.109**

-0.025

-0.042***

-0.0411**

-0.021***

1603
291.7***
-965.18
0.1313

1025
324.9***
-496.23
0.2467

578
37.1***
-279.31
0.0624

5737
376.90***
-1984.48
0.0867

2449
213.10***
-1146.42
0.0850

3288
155.68***
-711.03
0.0987

*,** and *** show statistical significance at the 10, 5 and 1% level, respectively.
For coefficient estimates of the models see the table in Appendix Table A.2

Table 2. Logit Estimation Results for Entrepreneurship (Marginal Effect Estimates)

6 Conclusion
Development of entrepreneurship activities for developing countries is important long-term objectives, which
may depend on many factors ranging from government policies to other formal measures. Along with these factors,
individual risk-tolerance characteristics are important for carrying out entrepreneurial activities.
The objective of this paper was to study the impact of risk tolerance over the entrepreneurship by focusing on
the gender and non-agricultural sector of employment. This study applied binary response techniques on the large
nationally representative cross-sectional data. In general, estimation results showed that individual preferences for
taking more risk have positive effect over the entrepreneurship. However, further estimations by gender and non-

SESSION 1A: Microeconomics

11

agricultural sector revealed that women entrepreneurship in off-farm sectors is not associated with risk loving
behavior. However, the effect of risk loving over the entrepreneurship remains in non-agricultural sector for men.
Thus, although risk tolerance important for entrepreneurship, this effect may not be strong through all sector of
employment and among men and women. Especially these results suggest that agricultural and non-agricultural
measurement of entrepreneurial activities should be taken into account in order to have the true picture of
entrepreneurship. For more comprehensive exploration of the relationship between risk tolerance and
entrepreneurship further studies may test the reverse causality – changes in risk preferences after being
entrepreneur.
Findings of this paper to some extent underline the fact that women entrepreneurship in off-farm sector of
employment in Kyrgyzstan case is limited. Therefore, development of entrepreneurial activities among women in
off-farm sector requires in priority government policies oriented supporting women self-employment.
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Abstract
This academic research aims to determine the approach of the employees in different organizations to the matrix
management style. Although the practice of matrix management style is quite difficult and its implementation costs
are high, the main reasons of its adoption by the managers are discussed. In this research, the facts of establishing
effective and reliable communication with all of the employees in an enterprise, working as efficient teams, the
interrelation among the teams, solving problems as a team as well as receiving education for conflict resolution
and ensuring cooperation among people while maintaining the values of the enterprises are investigated. In
addition, the attitude of the managers in the performance of important tasks towards prioritizing knowledge and
competence rather than authority and line relationships, the establishment of an integral and equitable performance
evaluation system, the existence of a consistent information flow and a multidimensional accounting are inquired.
Besides, by the integration of the conflict management process into the planning process, the use of the appropriate
planning software, and clearly defining the tasks with all the details and responsibilities involved, the building-up
of needed connections to do the work and at the same time, which add value to the work, are evaluated.

1 Introduction
While the external environment of an enterprise is changing especially in the terms of competition and
technology, its internal structure has to adapt to these changes. A huge, complex and international enterprise with
a functional structure where the line relationships are defined traditionally and where the departments are organized
in an interlinked manner as production management, finance, human relations, management information systems,
research and development has experiences more difficulties to adapt to the external environment. Particularly, in
the case of enterprises which have numerous projects and a wide range of products, the matrix organization
structure is outstanding as the most suitable option for many years among the long existing organizational
structures. Matrix structure is a form of departmentalization or organizational design in an enterprise. The recent
evolutions in the means of communication, the introduction of sophisticated technologies and an increase in the
practice of project management has reinforced the frequency of use and applications of matrix organization type
(Dylon et al., 2016)
However, the most important challenges experienced in applying the matrix structure are the fact of reporting of
an employee to more than one manager and the practice of cross working between different teams. As products
are getting more complex and customers increase in number, most of the companies tend to refer to teamwork
(Johnson and Geal, 2016; Kotler and Armstrong, 2016).
Contemporary communication means has transformed the companies in a drastic manner. The managers are
taking advantage of the communication means more intensely during the planning, implementation and control
activities. Matrix structure is providing efficiency during the exercise of management functions (Joyce, 1986;
Gunn, 2013).
Acquiring knowledge of developing technologies is facilitating the economic struggle of a country. All of the
large companies operating with restrained abilities and limited financial resources must ultimately benefit from
the matrix organization structure in order to carry out production efficiently, to take advantage from specialization,
to be distinguished from its competitors in the market, to augment its sales, to utilize efficient technologies, to
adapt to the environment and to realize its goals and objectives (Kingdon, 1973; Erdoğan, 1997).

2 The Importance of the Matrix Structure
During the 2nd World War, the matrix structure was used for the first time in order to benefit from the experiences
of talented engineers and to produce complex guns and war tools, but it cannot be a remedy for resolving all the
problems concerning the contemporary organizations structure (Numerof and Abrams, 2002).
In the post war period, project management has been widely used in different industries like pharmaceutics,
construction, naval construction and aeronautics all along with defense and spatial industries. The introduction of
new production techniques and the adoption of new practices in various fields required the careful implementation
of matrix structure in global enterprises in today’s civilized world. In addition, matrix structure is commonly used
in defense industry in Turkey (Pretorius and Taylor, 1986; Gunn, 2013; Baysak, 2016).
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In times of economic fluctuations where societal transformations were occurring and customers’ expectations
were shifting, the managers used the matrix organization structure as a flexible and dynamic mean to adapt to the
ongoing changes (Shreiber and Rosenberg, 2015).
Matrix structure is not a classical organization type or old fashioned departmentalization style where the job
description of all of the employees are strictly and clearly determined in advance (Peters, 1979).
This contemporary form could be adopted by the management with a fresh and different look to the departments,
employees and the ongoing works in the company. The employees do not have to consider their tasks in a restricted
manner squeezed in a predetermined organizational structure. Indeed, matrix structure requires every manager and
employee to see his / her task from a broader point of view and to attach importance to the ultimate details while
performing it (Kolodny, 1979).
In fact, the matrix structure is not only an organizational structure but also a managerial thinking system and
consists of building shared values. It also means creating a common point of view among the employees,
augmenting the workforces’ efficiency and ensuring its efficient functioning, together with integrating the
management’s efforts and succeeding the needed change and transformation (Barlett and Ghoshal, 1990).
“In the fully developed large-scale global company, product or business, function, area and customer know-how
are simultaneously focused on the organization’s world-wide marketing objectives. This type of total competence
is a matrix organization. Management’s task in the matrix organization is to achieve an organizational balance that
brings together different perspectives and skills to accomplish the organization’s objectives” (Keegan and Green,
2013).
In mighty organizations with a considerable number of employees, producing on a big scale and targeting a
variety of markets, rethinking to organize different departments like marketing communication, product
management, production, data processing, research and development in an integrated matrix organizational
structure would facilitate the accomplishment of goals of the company as a whole (Burton et al., 2015).
A company has to have some apparent skills in order to adopt and implement the matrix organization structure
as a management concept in a successful manner. In the context of this research, the opinions of employees in
different organizations concerning the level of the apparent institutional skills required for a successful
implementation of matrix structure is asked. Undoubtedly, other institutional properties are also needed for the
success of a matrix structure application in the practice. However, this research is analyzing the traits or
particularities of companies who adopted a matrix structure with reference to sixteen questions. Matrix structure
does not mean solely a change in the organizational structure, but it also involves a change of paradigm at every
managerial level. In order to ensure this change, favorable conditions for learning and training opportunities must
be created for the employees. People who would carry these efforts in the company, especially those who are in
key positions and the managers supposed to bring about this change must have excellent communication skills.
The thoughts and the actions as well as the performance of this workforce must traverse the company’s actual
boundaries (Galbraith, 1971; Galbraith, 2009; Gunn, 2013).

3 The Problems Encountered and Their Solutions
Contemporary organizations have to cope first with a lot of problems in order to accomplish their goals and to
survive. The nature of the products and services introduced to the market are getting more and more complex. In
addition to that, customers are asking for more integrated services. There is a considerable constraint on
minimizing the costs. However, the talented and experienced employees are hard to find. Most of the time, the
management reveals to be inadequate in satisfying the employees expectations, in establishing a flawless
communication, in giving an account of its actions and in making powerful decisions. In such a case, a matrix
structure may offer new solutions to the above mentioned problems by handling them more carefully (Numerof
and Abrams, 2002).
If there is growing conflict between the teams and the team leaders, a need for a more flexible teamwork, the
work performed by the employees doesn’t serve to the realization of the main objectives of the organization, the
managers can’t manage their subordinates without referring to their authorities, there exists general optimization
problems throughout the organization, the resources are not exploited at the optimum level, the organization
becomes more complex and gets hard to manage, the goals must be adjusted more quickly and more simply, the
planned projects take more time to be implemented strategically and the production time gets longer, rumors and
blaming others becomes familiar among the employees, some employees are fired but it doesn’t contribute to the
solving of the problems, there’s only a few persons who are doing their best while the others are reluctant for
working, there’s no innovation, the organization may need to be restructured in an effective manner. Briefly, if the
contemporary organizations’ managers are willing to cope with these problems in an efficient and effective way,
they have to learn about matrix structure and implement it. In an integrated manner with the global economic
system, the companies whose targeted customers are not loyal to any product nor service are trying to adapt
themselves to a continuously changing environment. They may reshape their organizations according to the matrix
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structure in order to realize their strategies, to ensure a powerful leadership, to take profit from teamwork, to reach
the top, to change the game’s rules and to achieve their competitive transformation (Martin, 2013).
Needless to say that the matrix organization type is not a remedy for all the diseases. There is a need in the
organizations for a more creative managerial view, which detects and identifies the problems from a broader
perspective instead of criticizing all. The hiring of talented workforce to the company, their training, leading,
assigning them in appropriate teams and projects could grow the matrix organization’s success. In the enterprise,
all the managers perform their most key tasks based on knowledge and competence, not according to their line
authority. The power rests on knowledge and competence in the company. The high-ranking persons in the
company are accustomed to impress the employees by practice without referring to their line authorities. A
complete and equitable performance appraisal is put into practice trough the organization. The company spares
time to measure all the different performance types, both quantitative and qualitative. The workforce and the
management resolves effectively the arising problems together. The companies are developing the principles and
values, which would encourage the cooperative problem solving. The workforce reacts to the arising problems as:
“How can I contribute to the solution of this problem?” Instead of “That doesn’t concern me!” In an effective
matrix structure, it is not acceptable to blame anyone for the coming out problems. The management follows the
company’s conduct by consulting the employees in the whole organization regularly. Like every organizational
structure, matrix management style has also its weaknesses and its strengths. Planning management and human
resources department have to assume this responsibility. Especially, people who are reporting to more than one
superior must be followed closely. People who has something to say must be heard in private sessions or they must
have to be part of focus groups. It is also proven by a research that, for the sake of the company’s future, the
following of such precautions is extremely important (Galbraith, 2009).

4 Materials and Methods
The aim of this academic study is to determine the matrix organization type management perception of the
managers. Throughout the research, we have referred to the capabilities that a company needs to successfully
execute a matrix organization. The discussion of these capabilities are spread throughout the survey. The survey
can test how effective the leaders believe the company is at executing the capability. The following scale are the
competencies and capabilities necessary for executing a matrix, and these are that we research for in effective
matrix organization under twelve headings:
1. The company possesses high social capital or no silos. As the elements of a reliable workforce, a high
level of communication is established with all the employees. As the most important feature of the matrix
organization, formal or informal communication with every employee working for the company must be
established in a reliable and straightforward manner (Burns and Wholey, 1993).
2. All the workforce work within the boundaries of the enterprise as effective teams. Matrix structure is
naturally based on teamwork. The team players and the leaders identify the problems, discuss on them and
work together to solve them. That is why the teams are working in a cross-borders, cross-companies and
cross-functions manner (Davis and Lawrence, 1978).
3. Every team works in an interlinked manner with the others in the company. The teams operating in a
matrix structure are linked to the others in different ways and in various domains. The planning process is
driven with the team and the estimations or the prospective problems are communicated to the
management (Kinor and Francis, 2016).
4. The workforce had a training as a team on problem solving and conflict management skills. All the teams
within the matrix structure face conflicts and disparities. In order to resolve those conflicts and to perform
better, the workforce needs similar skills and common processes (Spencer and Cox, 1995).
5. The most important task of the managers is to ensure the habitual cooperation and to protect the values.
The company chooses the employees who would succeed in a matrix structure, hires them, train them,
coaches them and promotes them (Brown and Agnew, 1982; Galbraith, 2009).
6. Continuous information flow and multidimensional accounting practices exist in order to measure the
performance in the organization. The company can measure all of the dimensions of the matrix
functioning with profit-loss charts and can use them to take decisions. All those data are made accessible
to the teams planning and implementing the work to be done (Galbraith, 2009).
7. The planning process is at the same time a conflict resolution process. Planning is also an organizational
process aiming to resolve the existing conflicts (Galbraith, 2009).
8. The company’s management uses the appropriate planning software to effect the necessary alignments for
doing the work. The teams using multidimensional accounting system do the planning which ends by the
definition of goals and objectives (Galbraith, 2009).
9. Leaders build relationships required to do the work and which add value to the workforce. Leaders
organize a variety of activities, work the employees alternately and arrange training activities, which
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create value. Developing the cross-relationships effectively in its own unit is evaluated positively in the
performance appraisal of a manager (Galbraith, 2009).
10. Leadership means communicating entirely to the employees their tasks, responsibilities and the required
details to do the work. In order to preserve the matrix structure, the manager should give an account of
important details concerning the responsibilities and tasks designated to the workforce. Within the context
of a team, people to do the work, to implement the decisions, to give an account of the results of a
decision or of an activity as well as people to consult or to provide with knowledge must be predefined
elaborately (Galbraith, 2009).
11. The actual work processes and the problems are defined altogether in the enterprise. The problems are
defined and solved cooperatively. The different work processes or prospective problems are brought to the
leadership team. Most of the time, a planning process gather them and fixes the priorities (Larson and
Gobeli, 1987).
12. A strong leadership team sets a good example for all of the employees. The leadership in the matrix
organization, particularly the top management looks like a team sport. Substantial difficulties encountered
during the performance of a work is transmitted to the top management. The top management must set a
good example for the employees in dealing with tricky situations and resolving the embarrassing problems
(Bazigos and Harter, 2015; Sy and d’Annunzio, 2005).
Orientation Main Category: (1) The company possesses high social capital or no silos. (2) People work
effectively in teams across organizational boundaries. (3) People are trained in the skills of team problem solving
and conflict management.
Communication Main Category: (4) The teams are interconnected. (5) Managers in the key roles are naturally
collaborative, and they live in values. (6) The leadership builds networks and values networkers. (7) The leadership
ensures that roles, responsibilities, and interfaces are clearly defined. (8) Joint escalation processes are known and
used intelligently. (9) A strong leadership team sets the example.
Coordination Main Category: (10) There are multidimensional accounting systems to track multidimensional
performance. (11) The planning process is also the conflict resolution process. (12) There is a spreadsheet planning
process that aligns the goals of the dimensions of the matrix.
These properties are further classified under three categories, which will form our dependent variables in the
context of this research: The communication, orientation and coordination levels perceived by the managers. The
independent variables are classified under four headings: The managerial position, the age of the manager, the size
of the organization, and the educational level of the managers. Briefly, the variability in the perception of the
managers towards the matrix organization structure regarding twelve competency and capability features
organized under three main groups required to form the matrix organization structure are measured using one-way
variance analysis ANOVA. The one-way ANOVA is considered a robust test against the normality assumption.
This means that it tolerates violations to its normality assumption rather well (McClave, Sincich, 2006).
Within the context of this research, first, one sample T-Test is applied. The test value is obtained as “1”. The P
(significance) value is “0”. < 0.05 is the rejection area of the H0 hypothesis. So, the H0 hypothesis is rejected and
H1 hypothesis is accepted.
H0 : The managers cannot perceive matrix organization type management properties in the enterprises they are
working in.
H1 : The managers can perceive matrix organization type management properties in the enterprises they are
working in.
In all the companies we have examined, the perception level regarding the matrix organization type management
of the managers are similar.
Sum of Squares

Grding df

Mean Square

Between Groups

1,697

4

,424

Within Groups

131,303

129

1,018

Total

133,000

133

F

Sig.

,417

,796

Table 1. Relationship between Orientation and Managerial Position
The relationship between orientation variable and managerial position is insignificant (0.796 > 0.05). The
managerial position of the manager does not affect the orientation in the enterprise.
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Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

5,186

3

1,729

1,758

,158

Within Groups

127,814

130

,983

Total

133,000

133

Between Groups

Table 2. Relationship between Orientation and Educational Level
The relationship between orientation variable and educational level is insignificant (0.158 > 0.05). The
educational level of the manager does not affect the orientation in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

,917

2

,458

,455

,636

Within Groups

132,083

131

1,008

Total

133,000

133

Between Groups

Table 3. Relationship between Orientation and Age
The relationship between orientation and the age of the manager is insignificant (0.636 > 0.05). The age of the
manager does not affect the orientation in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

,963

3

,321

,316

,814

Within Groups

132,037

130

1,016

Total

133,000

133

Between Groups

Table 4. Relationship between Orientation and the Size of the Organization
The relationship between orientation and the size of the organization is insignificant (0.814 > 0.05). The size of
the organization does not affect the orientation in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

9,597

3

3,199

3,370

,021

Within Groups

123,403

130

,949

Total

133,000

133

Between Groups

Table 5. Relationship between Coordination and the Size of the Organization
The relationship between coordination and the size of the organization is significant (0.021< 0.05). When the
organization’s size is larger, there is more tendency towards a positive perception of coordination function in the
enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1,204

3

,401

,396

,756

Within Groups

131,796

130

1,014

Total

133,000

133

Between Groups

Table 6. Relationship between Coordination and the Educational Level of the Employee
The relationship between coordination and the educational level of the manager is insignificant (0.756 > 0.05).
The educational level of the manager does not affect the coordination in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1,687

4

,422

,414

,798

Within Groups

131,313

129

1,018

Total

133,000

133

Between Groups

Table 7. Relationship between Coordination and Managerial Position
The relationship between coordination and managerial position is insignificant (0.798 > 0.05). The managerial
position of the manager does not affect the coordination in the enterprise.
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Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

2,444

2

1,222

1,226

,297

Within Groups

130,556

131

,997

Total

133,000

133

Between Groups

Table 8. Relationship between Coordination and Age
The relationship between coordination and the age of the manager is insignificant (0.297 > 0.05). The age of the
manager does not affect the coordination in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1,046

3

,349

,343

,794

Within Groups

131,954

130

1,015

Total

133,000

133

Between Groups

Table 9. Relationship between Communication and the Size of the Organization
The relationship between communication and the size of the organization is insignificant (0.794 > 0.05). The
size of the organization does not affect the communication in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

1,906

3

,635

,630

,597

Within Groups

131,094

130

1,008

Total

133,000

133

Between Groups

Table 10. Relationship between Communication and the Educational Level of the Employee
The relationship between communication and the educational level of the manager is insignificant (0.597 >
0.05). The educational level of the manager does not affect the communication in the enterprise.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

5,089

4

1,272

1,283

,280

Within Groups

127,911

129

,992

Total

133,000

133

Between Groups

Table 11. Relationship between Communication and the Managerial Position of the Employee
The relationship between communication and the managerial position of the manager is insignificant (0.280 >
0.05). The managerial position of the manager does not affect the communication in the organization.
Sum of Squares

df

Mean Square

F

Sig.

5,645

2

2,822

2,903

,058

Within Groups

127,355

131

,972

Total

133,000

133

Between Groups

Table 12. Relationship between Communication and Age
The relationship between communication and the age of the manager is significant (0.058 = 0.05). As the
manager grows older and gets more experienced, he / she perceives more positively the communication in the
enterprise.

Positive Correlation

Managerial
Position
Irrelevant

Coordination

Irrelevant

Irrelevant

Irrelevant

Positive
Correlation

Orientation

Irrelevant

Irrelevant

Irrelevant

Irrelevant

Age
Communication

Educational Level

Table 13. One-Way ANOVA Comparisons

Irrelevant

Size of The
Organization
Irrelevant
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5 Discussion
This survey is effectuated with the managers of companies operating in different sectors. In sum, 134 managers
have participated to this research. Therefore, in the future, this research has to be reconducted with the managers
of companies operating in a specific industry’s context. Consequently, the data obtained from this new study could
be compared with the results of the present research.

6 Conclusion
As the organization gets larger, the age of the manager is affecting more the inclination towards the matrix
organization management type.
There are three sub-dimensions identified. (1) The communication function. (2) The coordination function. (3)
The orientation function.
According to the factor analysis, we defined the Cronbach – Alpha Coefficient for each of these sub-dimensions
as follows: (1) Communication: 0.815 (2) Coordination: 0.678 (3) Orientation: 0.618.
Tukey HSD and Bonferroni post-hoc tests are also applied to clarify the relationship between the size of the
organization and the perceived coordination function. According to the Bonferroni test, it can be inferred that in
local organizations, the perceived coordination is weaker than the regional organizations (the p value (significance)
is 0.035 in local organizations, while it is 1,000 in regional ones).
It has been recorded a 10 % difference between national and regional organizations: It is estimated that the
perceived coordination is 10 % weaker in national organizations than in the regional ones. Besides, the perceived
coordination in regional organizations is 5% weaker than in local organizations.
So we can state that the perceived coordination level is as follows according to the size of the organizations:
Local > Regional > National.
All along with that, according to the Bonferroni test applied to identify the age of the manager and perceived
communication level variables, we have assessed that, between the managers who are 22-26 years old and the
managers who are 27-35 years old, there is a 10 % increase in the perception level, while between the managers
who are 22-26 years old and the managers who are 36-49 years old, there is an increase of 5 % in the perception
level.
Thus, we can assume that, as the managerial experience increases, an increase in the tendency towards the matrix
organization type management is recorded.
Furthermore, the tendency towards simultaneous treatment of work processes to be defined and problems to be
solved, the cooperation degree of the management and the workforce in solving the problems all along with the
follow-up of the company’s actual position by getting continuous feedback from the employees contacting them
regularly and leading them by giving examples are observed and measured.
Additionally, the opinion of the employees concerning the change in the management view, their assessments
and evaluations are taken into consideration.
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Abstract
In this study, it has been aimed to investigate the existence of co-integration relationship between quarterly gross
domestic product (GDP), final consumption expenditures of resident households (CONS), exports of goods and
services (EXP), government final consumption expenditures (GOV) and private sector machinery-equipment
(PRIEQ) series for the period 1998Q1-2014Q4 for Turkey. Since, Engle and Granger (1987) cointegration test
does not take unit roots at seasonal frequencies into account; seasonal cointegration approach proposed by Engle,
Granger, Hylleberg and Lee (EGHL) (1993) has been conducted in order to be able to detect the long-run
equilibrium relationship among variables which are integrated at the same seasonal frequency. With the aim of
determining the stationarity order of series, HEGY seasonal unit root test has been applied. Consequently, there
has been found a cointegrating relationship only between GDP and GOV series at quarterly frequencies for only
the auxiliary regression including constant term and seasonal dummies.

1 Introduction
All the studies regarding time series methods are useful only in case the series in interest do not display seasonal
patterns. That is why it is of great importance to take the time series properties of the series like seasonal patterns
or trends into account while dealing with economic time series data. The analyses of seasonal unit roots are
generally conducted with the most popular approach developed by Hylleberg, Engle, Granger and Yoo (1990)
called HEGY by working with different models that include trends, constants and seasonal dummy variables.
Cointegrated series are series which are non-stationary alone but stationary in their linear combinations. The
concept of seasonal cointegration is valid for models including stochastic seasonals just as the concept of
cointegration showing itself in models including stochastic trends (Maddala and Kim, 1998). One advantage of
HEGY test procedure is that it enables to test for unit roots at each frequency separately. So, concerning quarterly
data including the four roots which are 1, -1,  i ; Engle, Granger, Hylleberg and Lee (1993) propose different
levels of seasonal cointegration. In conclusion, cointegration relationship will be analyzed at frequencies in which
series are all integrated at the same order. For each frequency, separate cointegration tests are applied. Through
seasonal cointegration analysis, whether the variables that are integrated at the same seasonal frequency have a
stationary relationship in time is investigated. However, in cointegration test proposed by Engle and Granger
(1987), unit roots at seasonal frequencies are not taken into consideration. In this case, if the presence of seasonal
unit roots in series is ignored; the parameter in interest will not be estimated in a consistent way. For this reason,
it is more appropriate to conduct seasonal cointegration analysis (Caglayan, 2003) (Ayvaz Kızılgol, 2011).
As associated with the unit root concept, the relationship between cointegration and error correction models was
first suggested by Granger (1981) and then it was also introduced by Granger and Weiss (1983). Engle and Granger
(1987) also offer a theorem based on Granger (1983) which associates the moving average (MA), autoregressive
(AR) and error correction representations for cointegrated systems and estimation methods. Engle, Granger and
Hallman (1989) and Hylleberg, et al. (1990) introduce the concept of seasonal cointegration in their papers. Kunst
(1993) tries to evaluate the effects of modelling seasonal cointegration on predictive accuracy for German and
United Kingdom (U.K.) macroeconomic series.
HEGY seasonal unit root test has originally been derived for quarterly seasonality and extended to data with
different frequencies. Contrary to the DHF test proposed by Dickey, Hasza and Fuller (1984), HEGY procedure
enables to test for unit roots at each seasonal frequency as well as the zero frequency separately and the techniques
are applied to quarterly U.K. data for the period 1955:1 to 1984:4 in order to examine the cointegration relationship
between consumption and income variables at different frequencies. As a result of application, Hylleberg et al.
(1990) find the unit elasticity error correction model to be invalid at any frequency. The asymptotic distributions
of the t-statistics from their testable model have been analyzed by Chan and Wei (1988). In their paper, Chan and
Wei (1988) characterize the limiting distributions of the least square estimates as a functional of stochastic
integrals.
In their paper, Kunst and Franses (1998) deal with the impact of deleting, restricting or not restricting seasonal
constants on forecasting seasonally cointegrated time series for Austria, Germany and the U.K.
In their paper, Hamori and Tokihisa (2001) analyze the stability of Japanese money demand function using
seasonal integration and seasonal cointegration and they find that there exist unit roots in money balances, interest
rates and real gross domestic product (GDP) series in different cycles. Because of the rejection of seasonal
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cointegration in every case, it is also expressed that there is no stable relationship between money supply and the
real economy for the period under consideration.
In the study by Lof and Lyhagen (2002), the comparison of the forecasting performance of the seasonally
cointegrated model of Johansen and Schaumburg (1999) and of the specification proposed by Lee (1992) with a
parameter restriction included at the annual frequency has been covered. For three data sets from Austria, Germany
and U.K., each including six variables: GDP, private consumption, gross fixed investment, goods exports, real
wages and the real interest rate; it is also dealt with how the inclusion of restricted or unrestricted seasonal dummies
may have an influence in the seasonal cointegration models. Since the semi-annual frequency for Austria appears
to have full rank and the U.K. data set shows a rather weak cointegration evidence at the seasonal frequencies,
only the German data are used in the forecasting example. Through Monte Carlo study, Lof and Lyhagen (2002)
have found some evidence that for the smaller sample sizes the specification of Johansen and Schaumburg (1999)
may result in worse forecasts in the case of the inclusion of more cointegrating relations and for larger sample
sizes the study results have been found to favour of this specification.
In her paper, Caglayan (2003) investigates the presence of seasonal unit root for the monthly series of personal
consumption expenditures made to non-durable and semi-durable goods and services, per capita disposable income
and stock market returns that are concerned with the life-long permanent income hypothesis over the period
1988:01-2000:04 and examines if cointegration exists among given variables by using HEGY procedure. In her
study, the presence of seasonal unit root has been found in consumption expenditures and disposable income series
for both 0 and ¼ frequencies and in stock market returns series for ¼ frequency. Also, it is concluded that
consumption expenditures and disposable income variables are cointegrated at zero frequency.
In her study, Ayvaz Kızılgöl (2011) has examined if GDP, export, consumption and investment series have
seasonal unit roots and display a seasonal cointegration relationship by using quarterly series for the period
1987Q1-2007Q3 and through Engle, Granger, Hylleberg and Lee (1993) tests, she concluded that there is no
seasonal cointegration relationship between series at zero and biannual frequencies. However, a seasonal
cointegration relationship has been detected between gross domestic product and consumption series at ¼ (and ¾
frequency) for the model with intercept and seasonal dummy variables.
Mert and Demir (2014) have aimed to examine the seasonal patterns to detect if seasonal cointegration
relationship exists between export and import series over the 1969:1-2014:1 quarterly periods. Two series have
been found to be cointegrated at ¼ and ¾ frequencies with one cointegrating vector and not cointegrated at zero
(long-run) frequency. The results have shown that error correction mechanism works at ¼ frequency. However, at
¾ frequency, because of the error correction term is positive signed contrast to the expectations, the error correction
mechanism has been determined not to operate.
In this study, it has been aimed to investigate the existence of co-integration relationship between quarterly gross
domestic product (GDP), final consumption expenditures of resident households (CONS), exports of goods and
services (EXP), government final consumption expenditures (GOV) and private sector machinery-equipment
(PRIEQ) series for the period 1998Q1-2014Q4. The rest of this paper has been organized as follows: Section 2
considers the theoretical approach for seasonal cointegration with single and multiple equations; Section 3 provides
the information about the data set and application. Finally, Section 4 presents the brief conclusions.

2 Theoretical Approach for Seasonal Cointegration
The concept of seasonal cointegration is valid for models including stochastic seasonals just as the concept of
cointegration showing itself in models including stochastic trends (Maddala and Kim, 1998). One advantage of
HEGY test procedure is that it enables to test for unit roots at each frequency separately. So, concerning quarterly
data including the four roots which are 1, -1,  i ; Engle et al. (1993) propose different levels of seasonal
cointegration. Assume that

yt

and

zt

series are seasonally cointegrated so that

 4 yt

and

 4 zt

are stationary.

When these two series have a common non-seasonal unit root (that is, they are cointegrated at long-run zero
frequency – at root 1), we have the error term

ut  (1  L  L2  L3 ) yt  1 (1  L  L2  L3 ) zt

(1)

which is stationary. If seasonal cointegration exists at frequency ½ corresponding to unit root –1, we have

vt  (1  L  L2  L3 ) yt   2 (1  L  L2  L3 ) zt

(2)

which is stationary (so, it does not require (1  L) filter to be stationary) and finally if seasonal cointegration
exists at frequency ¼ corresponding to unit roots

 i and (1  L2 ) filter we have

wt  (1  L2 ) yt   3 (1  L2 ) zt   4 (1  L2 ) yt 1   5 (1  L2 ) zt 1

(3)
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u t , vt

and

wt

are stationary, the seasonal cointegration model is represented

 4 yt  11ut 1   21vt 1   31wt 2   41wt 3   1t
 4 zt   21ut 1   22vt 1   32 wt 2   42 wt 3   2t

(4)
(5)

where  s represent the error correction terms. In addition; constant, seasonal dummies and trend variables can
be incorporated into these equations. This method with two-step proposed by Engle et al. (1993) is similar to the
Engle-Granger approach applied for nonseasonal time series: in the first step, equations (1) to (3) are estimated by
ordinary least squares (OLS) procedure and in the second step ‘Augmented Dickey Fuller’ (ADF) unit root tests
are applied to

û t , v̂ t

and

ŵt

are stationary). The tests for

(in other words, this transaction allows us to check if estimated residuals

û t

and

However, critical values for testing

ŵt

v̂ t

û t

to

ŵt

have the same critical values as those in Engle and Granger (1987).

are different. For this case, the critical values are tabulated in Engle et al.

(1993) (Maddala and Kim, 1998).
As mentioned above, subsequent to estimating

1

to

5

by OLS for bivariate time series involving

z t , the stationarity condition is checked for estimated residuals û t

to

yt

and

ŵt . This is executed by using the following

auxiliary regressions:
l1

(1  L)uˆ t   1uˆ t 1    i (1  L)uˆ t i   t

(6)

i 1

l2

(1  L)vˆt   2 (vˆt 1 )    i (1  L)vˆt i   t

(7)

i 1

l3

(1  L2 ) wˆ t   3 ( wˆ t 2 )   4 ( wˆ t 1 )    i (1  L2 ) wˆ t i   t

(8)

i 1

(Lof, 2001).
As seen here, the lagged dependent variables may be added to these auxiliary regressions given above. To detect
the cointegration at the zero and semi-annual frequencies, t-statistic values of  1 and  2 should be compared to
the critical values in the paper of Engle and Yoo (1987) and the null hypotheses of no cointegration at zero
frequency and no cointegration at ½ frequency should be tested for two auxiliary regressions in (6) and (7). On the
other hand, for ¼ (and ¾ frequencies), F(  3   4  0 ) test statistic value should be compared to the critical
values which take place in the paper of Engle et al. (1993) and here the null hypothesis should be constructed as

H0 :

No cointegration at ¼ (and ¾) frequencies for the third auxiliary regression given in (8) (Mert and Demir,

2014).

3 Data Set and Application
In this application, it has been aimed to investigate the existence of co-integration relationship between quarterly
gross domestic product (GDP), final consumption expenditures of resident households (CONS), exports of goods
and services (EXP), government final consumption expenditures (GOV) and private sector machinery-equipment
(PRIEQ) series for the period 1998Q1-2014Q4. Data that are based on expenditure based GDP time series at fixed
1998 prices have been obtained from Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). First, in order to linearize
the exponential growth in these series, their logarithms have been taken. Since by taking logarithm, variance is
stabilized and the effects of outliers are reduced (Ture and Akdi, 2005).
In order to determine which series have a cointegrating relationship, it is necessary to find out at which
frequencies series are integrated of the same order (or at which frequencies unit roots are present). For each series,
three different models including “constant (C)”, “constant+dummies (C,D)” and “constant+dummies+trend (C, D,
T)” have been constructed. Also, the lagged values of the dependent variable have been added into these models.

1 1 3
4 2 4

Since the series discussed are at quarterly frequency, seasonal unit root test results of the series at   0, , ,
frequencies have been presented in Table 1.
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Variables

Auxiliary
Regressions

Lags

t (1 )

LNGDP

Intercept
2
-0.374639*
Intercept +
2
-0.352000*
Dummies
Intercept
+
2
-2.528751*
Dummies+
Trend
LNCONS
Intercept
1
-1.108130*
Intercept +
2
-0.624776*
Dummies
Intercept +
Dummies+
2
-2.329712*
Trend
LNPRIEQ
Intercept
0
-1.048793*
Intercept +
1
-1.255175*
Dummies
Intercept+
Dummies
0
-2.739185*
+ Trend
LNGOV
Intercept
1
1.037847*
Intercept +
0
0.719595*
Dummies
Intercept +
Dummies+
0
0.745482*
Trend
LNEXP
Intercept
2
-1.033219*
Intercept+
0
-0.119803*
Dummies
Intercept +
Dummies+
2
-2.661086*
Trend
Notes. 1 * denotes insignificant values at 5% level.
2 t-statistics for
 1 t (1 ) shows whether there

F

t ( 2 )

t ( 3 )

t ( 4 )

-1.658963*

-1.568273*

-1.650405*

2.681313*

-2.284324*

-2.049658*

-2.370408

5.446632*

-2.394737*

-1.809312*

-2.278266

4.629866*

-2.087701

-2.413501

-1.715589

4.330118

-2.256329*

-2.649649*

-3.690152

12.64432

-2.341915*

-2.498616*

-3.514822

11.17496

-3.006195

-4.078979

-6.309589

45.08480

-4.758546

-2.938663*

-5.416084

19.21220

-5.277844

-3.066718*

-5.066384

23.55738

-0.672012*

-0.941324*

-0.406816*

0.522808*

-3.616989

-3.364203*

-0.412796*

5.776124*

-0.608322*

0.013417*

-0.235981*

6.278467*

-2.208915

-1.552280*

-0.795612*

1.551227*

-3.880223

-2.968691*

-3.321427

12.04958

-3.188178

-1.732976*

-2.357943

4.688940*

( 3 ,  4 )

is a unit root or not at zero frequency ( H 0 : 1  0) . t-statistics

for  2 t ( 2 ) tests the presence of the semi-annual unit root ( H 0 :  2  0) . F- statistic for  3   4 ( F ( 3 , 4 )) tests
whether there is a unit root at quarterly frequency or not.
3 Critical values have been taken from Hylleberg et al. (1990) for N=100 observations and 5% level. For zero
frequency, critical values are -2.88, -2.95, -3.53 and for semi-annual frequency, they are -1.95, -2.94, -2.94 respectively
for “intercept”, “intercept+dummies”, “intercept+dummies+trend” models.

Table 1. HEGY Seasonal Unit Root Test Results for Quarterly Macroeconomic Series
In the application for seasonal unit root test, the appropriate lag length has been chosen in that way: Regression
equation has been estimated first with Lag 1 and it has been investigated if first order and fourth order
autocorrelations exist between residuals. For this investigation, it has been utilized from Lagrange Multiplier (LM)
test statistics (thus for first order: LM(1) and for fourth order: LM(4)). If any one of the null hypotheses of

H :

H0 :

0
There is no 1st order autocorrelation and
There is no 4th order autocorrelation is rejected, lag length has
been increased by one and LM test has been applied again. This process has been continued until the null
hypothesis cannot be rejected for each order and homoscedastic residuals are obtained. LM(1) and LM(4) statistics
results have been presented in Table 2:
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AUXILIARY REGRESSIONS
Intercept

LAGS
2

LM(1)
LM(4)
2.285563
8.015350
LNGDP
(0.1306)
(0.0910)
Intercept + Dummies
2
0.728109
4.011422
(0.3935)
(0.4045)
Intercept + Dummies+
2
0.018672
5.215494
Trend
(0.8913)
(0.2659)
LNCONS
Intercept
1
1.470532
5.879280
(0.2253)
(0.2083)
Intercept + Dummies
2
0.377129
5.110070
(0.5391)
(0.2762)
Intercept + Dummies+
2
0.461174
6.520621
Trend
(0.4971)
(0.1635)
LNPRIEQ
Intercept
0
0.130705
8.780591
(0.7177)
(0.0668)
Intercept + Dummies
1
0.468251
1.220068
(0.4938)
(0.8748)
Intercept + Dummies+
0
0.693561
4.515437
Trend
(0.4050)
(0.3407)
LNGOV
Intercept
1
0.364082
4.615978
(0.5462)
(0.3290)
Intercept + Dummies
0
0.798644
2.349286
(0.3715)
(0.6718)
Intercept + Dummies+
0
0.294179
1.192969
Trend
(0.5876)
(0.8793)
LNEXP
Intercept
2
0.924163
9.401415
(0.3364)
(0.0518)
Intercept+Dummies
0
0.875675
4.337515
(0.3494)
(0.3623)
Intercept + Dummies+
2
0.039849
1.551871
Trend
(0.8418)
(0.8174)
Note. LM(1) and LM(4) represent LM test statistics investigating the presence of 1 st and 4th order
autocorrelations and the values given in parentheses indicate the significance levels.

Table 2. LM(1) and LM(4) Statistics for Quarterly Macroeconomic Series
As it is clear from Table 2 that for selected lags, there are no first order and fourth order autocorrelation problems
for all macroeconomic series.
If looked at the Table 1 results, it is seen that the presence of a unit root at zero frequency has been accepted for





( ,  )

all variables in all three auxiliary regression models. When t ( 1 ), t ( 2 ) and F 3 4 columns are examined,
it is concluded that the null hypotheses that there is a (non-seasonal) unit root at zero frequency and there are
seasonal unit roots at other seasonal frequencies cannot be rejected for three auxiliary regression models of LNGDP
series at 5% significance level. Thus, LNGDP series has a non-seasonal unit root at zero frequency and seasonal
1
unit roots at semi-annual ( 2 frequency) and quarterly frequencies. While both LNCONS and LNPRIEQ series
have the zero frequency unit root for three models with deterministic components given in Table 1, according to
the results they both do not include any annual unit root (at quarterly frequency). For LNCONS series, the presence
of semi-annual unit root has been accepted for two models except the “intercept” model. However, no semi-annual
unit root has been detected in any model for LNPRIEQ series. When looked at the LNGOV and LNEXP series,
both series are seen to include the zero frequency unit root. However, while LNGOV series has a seasonal unit
root at semi-annual frequency for two models except the “intercept+dummies” model, LNEXP series rejects the
presence of the semi-annual unit root for all three models. Finally, while LNGOV series has annual unit roots at
13
 
quarterly 4  4  frequencies for all deterministic models, LNEXP series has seasonal unit roots at quarterly
frequencies for two models except only “intercept+dummies” model. In conclusion, cointegration relationship will
be analyzed at frequencies in which these series are both integrated at the same order. In this case, it is necessary
to determine which series are integrated of the same order at which frequencies. In all series, the presence of the
zero frequency unit root has been detected in common. LNGDP, LNCONS and LNGOV series have been found
to include seasonal unit root at semi-annual frequency. On the other hand, it has been determined that LNGDP,
LNGOV and LNEXP series include seasonal unit roots at the quarterly frequencies 1  3  . The results of seasonal
44
cointegration analyses of the series at 0, ½ and ¼ (and ¾) frequencies have been presented in Table 3, Table 4 and
Table 5 respectively.
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In this application, regression models obtained from the linear components of the variables that are integrated at
the same frequency have been estimated through OLS procedure. Before applying to cointegration analysis, it is
necessary to give the transformations of variables that will be used in cointegration models. As a matter of example,
it will be sufficient to present only LNGDP series (the other series will be transformed in the same way with
LNGDP):

LNGDP1t  (1  L  L2  L3 ) LNGDP

(9)

LNGDP2t  (1  L  L  L ) LNGDP

(10)

LNGDP3t  (1  L2 ) LNGDP

(11)

LNGDP4t  (1  L ) LNGDP

(12)

2

3

4

Now let us mention about the cointegration models to be used. Seasonal cointegration has been mentioned in
section 2.1. In addition, as also summarized by Ayvaz Kızılgöl (2011), in cointegration analysis the regression
model to be estimated for all variables that are integrated of the same order at the zero frequency is
Y1t  1 Z1t  ut . The residuals ( u t ) obtained from this cointegration model will be used in order to estimate
auxiliary regression model at the zero frequency.
Auxiliary
Regression

Cointegration Analysis:
LGDP and LCONS
Regressand
LCONS1t
LCONS1t
LCONS1t

Coefficient
Regressor
LGDP1t
0.981403
(80.95842)
0.981366
(79.04407)
1.006343
(16.64040)

Deterministic
Components
Included

R2

Augmentation

DW

C

0.990479

1, 4, 5

1.998160

-1.936136

0.990498

1

1.890828

-2.615745

0.990526

1

1.892945

-2.725444

C, D
C, D, T

Auxiliary
Regression

Cointegration Analysis:
LGDP and LPRIEQ
Regressand
LPRIEQ1t
LPRIEQ1t
LPRIEQ1t

Coefficient
Regressor
LGDP1t
1.951163
(21.48804)
1.951973
(20.98828)
4.817088
(19.58387)

LGOV1t
LGOV1t
LGOV1t

Coefficient
Regressor
LGDP1t
0.938623
(32.05764)
0.938442
(31.27638)
0.096085
(1.020667)

t statistic

t ( 1 )

Tests for Unit Roots
in Residuals

Deterministic
Components
Included

R2

Augmentation

DW

C

0.879940

1, 4, 5

2.139510

-3.405938

0.880156

1, 2, 4

1.934590

-1.932861

0.964776

1, 4, 5, 8

2.240764

-2.182390

C, D
C, D, T

Auxiliary
Regression

Cointegration Analysis:
LGDP and LGOV

Regressand

Tests for Unit Roots
in Residuals

t statistic

t ( 1 )

Tests for Unit Roots
in Residuals

Deterministic
Components
Included

R2

Augmentation

DW

C

0.942239

1, 3, 4

1.969561

-1.531071

0.942281

1, 3

1.935207

-2.273428

0.976126

1

1.998045

-1.664541

C, D
C, D, T

Table 3. Cointegration Test Results at Zero (Long Run) Frequency

t statistic

t (1 )

SESSION 2A: Growth & Development

27
Auxiliary
Regression

Cointegration Analysis:
LGDP and LEXPORT

Regressand

Coefficient
Regressor
LGDP1t

LEXPORT1t
LEXPORT1t
1

R2

C

0.972760

C, D

0.972768

1.304336
(47.43188)
1.304245
(46.27101)
0.825112
(6.772424)

LEXPORT1t

Notes.

Deterministic
Components
Included

These

tests

at

C, D, T
zero

are

based

on

the

t statistic

DW

Augmentation

0.978622

frequency

Tests for Unit Roots
in Residuals

t (1 )

1, 2, 4

1.982701

-3.079903

1, 2, 4

1.989971

-3.085921

1, 2

2.070897

-3.329934

(ADF)

auxiliary

regression

model

k

u t   1u t 1   b j u t  j  et

(without deterministic components) where

ut

represents the residuals obtained

j 1

from cointegration model that are used to estimate this auxiliary regression model. The distribution of ‘t’ statistic is as
characterized in Engel and Granger (1987) and Engle and Yoo (1987) (Engle, et al., 1993). As it is clear, the necessary
significant lagged values of the dependent variable

u t

have been added into auxiliary regression model in order to whiten

the residuals (the lagged variables with insignificant coefficients at 5% significance level have been removed from the
model).
2 The values in parentheses are t-statistics.
3 C, D and T denote constant, seasonal dummies and trend terms respectively.
4 The basic hypothesis to be tested is H : There is no cointegration at zero frequency
( 1  0) .
0
5

Critical values have been obtained from Engle and Yoo (1987). See Appendix.

Table 3 (Continued)
For semi-annual (½) frequency, the cointegration model to be used is Y2t   2 Z 2t  vt and for quarterly
frequencies, it is Y3t  1 Z 3t   2 Z 3,t 1  wt . Also, the residuals obtained from these models ( v t and

wt ) will

be used for estimating auxiliary regressions at specified frequencies respectively.
As mentioned before, in order to detect the long-run equilibrium relationship between the series, first of all it is
necessary to determine the stationarity order of the series. In this application, for investigating the presence of
seasonal cointegration relationship between the series, firstly seasonal unit root test has been applied in order to
make inference about at which frequencies there are unit roots if they exist. The series discussed here have
quarterly frequencies. Therefore, HEGY seasonal unit root test which is developed by Hylleberg et al. (1990) has
been applied in order to detect seasonal unit roots and general results have been presented in Table 1 for three
models with deterministic components that are “C”, “C,D”, “C,D,T”. Now, Table 3 presents the cointegration test
results at zero frequency. As a result, when cointegration test results are evaluated at the zero frequency, although
the explanatory variables that take place in the cointegrating regression have been found to be statistically
significant, no cointegrating relationship has been found between LNGDP and LNCONS, LNGDP and LNPRIEQ,
LNGDP and LNGOV, LNGDP and LNEXP at 5% significance level in the long-run.

28

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017
Cointegration Analysis:
LGDP and LCONS

Regressand
LCONS2t
LCONS2t

Auxiliary
Regression

Coefficient
Regressor
LGDP2t

Deterministic
Components
Included

R2

0.734494
(5.536534)
0.743244
(5.543788)

C, D
C, D, T

t statistic
Augmentation

DW

t ( 2 )

0.339386

1, 4

1.926116

-1.649370

0.343757

1, 4

1.904166

-1.607737

Cointegration Analysis:
LGDP and LGOV

Regressand

Coefficient
Regressor
LGDP2t

Deterministic
Components
Included

Analysis of the residuals

Auxiliary
Regression

Analysis of the residuals
t statistic

R2

Augmentation

t ( 2 )

DW

LGOV2t

-3.577777
C
0.170511
1, 2, 4
1.993776
-1.179657
(-3.598662)
LGOV2t
0.096323
C, D, T
0.979684
0
2.073641
-3.411280
(0.537327)
Notes. 1 In lag augmentations, only significant lags have been added into the auxiliary regressions (insignificant lags
have been removed) in order to get white noise residuals.
2These
tests
at
semi-annual
frequency
are
based
on
the
auxiliary
regression
k

( t   t 1 )   2 ( t 1 )   b j ( t  j   t  j 1 )  et

(here without deterministic components) where

t

represents the

j 1

residuals obtained from cointegration model that are used to estimate the auxiliary regression models. The distribution of
‘t’ statistic is as characterized in Engel and Granger (1987) and Engle and Yoo (1987) (Engle, et al., 1993). For critical
values see Appendix.
3 The basic hypothesis to be tested is
H 0 : There is no cointegration at semi-annual frequency ( 2  0)

Table 4. Seasonal Cointegration Test Results at Semi-Annual (½) Frequency
LNGDP and LNCONS series have been found to be integrated of the same order for “C,D” and “C,D,T” models
at ½ frequency. Also, LNGDP and LNGOV series have been found to be integrated of the same order for “C” and
“C,D,T” models at ½ frequency. Therefore, cointegration analysis results at ½ frequency have been shown in Table
4 for LNGDP, LNCONS and LNGOV series.
When Table 4 results are compared to the Engle and Yoo (1987) critical values for 5% significance level, no
cointegration relationship has been found between LNGDP & LNCONS series and LNGDP & LNGOV series at
½ frequency. Thus, these series in interest do not seem to be cointegrated at the semi-annual frequency.
Cointegration Analysis:
LGDP and LGOV
Regressand

LGOV3t
LGOV3t
LGOV3t

Coefficient
Regressor
LGDP3t
LGDP3t-1
0.786609
(11.53730)
0.532680
(4.450165)
0.780067
(11.52444)

0.903772
(13.53999)
-0.182431
(-1.536042)
0.896061
(13.55706)

Deterministic
Components
Included

Auxiliary
Regression

R

2

Augmentation

Analysis of the
residuals
t statistic

t statistic

F
statistic

t ( 3 )

t ( 4 )

3 4

C

0.841278

1

-2.712937

-1.646483

5.045242

C, D

0.949005

1, 2

-4.866891*

0.559515

12.19361*

-

0.839207

1, 2

-2.887014

-1.199424

5.244342

Table 5. Seasonal Cointegration Test Results at ¼ (¾) Frequencies
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Cointegration Analysis:
LGDP and LEXPORT
Regressand

Coefficient
Regressor
LGDP3t
LGDP3t-1

LEXPORT3t

1.10825
(21.79906)
0.901760
(5.869706)
1.111528
(22.10056)

LEXPORT3t
LEXPORT3t

Notes.

1

These

Deterministic
Components
Included

-0.007793
(-0.156570)
-0.073642
(-0.483110)
-0.003930
(-0.080016)

tests

at

¼

Auxiliary
Regression

R

2

Augmentation

Analysis of the Residuals
‘HEGY’ test
t
statistic

t
statistic

F
statistic

t ( 3 )

t ( 4 )  3   4

C

0.884680

1, 4, 6, 8

-2.497336

-1.769538

5.254946

C, D

0.890232

1, 4

-2.542985

-2.241085*

5.692280

-

0.884001

1, 4, 5, 6

-2.312909

-1.327629

3.454144

(and

¾)

frequencies

are

based

on

the

auxiliary

regression

k

(wt  wt 2 )   3 (wt 2 )   4 (wt 1 )   b j (wt  j  wt  j 2 )  et (here without deterministic components) where wt
j 1

represents the residuals obtained from cointegration model that are used to estimate the auxiliary regression models (Engle,
et al., 1993).
2 “C” denotes constant, “D” denotes seasonal dummies and “–“denotes no deterministic component.
3 * denotes significant values at 5% significance level.
4 Critical values have been obtained from Engle et al. (1993). See Appendix for critical values.
5 The basic hypothesis to be tested is
H 0 : There is no cointegration at ¼ (and ¾) frequencies ( 3   4  0) .

Table 5 (Continued)
Table 5 presents seasonal cointegration test results at quarterly ¼ (¾) frequencies. According to the Table 5
results, it can be said that there has been found a cointegration relationship between LNGDP and LNGOV series
at quarterly frequencies ¼ (and ¾) for only the model with constant and seasonal dummies (“C,D”). In other
saying, the null hypothesis saying that there is no cointegration at quarterly frequencies has been rejected with a
significant joint F statistic of 12.19361. On the other hand, no cointegration relationship has been detected for no
models between LNGDP and LNEXP series at ¼ (and ¾) frequencies.

4 Conclusion
In this paper, whether a cointegration relationship exists or not between quarterly GDP, CONS, EXP, GOV and
PRIEQ series has been investigated. As a result of HEGY application, the presence of a zero frequency
(nonseasonal) unit root has been detected for all series for the three models with “constant”, “constant+dummies”
and “constant+dummies+trend”. LNGDP, LNCONS and LNGOV series have been found to include a seasonal
unit root at semi-annual frequency. In addition, LNGDP, LNGOV and LNEXP series have been detected to have
13
 
seasonal unit roots at quarterly 4  4  frequencies. It should be noted that cointegration analysis should be
evaluated among the series having unit roots at the same frequency. When cointegration test results are evaluated
thoroughly at the zero (long-run) frequency, there has been found no cointegrating relationship between LNGDP
& LNCONS, LNGDP & LNPRIEQ, LNGDP & LNGOV, LNGDP & LNEXP at 5% significance level. Similarly,
no cointegrating relationship has been detected between LNGDP&LNCONS series and LNGDP&LNGOV series
at semi-annual (½) frequency. However, there has been found a cointegrating relationship between LNGDP &
13
 
LNGOV series at quarterly 4  4  frequencies for only the model with “constant+dummies”. On the other hand,
no cointegrating relationship has been found between LNGDP & LNEXP series for no models at these quarterly
frequencies.
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Appendix: Critical Values for Seasonal Cointegration (for 100 observations)
Number of Variables (k=5, N=100)
 1 ve  2
Significance Level

1%

5%

10%

Critical Value

5.18

4.58

4.26

Table 6. Critical Values for Seasonal Cointegration at Zero and Semiannual Frequencies Source. Engle and Yoo,
1987.

3

N=100
Deterministic
Component
C
C, D

3 4

4

1%

5%

10%

-3.94
-3.86
-4.77

-3.30
-3.27
-4.12

-3.00
-2.95
-3.81

1%
-3.01
-2.95
-3.02

5%
-2.12
-2.08
-2.14

10%

99%

95%

90%

-

10.24
10.15
13.26

7.21
7.10
10.12

5.91
5.83
8.66

Table 7. Critical Values for Seasonal Cointegration at ¼ (and ¾ ) Quarterly Frequencies Source. Engle, et al.,
1993.
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Abstract
Turkey as an emerging country and one of the fastest growing economies during the last decade has been
implementing the trade-oriented growth model since 1980. The exchange rate policy in that respect is at the center
of trade and monetary policies. Given the importance of constructing fundamental equilibrium exchange rates, the
long-run PPP hypothesis has been empirically investigated during the last decade. We re-examine the purchasing
power parity (PPP) hypothesis for Turkey with her ten major trading partners and find out that when the structural
shifts are taken into account, there is a strong evidence in favor of the validity of PPP hypothesis. An interesting
finding also is that the PPP hypothesis seems to hold for the European Union countries.

1 Introduction
Given the importance of determining equilibrium exchange rates, a special attention has been given to testing
for the long-run PPP hypothesis during the last decade. The PPP hypothesis implies a stationary real exchange rate
series and therefore researchers benefit from the unit root analysis.
Turkey which is an emerging market and a fastly growing economy (during the last decade) has put into effect
the trade-oriented growth model in 1980 that leads the exchange rate policy to be at the core of trade and monetary
policies. Turkey decided to shift from pegged to flexible exchange rate system because of the 2001 economic crisis
and hence the dynamics of Turkish exchange rates play a crucial role for sound monetary policy. The literature on
the persistence of shock to Turkish real exchange rates shows that there is no consensus whether the shocks are
permanent. The lack of consensus on PPP hypothesis holds for Turkey motivate us to re-examine the PPP
hypothesis within the context of new testing procedures.
This study re-analyzes the validity of PPP hypothesis in Turkey by employing a battery of unit root and
stationarity tests. This study contributes to the literature by looking at the validity of PPP in Turkey by focusing
on modelling the structural changes. Empirical analysis indicates that there is a strong evidence in favor of the
validity of PPP hypothesis when the structural shifts are taken into account in testing procedures. It is important to
emphasize that even though this finding is not new for international trade literature, it provides a new empirical
evidence with respect to the dynamics of exchange rates in Turkey.

2 Testing Procedures
2.1 Unit Root Tests
To test for unit root of Turkish exchange rates, we first start with the Dickey-Fuller (DF) test developed by
Dickey and Fuller (1979) and estimate the no-shift regression model as
∆yt = Zt′ δ + αyt−1 + εt
(1)
where ∆yt is the first difference of 𝑦𝑡 , Zt includes the deterministic terms defined by [1, t], and εt is the error
term. The null hypothesis of unit root (H0 : α = 0) is tested against the alternative hypothesis of stationarity
(H1 : α < 0). Accordingly, if the null hypothesis is rejected, then an evidence is supported in favor of PPP
hypothesis. The test statistic denoted by τ is defined by the t-ratio of α. Under the null hypothesis, the t-ratio
corresponds to 𝑦𝑡−1 does not follow the asymptotic t-distribution and therefore one needs to use the critical values
provided by Dickey and Fuller (1979).
In the no-shift model, Zt is assumed not to have any structural changes. However, ignoring structural shifts leads
to misleading inferences because of incorrectly retaining a false unit root null hypothesis (Perron, 1989). In order
to handle this problem, Zivot and Andrews (1992) allow a sudden structural break in the DF test. To formulize the
sharp-shift model with one break, Zt is described as [1, t, DU1t , DT1t ] where DU1t = 0 for t ⩽ TB and 1 otherwise
and DT1t = 0 for t ⩽ TB and t − TB otherwise that TB denotes the break date. Narayan and Popp (2010) extend
Zivot and Andrews (1992)’s sharp shift model for two sudden breaks that Zt becomes [1, t, DU1t , DT1t , DU2t , DT2t ],
where DUit = 0 for t ⩽ TBi and 1 otherwise and DTit = 0 for t ⩽ TBi and t − TBi otherwise and TBi (i = 1,2) shows
the break dates. The statistic for testing the null hypothesis of unit root with structural shifts is described as in the
DF test. Both Zivot and Adrews (1992) and Narayan and Popp (2010) approaches use the dummy variables to
capture sudden structural changes and require estimating the break dates. The location of break (TBi ) is
endogenously determined to be where the test statistic is minimized (i.e., the most negative) by a grid search
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procedure by considering all possible break points as δ̂ = infτ(δ) where δ = TBi /T and δ ∈ [0,1]. Finally, τ
statistic with structural shifts does not follow the asymptotic t-distribution and hence the simulated critical values
are used.
It is worthwhile noting that the sharp-shift models entail knowing a priori the number, dates and form of breaks.
In practice, it is however difficult to have such a priori knowledge and moreover economic series may contain
multiple smooth breaks at unknown dates. More recently, Enders and Lee (2012) propose the smooth-shift model
type of the DF unit root test by using a Fourier approximation for 𝑍𝑡 which does not require selecting the dates,
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
number, and form of the breaks. The Fourier expansion for 𝑍𝑡 is described as [1, 𝑡, sin(
), cos(
)] where 𝑘
𝑇
𝑇
represents an integer frequency. The test statistic is again described as in the DF test, but its distribution now
depends on 𝑘 that requires using the critical values for different values of the Fourier frequency (see, Enders and
Lee, 2012). It is finally should be emphasized that the smooth-shift model testing procedure now requires
determining the Fourier frequency and the number of lags. Following Enders and Lee (2012), we apply the generalto-specific approach. The maximum number of Fourier frequency is set to 3 and the maximum number of lags is
set to 4. We first determine the optimal lag for each of frequency with the significance of the last lagged term by
looking at its t-statistic at the 10 percent level. The optimal number of Fourier frequency component is then selected
by the minimization of sum of squared residuals of the regression model.
2.2 Stationarity Tests
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of unit root is one of ongoing research areas in
the time series analysis. The stationarity test of Kwiatkowski et al. (1992) (the KPSS test) is widely utilized which
is based on the data generating process (DGP)
𝑦𝑡 = 𝛾 ′ 𝑍𝑡 + 𝑟𝑡 + 𝜀𝑡
(2)
𝑟𝑡 = 𝑟𝑡−1 + 𝑢𝑡
(3)
where t=1,…,T time dimension, 𝑟𝑡 is random walk process with initial values 𝑟0 = 0. The null hypothesis of
stationarity 𝐻0 : 𝜎𝑢2 = 0 is tested against the alternative hypothesis of unit root. 𝐻1 : 𝜎𝑢2 > 0.
In the conventional KPSS test, Zt is assumed not to have any structural changes and is defined as 𝑍𝑡 = [1, 𝑡]′ for
a trend stationary process. Lee et al. (1997) investigates the distribution of the KPSS test under a structural break
and find out that the test diverges from the distribution under the null hypothesis when the structural break is
ignored. The simulations moreover indicate that the KPSS statistics is over-sized in the case of a structural shift.
Kurozumi (2002) allows a break in the KPSS test by defining Zt as [1, t, DU1t , DT1t ] where DU1t = 0 for t ⩽ TB
and 1 otherwise and DT1t = 0 for t ⩽ TB and t − TB otherwise that TB denotes the break date. Carrion-i-Silvestre
and Sansó (2007) (hereafter CS) extends the testing framework for two breaks that Zt
becomes [1, t, DU1t , DT1t , DU2t , DT2t ], where DUit = 0 for t ⩽ TBi and 1 otherwise and DTit = 0 for t ⩽ TBi and
t − TBi otherwise and TBi (i = 1,2) show the break dates. Both Kurozumi and CS approaches use the dummy
variables to capture structural shifts and require estimating the location of break (TBi ) which is endogenously
determined by minimizing the test statistic by considering all possible breaks points as δ̂ = infτ(δ) where δ =
TBi /T and δ ∈ [0,1].
As discussed earlier, the dummy variable approach assumes sharp shifts and also entails to know a priori the
number and dates of breaks. In practice, it is difficult to have a such a prior information and moreover economic
series may contain an unknown form breaks at unknown dates. Becker et al. (2006) (hereafter BEL) use a Fourier
approximation for 𝑍𝑡 which does not require selecting the dates, number, and form of the breaks. The Fourier
2𝜋𝑘𝑡
2𝜋𝑘𝑡
expansion for 𝑍𝑡 is described as [1, 𝑡, sin(
), cos(
)] where 𝑘 represents an integer frequency. The testing
𝑇
𝑇
procedure now requires determining the Fourier frequency. Following Becker et al. (2006), we apply the generalto-specific approach. The maximum number of Fourier frequency is set to 3 and the optimal number of Fourier
frequency component is then selected by the minimization of sum of squared residuals of the regression model.
2

The stationarity statistic is defined as 𝐿𝑀 =

∑𝑇
𝑡=1 𝑆̃𝑡
𝜎
̃𝜀2

where 𝑆̃𝑡 = ∑𝑡𝑗=1 𝜀̃𝑗 is the partial sum process by using the

OLS residuals from equation (1) and 𝜎̃𝜀2 is an estimate of the long-run variance of 𝜀𝑡 that is defined as 𝜎𝜀2 =
lim 𝑇 −1 𝐸(𝑆𝑇2 ) (Note 1). Since LM statistics does not follow the asymptotic t-distribution and hence the simulated
𝑇→∞

critical values are used.

3 Empirical Findings
We collect the real exchange rates data between Turkey and Canada, Denmark, Eurozone, Japan, Norway, Saudi
Arabia, Sweden, Switzerland, United Kingdom, and USA for the period January 2002-December 2016 (Note 2).
The period is started from January 2002 because the euro banknotes and coins were put into circulation from that
time. We describe the real exchange rate by 𝑦𝑖𝑡 = 𝑒𝑖𝑡 + 𝑝𝑖𝑡∗ − 𝑝𝑡 where e is the natural logarithm of nominal
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exchange rates, 𝑝 ∗ is the natural logarithm of foreign CPI and p is the natural logarithm of domestic CPI which
are based the indexes (2010=100). The data is retrieved from the International Financial Statistics (IFS).
Table 1 reports the results from the unit root and stationarity tests. The Panel A is for the results from the unit
root tests. The no-shift model indicates that the PPP hypothesis seems to be valid only for Norway. When we
account for the one-sharp structural change, the PPP is supported in six trading partners (Denmark, Japan, Norway,
Sweden, Switzerland, and UK). Moreover, if the number of structural changes raises to two-sharp shifts, the PPP
appears to be valid for all countries. If the structural changes are modelled as a gradual/smooth process, the PPP
is supported for six countries (Denmark, Eurozone, Norway, Sweden, Switzerland, and UK) which are all the
European Union countries during the sample period.
Testing null hypothesis of stationarity is useful to confirm results those from the tests with the null hypothesis
of unit root. The conventional KPSS test shows that the null hypothesis of stationarity cannot be rejected in for
countries (Canada, Denmark, Eurozone, and Norway), implying that the PPP holds. If we account for sharp
structural change, while the PPP is supported in nine countries partners (except UK) for the one-shift model, it is
supported in all the countries for the two-shift model. If the structural changes are modelled as a gradual/smooth
process, the PPP is rejected only for two countries (Japan and Sweden). The model with sharp shifts assume that
the trend is not strictly linear and hence is composed to a pre-specified number of discrete linear segments.
Moreover, there may be a discontinuity at the breakpoint because the end and start of linear segments do not need
to be concur. Last but not least, the sharp shift assumption requires an immediate transition from one segment to
another. An arguably more realistic approach is to accommodate structural changes as a gradual process (King and
Dobson, 2014). From this point of view, the results taken together from both the unit root and stationarity tests
based on the smooth-shift model provide an interesting finding is that the PPP hypothesis seems to hold for
Denmark, Eurozone, Norway, Switzerland, and UK which are the European Union countries and is not valid for
Canada, Japan, Saudi Arabia, Sweden, and USA.
No-shift

Sharp-shift

Smooth-shift

Panel A: Unit root tests

Stat.

Stat.

Break

Stat.

First Break

Second Break

Stat.

k

Canada
Denmark
Eurozone
Japan
Norway
Saudi Arabia
Sweden
Switzerland
UK
USA
Panel B: Stationarity tests
Canada
Denmark
Eurozone
Japan
Norway
Saudi Arabia
Sweden
Switzerland
UK
USA

-1.803
-2.938
-3.016
-2.563
-3.445
-2.404
-2.653
-2.533
-2.337
-1.955

-4.509
-5.413
-4.568
-5.953
-5.354
-3.634
-5.487
-5.953
-5.169
-3.569

2005M03
2005M04
2007M07
2008M07
2004M03
2007M02
2010M10
2008M07
2009M10
2007M07

-5.185
-7.110
-6.632
-7.357
-7.386
-5.900
-7.180
-6.462
-6.886
-5.319

2006M01
2008M10
2008M10
2008M07
2004M03
2008M07
2006M03
2008M07
2006M03
2007M07

2011M11
2011M04
2011M04
2012M10
2010M10
2013M08
2010M10
2010M10
2009M10
2012M08

-3.043
-4.321
-4.468
-3.510
-4.672
-3.080
-4.296
-4.107
-4.926
-3.635

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

0.097
0.117
0.118
0.189
0.117
0.750
0.149
0.229
0.364
0.581

0.030
0.025
0.024
0.024
0.019
0.045
0.024
0.031
0.070
0.032

2010M12
2007M05
2011M01
2008M09
2010M12
2008M09
2010M12
2008M09
2010M12
2007M09

0.030
0.019
0.021
0.024
0.038
0.033
0.023
0.016
0.039
0.027

2007M11
2002M05
2002M05
2008M09
2003M03
2008M09
2002M05
2002M05
2010M12
2008M09

2011M01
2008M02
2008M02
2012M12
2011M01
2012M12
2010M12
2008M02
2015M05
2012M11

0.044
0.023
0.020
0.169
0.024
0.027
0.050
0.034
0.026
0.028

1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Bold numbers denote that PPP hypothesis is valid at least at 10% level of significance.

Table 1: Empirical Results

4 Conclusion
We examine the PPP hypothesis in Turkey based on the unit root framework and benefits from the recent
developments in time series testing procedures by paying attention to controlling for structural shifts. We first
estimate the no-shift model and then employ its extensions to which accounting for structural breaks, namely the
sharp-shift model and the smooth-shift model. The results from the point of modelling strategy imply that
controlling for structural shifts plays an important role in order to determine the behavior of Turkish exchange
rates.
The different testing strategies result in the different inferences and policy implications. The conventional noshift model unit root and stationarity models imply the PPP is valid only for Norway. In contrast to the no-break
test, the sharp shift tests based two-break model description show the strong evidence on the PPP. Finally, the
testing procedure -based on the assumption that any structural shifts are gradual in nature- supports that the PPP
hypothesis seems to hold for Denmark, Eurozone, Norway, Switzerland, and UK which are the European Union
countries and is not valid for Canada, Japan, Saudi Arabia, Sweden, and USA.

SESSION 2A: Growth & Development

35

Acknowledgements
Saban Nazlioglu gratefully acknowledges that this study is carried out under the Outstanding Young Scientists
Award Program-2015 of the Turkish Academy of Sciences (TÜBA-GEBİP 2015).

References
•

Adiguzel, U., Sahbaz, A., Ozcan, C.C., Nazlioglu, S. (2014). The Behavior of Turkish Exchange Rates: A
Panel Data Perspective. Economic Modelling, 42, 117-185.

•

Becker, R., Enders, W., Lee, J. (2006). A Stationarity Test in the Presence of an Unknown Number of
Smooth Breaks. Journal of Time Series Analysis 27, 381–409.

•

Carrion-i-Silvestre, J.L., Del Barrio-Castro, T., Lopez-Bazo, E., (2005). Breaking the panels: An application
to GDP per capita, Econometrics Journal, 8, 159–175.

•

Carrion-i-Silvestre, J. Ll., Sansó, A., (2006). A guide to the computation of stationarity tests. Empirical
Economics, 31, 433-448.

•

Carrion-i-Silvestre, J.L., Sansó-i-Rosselló, A.S. (2007). The KPSS Test with Two Structural Breaks. Spanish
Economic Review, 9(2), 105-127.

•

Dickey, D.A. and Fuller, W.A., (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a
Unit Root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427-431.

•

Enders, W. and Lee, J. (2012). The flexible Fourier form and Dickey-Fuller type unit root tests. Economics
Letters, 117, 196-199.

•

King, A. and Dobson, R.C. (2014). Are income differences within the OECD diminishing? Evidence from
fourier unit root tests. Studies in nonlinear dynamics and econometrics, 18, 185-199.

•

Koedijk, K.G., Tims, B., Dijk, M.A. (2004). Purchasing Power Parity and the Euro Area, Journal of
International Money and Finance. 23, 1081-1107.

•

Kurozumi, E. (2002). Testing for Stationarity with a Break. Journal of Econometrics. 108(1), 63-99.

•

Kwiatkowski, D., Phillips, P.C.B., Schmidt, P., Shin, Y. (1992). Testing the Null Hypothesis of Stationary
against the Alternative of a Unit Root. Journal of Econometrics 54,159–178.

•

Lee, J., Huang, C.J., Shin, Y. (1997). On Stationary Tests in the Presence of Structural Breaks. Economics
Letters, 55, 165-172.

•

Narayan, P.K. and Popp, S. (2010). A new unit root test with two structural breaks in level and slope at
unknown time. Journal of Applied Statistics, 37, 1425-1438.

•

Perron, P. (1989). The Great Crash, the Oil Price Shock and the Unit Root Hypothesis, Econometrica, 57,
1361-1401.

•

Zivot, E., and Andrews, D.W.K. (1992). Further evidence of the great crash, the oil-price shock, and the unit
root hypothesis. Journal of Business & Economic Statistics, 10, 251-270.

Footnotes:
(Note 1) See Carrion-i-Silvestre and Sansó (2006) for the methods on estimating the consistent long-run variance
and their small sample comparisons.
(Note 2) The selected trading partners account for about 97% and 96% of Turkish total exports and imports
which is generally quoted by euro and US dollar. Following Koedijk et al. (2004), we treat the Eurozone countries
as a single currency. The euro explains about 48 percent of Turkey’s exports and 30 percent of Turkish imports
(see, Adiguzel et al., 2014).

36

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Export-led Growth Hypothesis in MINT Countries: A Panel
Cointegration Analysis
Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
Ph.D. Candidate Shahanara Basher (Çukurova University, Turkey)
Ph.D. Candidate Abdulla Hil Mamun (Çukurova University, Turkey)
Ph.D. Candidate Emrah Akça (Çukurova University, Turkey)
Abstract
The contribution of exports to GDP in MINT countries that improve substantially just after their implantation of
export promotion strategy in the late 1980s raises the issue of whether the growth in these countries is led by
export or not. While a good number of studies have been found investigating whether economic growth is
promoted by exports for developing countries having an outstanding share of export in GDP, no study
investigating the export-led growth hypothesis for MINT countries has been found until recent times. The main
purpose of this study is to fill up the void. The study employs panel cointegration technique with an aim to
examine whether the export is the key factor of economic growth for MINT countries employing yearly
secondary data that covers the period. Results of the study imply that economic growth of these countries is
considerably exports driven. Moreover, there is an indication of improvement of efficiency as exports work along
with the rise capital formation. As the employment opportunity of an economy is expanded through capital
formation, the emerging MINT countries endowed with large population and favorable demographics are expected
to become the major exporters with strong GDP growth by being able to attract adequate foreign investment.

1 Introduction
ELG hypothesis that studies whether exports are a fundamental element to stimulate growth in developing
countries has been the topic of interest of plenty of studies over the last few decades. Export can foster economic
growth by confirming better resource allocation, cost advantages and productive efficiency (Kruger, 1975;
Williamson, 1978; Balassa, 1978; Bhagawati, 1982; Srinivasan, 1985; Awokuse, 2003). Therefore, despite the cut
in investment in other sectors, greater investment in export sector is expected to have a substantial positive impact
on the economy. Moreover, exports help increase imports of equipment, raw materials and technologies necessary
for an economy, which allows an economy to increase its investment that results in higher output (Rana & Dowling,
1990).
The macroeconomic policies of most of the developing economies were characterized as closed until the late
1960s. Even the East Asian countries were not the exception. All they were following import substitution
industrialization policy that was successful in achieving the socio-economic objectives and economic growth. By
the early 1970s, there was considerable doubt about the acceptability of import substitution industrialization as a
measure to realize the development objectives due to its certain limitations in promoting the growth of industrial
sector of domestic economy. It is inevitable to import equipment, raw materials and technologies to enhance the
production capacity of an economy, and hence import substitution industrialization cannot completely eliminate
the need for import. Moreover, as import substitution industries were not exposed to international competition, it
resulted in a production process which is incompetent.
MINT is a group of countries tipped as the next economic powerhouse because of their bright economic
prospects for the future. Common features that all MINT countries (Mexico, Indonesia, Nigeria and Turkey) share
are their growing population, which is a potential source of young labor in coming decades for growing faster, and
geographical position suitable for taking advantage of large markets nearby. Mexico is sharing its border with US
and also neighbors to Latin America, Indonesia is located at the center of South-east Asia profound link with China,
Turkey is a bridge between West and East. Though not yet obvious, but with the expansion of the economies in
this continent, Nigeria, the largest economy in Africa, has the potential of becoming the hub of Africa's economy
owing to the endowment of natural resources, massive population, well-controlled and well-capitalized banks, and
scope to spread retail credit. Apart from these, MINTs are fortunate enough to have systems supportive to industrial
development and business growth and they are not overly dependent on a single industry.
MINTs have become the major exporters of raw and finished goods since after their inauguration of outwardoriented or export promotion strategy in the late 1980s. Presently, the export sector of these countries have
substantial contribution to their GDP. In the 2010s, Mexico's export is 32.2 percent of GDP, Indonesia's 23.98
percent, Nigeria's 22.53 percent and Turkey's 25.49 percent. Therefore, it is commonly expected that exports are
the main driving force of economic development of these countries. While a good number of studies have been
found investigating whether exports promote the economic growth of developing countries having an outstanding
share of export in GDP, no study investigating the ELG hypothesis for MINT countries has been found until recent
times. Hence, the study mainly aims to examine whether exports are the core element of growth of MINT countries.
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2 Export Growth and Overall Macroeconomic Performance of MINT Countries
Prior to study the starring role of export in growth of MINT countries, a precise evaluation of the performance
of growth and exports of these countries over the past two decades will be appropriate as all of these economies
have undertaken structural reform programs as a key for growth emphasizing liberalization and promotion of
exports since the 1990s (Thornton, 1996; Nguyen et al., 2013; Alimi & Muse, 2012; Rahmaddi & Ichihashi, 2011).
Mexico: Trade liberalization in Mexico began in the early 1980s through a range of economic reform initiatives
undertaken by Mexican government following the dramatic balance of payment crisis. Country’s decision to join
the GATT in 1986 together with the enactment of NAFTA in 1994 reduced the tariff and non-tariff barriers
considerably. Besides, since 1985, initiatives like facilitating imports of equipment, raw
materials and technologies, ensuring exporters’ easy and better access to credit and removal of barriers to the use
of export earnings promote non-oil exports. Consequently, during the period 1991–2015, exports grew at 8.4
percent per year, as percent of GDP, it was 10.7 percent in 1991 but at the end of 2015 it climbed to 36.5 percent.
Imports grew at over 8 percent, climbing from 11.5% to 35.1 percent of GDP. On the export side, manufactures
were the leading sector. Its manufactures mounted to around 80 percent in the early 2010s from 38% of total
exports at the beginning of liberalization in 1987 (Ibarra, 2010).
Nigeria: The failure of the policies to promote Import Substitution Industrialization prior to the 1980s led Nigeria
to adopt export promotion industrialization strategies as part of its Structural Adjustment Programme (SAP) in
1986. This policy is nowadays followed with the objective of translating it into economic growth and considerable
efforts have been given and are still being continued to boost production of domestic exports particularly in sectors
other than oil sector with regard to increase the variety of products in the country export structure. Exports of
agricultural products were the main source of foreign exchange during the 1960s and 1970s. But crude oil turned
out to be the core export item from the mid-1970s which now founds nearly 96 percent of total export. However,
there is a declining share of non-oil exports, from about 48% in 1970 to about 7% in 2015. Concerning the
contribution of non-oil export to GDP, the downgoing trend reached from 7% in 1970 to 1.09% in 2015 (CBN
Statistical Bulletin, 2015). Hence the performance of the non-oil export sector in the recent decades is not
impressive (Ojide et al., 2014). Consequently, in spite of the development in Nigeria’s total exports earnings, the
country has been encountering a significant amount of deficit in the balance of payment over the years (Alimi &
Muse, 2012). Main problems that are hindering the non-oil exports of Nigeria are poor funding for export
promotion schemes, inefficient implementation, and corruption. Besides, lack of government support and subsidies
for non-oil export sector are also mentionable.
Exports & Imports
Exports of goods and services
Turkey
Mexico
Indonesia
Nigeria
Imports of goods and services
Turkey
Mexico
Indonesia
Nigeria

1980s
13.30
16.40
25.08
22.41

1990s
2000s
% of GDP
18.34
23.34
20.40
26.16
30.51
32.39
34.60
38.22

16.42
13.00
23.31
14.81

% of GDP
21.33
25.34
20.99
27.61
28.21
26.93
24.97
26.46

2010s
25.49
32.20
23.98
22.53

31.00
33.48
23.54
14.67

Table 1: Performance of Export and Import in MINT Countries. Sources: Authors' Calculation from World
Development Indicators, World Bank, 2017
Turkey: From the beginning of the 1980s, Turkey adopted policies in order to achieve an economic system which
is more liberal and market-oriented. As part of the policies, government undertook a growth strategy conducive to
promote export and the external competitiveness of the economy was preserved through management of exchange
rate and export subsidies. These primary initiatives undoubtedly helped regain the confidence of international
creditors. The stand-by loans provided by IMF along with the adjustment loans of World Bank were promptly
arranged and disbursed together with supplementary debt relief operations (Taş and Kar, 2002:41). On the other
hand, the gradual but deliberate reduction in real wages in 1980s targeting to generating an exportable surplus
enhance the competitiveness of export with lower labor costs (Taban S. & Aktar, 2008). These export-promoting
strategies were successful in enhancing exports substantially. Its exports reach to 25.5 percent of GDP in the 2010s
from 13.3 percent in 1980s at a 7.6 percent annual growth rate.
Indonesia: Export promotion in Indonesia was embarked on 1985 in response to the breakdown of import
substitution industrialization due to the fall in oil prices throughout the period of first half of the 1980s that
exhaus ted the gains that Indonesia achieved due to the mid-70s oil boom. The economy experienced a quick surge
in foreign direct investment owing to the intrepid and influential series of outward-oriented reform programs
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undertaken from the mid-1980s ahead. Owing to the reduction and removal of tariff as well as non-tariff barriers,
manufacturing exports raised five times in 9 years from that of 1985 (Rahmaddi & Ichihashi, 2011). However,
regardless of the fall of manufacturing exports during Asian economic crisis in1998, it maintained a modest real
GDP growth rate over 5 percent with more that 22 percent share of exports in GDP through 2000 to 2015.

3 Literature Review
There has been a good number of empirical studies on the export-growth relationship based on both time series
as well as panel data. The results of the studies backed by time series data are inconclusive as some of them suggest
that ELG hypothesis is valid for certain countries while it is not the case for others. While Medina-Smith (2001),
Hossain & Karunaratne (2004), Siliverstovs & Herzer (2006), Baharumshah and Almasaied (2009) and Balcilar &
Ozdemir (2013) find evidence to support ELG hypothesis, studies include Chang et al. (2000), Awokuse (2008),
Ahmed and Uddin (2009), Mishra (2011) and Malhotra & Kumari (2016) oppose it. In addition, Shan and Sun
(1998), Awokuse (2005) and Paul (2014) find that the causality between exports and GDP growth is bidirectional.
Among the panel cointegration analysis, Sharma and Smyth (2009), Seabra and Galimberti (2012), Chandra Parida
and Sahoo (2007), Biyase and Zwane (2014) and Olson (2014) find exports as a driving force of economic growth,
but Bahmani-Oskooee et al. (2005) and Pazim et al. (2009), did not find sufficient evident to support evidence of
the earlier studies.
Results obtained from the studies on MINT countries employing time series data are also inconclusive. Studies
mainly rely on Granger causality test with the aim of justifying the ELG for MINT countries. Studies that support
ELG of MINT countries include McCarville & Nnadozie (1995), Thornton (1995), Lorde (2011), Ozturk and
Acaravci (2010), but the hypothesis is opposed by Nguyen et al. (2013), Taban and Aktar (2008), Thangavelu and
Rajaguru (2004), Alimi (2012). In addition, Lorde (2011) finds an inverse association between exports and GDP
for Mexico. Granger causality from real GDP to exports is found to be unidirectional in the study of Nguyen et al.
(2013) for Turkey and Alimi & Muse (2012) for Nigeria. Taban and Aktar (2008) identify a bidirectional causality
relationship between real GDP growth and growth of exports in Turkey not only in the short run but also in the
long run. The same result is found by Alimi (2012) for Nigeria, while Ojide et al. (2014) finds sufficient evidence
in support of non-oil ELG hypothesis beyond the ELG hypothesis in Nigeria based on autoregressive distributed
lag (ARDL) model and co-integration analysis. However, there is no study found addressing whether the growth
of MINT countries are essentially driven by export making use of panel cointegration analysis and the study is an
attempt to fill up the void.

4 Data Sources and Methodology
The study considers yearly data accumulated from secondary sources to examine the ELG hypothesis for MINT
countries. The balanced panel consists of data for export, import, gross capital formation and GDP for MINT
countries for the period of 1986-2015 and data of each variable is measured in US dollars. Data are in real form
considering the base year 2010. The data are collected from World Development Indicators, World Bank.
A substantial amount of equipment, raw materials and technologies are imported by all the MINT countries to
support their local production and also exports. Therefore, it will be appropriate to include import as a component
in the estimation of growth. To assess the change in the efficiency of production, the study also considers the stock
of physical capital as dependent variable. But the stock of physical capital is proxied by gross fixed capital
formation mainly due to the limitation of data and complications in measuring the stock of physical capital. Hence
the theoretical model for the study to examine the export-growth relationship can be given by-

ln yit  i  it  1i ln EXPit  2i ln IMPit  3i ln CAPit   it

(1)

Where y is gross domestic product, EXP is export, IMP is import and CAP is gross fixed capital formation. All
the variables are in real form. The probable sign of

1i , 3i

is positive and

 2i is negative.

The limitation of pure time series and pure cross section analysis is that they are not able to detect all the
information available in data while estimating the equations, which is not the case for panel data techniques. That
is why the study estimates the export-growth relationship employing the panel cointegration technique. Moreover,
coefficient estimates in panel data estimation are superior to time series estimation due to the increase in the power
of the tests for small data span, provided that the sample covers only 30 observations for each of the countries. The
study begins with panel unit root test for each series, applying Im et al. (1997) (IPS) techniques.
Different methods are used for the test of panel cointegration. The null hypothesis of no-cointegration is assumed
in the Engle & Granger (1987) tests and stochastic disturbances produced from the panel regression are used. This
method is employed in the panel cointegration tests offered by Pedroni (1997), McCoskey & Kao (1998).
Kwiatowski et al. (1992), Harris & Inder (1994) and Shin (1994) proposed another method that considers the null
hypothesis of cointegration. Heterogeneity in the cointegrating coefficients is permitted by all these tests of panel
cointegration. Primarily, the two-step methodology offered by Engle–Granger is performed for panel cointegration
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tests where unit root tests are directly applied to the residuals. However, this procedure yields biased test statistics
towards accepting stationarity (Pedroni, 1997). Pedroni (1997) challenges the suitability of applying panel unit
root tests directly to the regression residuals for several reasons that include lack of exogeneity of the regressors
and the residuals are dependent on the distribution of the estimated coefficients. As a result, it is necessary to have
a robust test procedure for cointegration in the presence of heterogeneity as an alternative. The study prefers to
employ the cointegration test offered by Pedroni which permits considerable heterogeneity. After testing for
cointegration, analysis of equation (1) will be the next issue to be addressed. Fully-Modified OLS (FMOLS)
approaches can be applied to attain the panel data estimates for βi. For heterogeneous panel with I(1) variables,
application of this methodology is able to produce results superior to OLS. Its distribution is standard and follows
the asymptotic properties of unbiasedness. Moreover, FMOLS performs better in producing consistent standard
errors and therefore consistent t-statistics that the OLS estimator could not yield.

5 Empirical Results and Discussion
Table 2 summarizes the IPS panel unit root test results both at levels and at first difference. The results of the
panel unit root tests imply that there is no way of rejecting the null hypothesis of non-stationarity at log level for
all variables. Therefore, all the variables considered for the study are stationary at their first difference level.
Level
First Difference
Variable
Decision
Intercept
Intercept
Intercept
Intercept
and Trend
and Trend
1.304
-0.384
-7.350*
-5.719*
GDP
I(1)
(0.904)
(0.350)
(0.000)
(0.000)
0.819
0.265
-10.057*
-9.301*
Export
I(1)
(0.794)
(0.604)
(0.000)
(0.000)
-0.298
-0.783
-10.193*
-9.972*
Import
I(1)
(0.383)
(0.217)
(0.000)
(0.000)
1.643
-1.190
-6.940*
-7.859*
Capital
I(1)
(0.949)
(0.117)
(0.000)
(0.000)
Table 2: Im, Pesaran, Shin (IPS) Unit Root Test
Since all the variables are stationary at first difference level, panel cointegration test can be conducted. As all
the variables are integrated at same order, i.e. I(1), Pedroni’s panel cointegration tests can be applied in order to
examine the long-run equilibrium relationship among the variables. The findings of cointegration analysis based
on equation (1) are reported in Table 3. The null hypothesis of non-cointegration against the alternative of
cointegration is rejected in the case of equation (1) as both panel-adf and group-adf statistics are significant at 10%
and 5% levels respectively. Apart from the adf-statistics, the results also imply significant panel-v and panel-pp
statistics. The Kao test also rejects the null hypothesis- no cointegration as shown in table 4.
Test
Panel v-Statistic
Panel ρ-Statistic
Panel pp-Statistic
Panel adf-Statistic
Group ρ–Statistic
Group pp-Statistic
Group adf-Statistic

Intercept
3.026754*
-1.756703*
-3.404520*
-3.588756*
-0.330245
-1.892615*
-1.898885*

p-value
0.0012
0.0395
0.0003
0.0002
0.3706
0.0292
0.0288

Intercept and Trend
8.734528*
-0.533290
-2.107805*
-2.074851*
0.653217
-1.193529
-1.170090

p-value
0.0000
0.2969
0.0175
0.0190
0.7432
0.1163
0.1210

Table 3: The Pedroni Panel Cointegration Test
ADF
Residual variance
HAC variance

t-Statistic
-4.205
0.002
0.002

Prob.
0.0000

Table 4: Kao Residual Cointegration Test
Overall cointegration results suggest that there exists a long run cointegrating relationship among the variables.
Therefore, long run cointegrating relationship can be estimated. Table 5 summarizes the findings of group FMOLS
of equations (1). Results lead to the inference that the coefficients hold the signs theoretically expected that are
also statistically significant. Hence, the growth of MINT countries as a whole is export driven, but whether it
differs from individual country experiences requires investigation.
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Variable
LNX
LNM
LNFK

Coefficient
0.783915
-0.610561
0.888235

Std. Error
0.084726
0.085294
0.051250

t-Statistic
9.252324
-7.158347
17.33139

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000

Table 5: Panel Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS)
To compare the findings with individual countries, the study estimates FMOLS for each of the countries
separately and the outcomes are presented in table 6. The long-run coefficients are required to bear expected sign
export led growth hypothesis to be valid, that is, both export and capital should have positive coefficients while
import coefficients should be negative.
All long-run coefficients are correctly signed and statistically significant for Mexico, Indonesia and Turkey with
an exception for Nigeria. For Nigeria, both export and import variable have positive coefficients that are
statistically significant meaning that they both have positive influence over economic growth. Hence, while
Mexico, Turkey and Indonesia pass the test for ELG hypothesis, it is not the case for Nigeria, however, a positive
growth effect of export is evident.
Country
Mexico
Indonesia
Nigeria
Turkey

Variable
Export
Import
Gross Fixed Capital
Export
Import
Gross Fixed Capital
Export
Import
Gross Fixed Capital
Export
Import
Gross Fixed Capital

Coefficient
0.3596
-0.545
1.2454
1.2936
-0.7575
0.5125
0.8889
0.1169
0.0584
1.0190
-1.0798
1.1346

t-Statistic
6.5140
-10.7032
53.4725
6.3966
-3.5682
8.9855
10.4260
1.8653
0.5881
7.2302
-8.0925
19.0668

p-value
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0015
0.0000
0.0000
0.0739
0.5617
0.0000
0.0000
0.0000

R-square
97.14%
95.72%
89.79%
94.46%

Note: * Variables are in logarithmic form

Table 6: Time Series Evidence of ELG for Individual Countries: Results of FMOLS
If we compare the results of individual economies as stated in table 6 with that of the panel FMOLS stated in
table 5, the results are quite consistent as they have similar outcomes in terms of expected sign and significance
except for Nigeria. The statistically significant export coefficients for the group and individual economies stand to
mean that exports cause economic growth of MINT economies. Moreover, as exports contribute to economic
growth along with an increase in the formation of capital both for group and individual economies confirmed by
the statistically significant coefficient of the gross fixed capital variable used as a proxy of investment, it is an
indication of an improvement of efficiency in MINT countries.

6 Conclusion
The paper investigates the hypothesis of ELG for MINT countries employing panel cointegration analysis and
finds evidence in support of export led growth. From the policy perspective, the results of the study bear important
significance. As observed, economic growth of MINT countries is essentially export driven and hence paying more
attention to the promotion of exports will help materialize the long-term development objectives of the economy.
Besides, movement investment and exports in the same direction, which is positive, is an indication of increase of
efficiency in production in MINT countries which collaborates them to remain competitive in the international
market. Being an addition to the physical stock of capital, investment leads to greater productive capacity of an
economy and thereby expands the capacity of an economy to generate employment. Because of having large
population and favorable demographics, emerging MINT countries are expected to become the major exporters
with strong GDP growth by being able to attract adequate foreign investment.
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Abstract
The more a country is open to trade, the more it attracts investors and the faster its economy develops. However,
some study showed that sometimes it can be the opposite of all this. In this context, the main purpose of this study
is to investigate the relationship between trade openness, capital formation and economic growth in African
countries. To do so, we collected data of GDP per capita, trade (% of GDP), Gross national expenditure and capital
formation variables. The method applied is panel cointegration and causality by using time series of 38 African
countries for the period of 1990-2014. According to the results there is long run relationship between all the
variables and the cross-sectional co-integration test result indicates that there is more cointegration in Comoros,
Equatorial Guinea, Niger and Guinea-Bissau. With highest GDP per capita, Equatorial Guinea has more long-run
relationship between trade openness, capital formation and economic growth. However, one of the poorest
countries in the world (Niger), has also efficient long run relationship between the variables. The panel causality
test results suggest that there is unidirectional causal relationship from trade openness to economic growth. There
is also bidirectional causality link between capital formation and economic growth. In the same context, causal
link exists from capital formation to trade openness. The study suggests that African countries must increase the
investment promotions in order to increase the capital formation and trade openness then to boost economic
growth.

1 Introduction
In this world of globalization, trade openness becomes a subject of several discussions. Trade and investments
are the most important keys used to boost the economic growth of a country. According to most of economists,
trade openness is considered as a determinant of investments inflows or outflows and economic development of a
country. Thus, more a country is open to trade; more foreign investments and foreign capitals enter to this country.
The Deardorffs' Glossary of International Economics defined “Trade Openness as a measure of the extent to which
an economy is open to trade, and sometimes also to inflows and outflows of international investment. This measure
is obtained with the ratio of exports, imports sum to the GDP of a country.
Indeed, for decades and in a context of increasing internationalization of trade in goods and services, the
macroeconomic consequences of trade openness in developing countries have been the subject of widespread
debate. The economic literature continues to be enriched and diversified by the experience of different countries,
depending on whether they are emerging, developed or developing countries. Among the effects of economic
growth, many support the preponderant role played by the process of trade openness in the improvement of
property through an increase in productivity. Developments in theories of economic growth have highlighted the
important role of trade openness as a factor that can promote long-term growth and productivity. Indeed, almost
all empirical studies conclude that there is a causal link between trade openness and economic growth (Michaely,
1977, Frankel and Romer, 1999).
Despite the consensus on the beneficial effects of trade openness on developing countries, there is great difficulty
in providing a theoretical and empirical justification for this presumed link between trade openness and its effects
on growth economic. From a theoretical point of view, it is easy to prove the existence of a gain on growth from
the static point of view. However, there is difficulty in bringing this reasoning from a dynamic point of view. In
the late 1990s, openness policies were challenged because of their social impact in some developing countries.
And to this end, several concerns have been expressed about the possibilities of opening trade to its beneficial
effects on the economy. The majority of African countries are low-income countries and the fear of a polarization
of the zone's activities in favor of a group of emerging countries of the zone is felt.
In this context, the main purpose of this study is to investigate the relationship between Trade openness, Capital
Formation and economic growth for 38 African countries. In this optic, we will use the Johansen panel
cointegration test and Granger panel causality test to investigate the long-run relationship and causality between
trade openness, capital formation and economic growth.
In this framework, our work is organized as follow: the first section provides the theoretical framework. The
second section explains the literature review, while the third section provide the data and methodology. Empirical
results are giving in the fourth section and we conclude in the fifth section.
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2 Theoretical Framework
The traditional theories of international trade cannot explain trade between countries by neglecting the role of
multinational films. These questions are answered within the framework of the new theory of international trade,
based on the principles of imperfect competition and increasing returns to scale. However, the gains of the opening
are perceived in a static way. However, until the late 1980s, growth theory could not answer such questions, since
according to the traditional analysis derived from the Solow model (1956), growth was explained only by
exogenous factors.
As the measure of economic growth is the change in gross domestic product (GDP), the crisis of the 1970s led
to the emergence of qualitative criteria by posing the problem of the distribution of the components of growth. In
order to promote population-based growth, the priorities were agriculture, health and education. In the second half
of the 1980s, the concept of sustainable human development reappeared and is seen as the end and means of
economic growth. Attempts to take into account the welfare of the population have led to the consideration of
income, education, health and so on. Thus, we agree that growth is a process that is characterized by an increase
in the long term, the real product per head in the direction of improvement of the welfare of the entire population.
The presentation of growth models is a means of analyzing the determinants of economic growth. These models
also make it possible to define the measures favoring the long-term development of economic activity. It is
therefore necessary to identify the characteristics of the growth process for identification and classification
purposes. Indeed, up to the classics, the questions of economic growth have evolved in parallel with those of
international trade. The discussion of this problem starts from the development of international trade patterns
(BADIO 2016, 6-8).
Reducing trade barriers adjusts domestic prices to world prices and forces firms to be more efficient. The choice
of an inappropriate technology leads to a price disadvantage in the international market or in a highly competitive
domestic market. In conclusion, strong protection entails technical efficiency and distortions that could hamper
the growth of firms. In order for productivity gains to be linked, international trade must not to be hindered by
artificial obstacles. This approach goes further than the view that the cost of protectionism lies in the fact that it
attracts resources to the protected sectors rather than to those for which the country has real comparative
advantages. In addition, sustained trade openness should in principle not only encourage investment in the internal
market but also attract it to export sectors. However, a high tariff can attract capital formation to bypass it to serve
the local market. Units implanted under these conditions are poor performers or lose their competitiveness, for
export, over time. On the other hand, a weakly protected market receives export-oriented capital formation.

3 Literature Review
Since the main purpose of this study is investigate the relationship between Trade openness and economic growth
for African countries, firstly we will look at some studies that did the same investigation for this variables. We will
divide our literature review into three (3) parts: Studies applied to Africa or (individually) to african countries,
Studies applied to developping countries and Studies applied to other countries.
Let’s start with the studies applied to Africa or (individually) to african countries. In this context, Lemzoudi
(2005) found a positive relationship between trade openness and GDP for two of the three coastal countries (Benin,
Gahana and Nigeria) while examining whether the degree of openness affects the economic growth of coastal and
landlocked countries in west Africa (Benin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger and Nigeria) of these countries for
the period 1980-2002. The results obtained are similar to those of Jin (2004) and show also a negative relationship
for the three landlocked countries (like Niger, Burkina and Nali). These results suggest that countries with no direct
access to a port are less outward oriented than coastal countries and consequently do not have a national economy
strong enough to cope with foreign competition. Thompson (2011) also used a panel of forty two sub Saharan
Africa (SSA) countries over the period 1980-2003 to examine the link between trade openness, infrastructure,
foreign direct investment and economic growth. He found that FDI depends on trade openness and GDP per capita
and that the interaction between trade openness and infrastructure leads to a slight increase in FDI inflows.
Thompson also emphasizes that FDI has a positive and significant effect on growth; and he suggests that policy
makers must further increase efforts towards trade openness and infrastructural development to enhance the level
of FDI inflow for sustainable growth. However, Constant (2010) investigated the long-run impact of FDI and trade
openness on economic growth in Ivory Cost by using the bounds testing co-integration approach and the VAR
Granger causality/Block Exogeneity Wald tests. He found a long run relationship between the foreign direct
investment, trade openness and growth; and according to the VAR Granger causality/Block Exogeneity Wald tests,
there is unidirectional causal relationship running from FDI, trade openness to economic growth and from output,
FDI to trade openness. Constant also recommends that, the Ivory Cost by the opportunities offered by world
markets have to manage a good combination with a domestic investment and institution-building strategy to attract
more inflows of FDI for economic growth dynamics.
Now let us view the studies applied to developping countries; among them there is the study of Basu,
Chakraborty, & Reagle (2003). They used a panel cointegration framework to examine the relation between FDI
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and growth; then the impact of liberalization on the dynamics of the FDI and GDP relationship for 23 developing
countries. According to the results, there is a long-run cointegrating relationship between FDI and GDP and also a
bidirectional causality between GDP and FDI for more open economies. For relatively closed economies, there is
a long-run unidirectional causality from GDP to FDI, implying that growth and FDI are not mutually reinforcing
under restrictive trade and investment regimes. However Hsiao & Hsiao (2006) investigated the causality link
between GDP, exports, and FDI among the eight rapidly developing East and Southeast Asian economies (China,
Korea, Taiwan, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Philippines, and Thailand) by using time-series and panel data
from 1986 to 2004. According to the results each country has different causality relations and does not yield general
rules. So the panel data causality results suggest that FDI has unidirectional effects on GDP directly and also
indirectly through exports, and there also exists bidirectional causality between exports and GDP for the group. In
other hand results found that the panel data causality analysis has superior results over the time-series causality
analysis. In other hand, Liargovas & Skandalis (2012) examined the importance of trade openness for attracting
Foreign Direct Investment, by using a sample of 36 developing economies for the period 1990–2008. They found
that in the long run, trade openness contributes positively to the inflow of FDI in developing economies. However,
Nair-Reichert & Weinhold (2001) used a mixed fixed and random (MFR) panel data estimation method to examine
the possibility that the effect of FDI on growth could display quite heterogeneous behavior in a panel of 24
developing countries over 25 years. They found that the relationship between (both foreign and domestic)
investment and economic growth in developing countries is highly heterogeneous and that estimation methods,
which assume homogeneity across countries, can yield misleading results. Then they suggest that there is some
evidence that the efficacy of FDI in raising future growth rates, although heterogeneous across countries, is higher
in open economies. BADIO (2016) examined the effect of trade openness and foreign direct investment on
economic growth by using the method of the instrumental variables and OLS, considering a sample of 114
developed and developing countries over a period from 1985 to 2011. According the results, when trade openness
increases by one standard deviation, growth increases by 0.152 for the entire sample.
The review of studies applied to other countries is quite arguable. In this context, Çinko (2009) investigated the
macroeconomic effects of foreign direct investment and introduced precautionary measures for Turkey. He stated
that, foreign direct investment increases capital accumulation by contributing to the national income growth and
affects positively the macroeconomic indicators. However, Ramzan & Kiani (2012) applied an econometric
technique of Error Correction Methods (ECM) in order to find the link between economic growth indicator, FDI,
and trade openness by using the annual data set ranging from 1975 to 2011. The results suggested that FDI and
trade promote growth of real sector of economy of Pakistan. Differently, Bibi (2014) Investigated the role of trade
openness, inflation, imports, exports, real exchange rate and foreign direct investment in enhancing economic
growth in Pakistan by using analysis based on time series data for the period 1980 to 2011. According to the results,
there is long run relationship among the variables and the FDI and trade increase the influence of economic growth.
However, negative impact of trade openness could be surmounted by producing import substitutes and creating
conditions for trade surplus. Mohen (2015) investigated the impact of trade openness, capital and oil price on the
industrial outputs in Syria for the period of 1970-2010 by using time series analysis. According to the results,
capital is positively significant related to industrial outputs, while trade openness and oil price are negatively
significant related to industrial outputs in Syria. However, capital has the biggest impact on the industrial outputs.
In other hand, there is unidirectional causality relationship running from oil price to industrial output and
bidirectional causality relationships between trade openness, capital and industrial output in the long run. Besides,
there are bidirectional causality relationship between capital and industrial output, and unidirectional causality
relationships running from trade openness and oil price to industrial output in the short run. However, Adhikary
(2015) investigated the relationship between FDI, trade openness, capital formation, human capital, and economic
growth in Nepal using the vector-error correction model. He found there is a long-run equilibrium relationship
between variables and that trade openness and FDI have a dynamic positive effect on the GDP per capita growth
rate in Nepal. The Granger causality test indicates a unidirectional short-term causal flow runs between FDI, trade
openness, and GDP per capita growth rate. However, the impulse-response analysis reveals that this relationship
is not stable rather volatile over time. Adhikary suggests that Nepal should adopt more liberalized trade policy to
attract foreign capitals and to ensure stable economic growth rate. Differently, Topallı (2016) examine the link
between FDI, trade openness and economic growth in the BRICS countries and Turkey during the period 19822013 by using unit root test and causality test. The results found that there is unidirectional causality running from
economic growth to FDI. Besides, there is bi-directional causality between economic growth and trade openness.
However, mixed evidence is obtained according to individual country results.
We can emphasize that most of the studies found a positive relationship between FDI, trade and economic
growth.
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4 Data & Methodology
4.1 Empirical Methodology
The estimation that we will use in this study is based on the time series data, we will respects the rules for time
series analysis. First, we will be sure that our variables are stationary or not. To do so we have to do the stationary
test. The stationarity tests help us to check whether a series is stationary or not. There are two different types of
tests: stationarity tests for which the null hypothesis H0 is that the series are stationary, such as the KPSS test. The
second test type is unit root tests for which the null hypothesis is that the series are not stationary such as PhillipsPerron (PP) test or the Dickey-the unit root test developed by Dickey & Fuller (1979) and that everyone konws as
Dickey-Fuller Test (or DF Test). The standard DF test is a stationarity test that only concerns first order
autoregressive processes or AR (1) process. The Dickey-Fuller test was then extended by the Augmented Dickey
and Fuller test (or ADF test) to detect the presence of a unit root for AR (p) type processes. In this study we will
use ADF test to detect the unit root for AR(p). The ADF test consists in estimating the preceding models by
introducing delayed variables. You can read many books and articles explaining the method of ADF unit root test
(Sevüktekin ve Nargeleçekenler 2010, 305-331).
After the unit root test, we will use the co-integration test to detect the long-term relationship between our
variables. Co-integration is a statistical property of time series introduced in economic analysis, to detect the longterm relationship between two or more time series. Formally, if the available time series are integrated in first
order, and in addition a linear combination of these series is integrated of order zero (stationary), we will then say
that the varieties are co-integrated of order I(1). The econometric literature distinguishes different techniques for
testing co-integration, among which we can cite: the Granger-Engel algorithm (1987); the approaches of Johansen
(1988, 1991); The Stock-Watson test (1988); The Phillips-Ouliaris test (1990). In this study we will use Johansen
approach of co-integration. The co-integration test of JOHANSEN helps us on the number of co-integration
relation and its functional form by following the criterion of trace and minimum eigenvalue and also the
information criteria of AKAIKE and SCHWARZ. The test hypothesis is formulated as follows:
H0: There is a co-integration relation;
H1: There is no co-integration relationship.
If the value of the trace and Max-eigenvalue is greater than its tabulated critical value, the hypothesis H0 is
rejected, indicating that there is co-integration between the variables. On the other hand, a value of the trace and
Max-eigenvalue lower than its critical value implies that there is no co-integration relation between the variables
(Tarı 2011, 416-429).
What is the cause of the relationship between the variables used in a given model? We will use causality test to
determine whether one time series is useful in forecasting another. Causality was introduced in the econometric
analysis by Wiener (1956) and Granger (1969). The basic idea of causality in Granger's sense is that a temporal
series x1,t would cause another series x2,t when the knowledge of the past of x1,t leads to a prediction of x2,t
distinct from that based solely on the past of x2,t. In other words, in a time series x1,t causes another series x2,t,
if conditioned to the past values of x1,t the mean squared error of x2,T+1 is less than that where the information
about past values of x1,t was omitted. There is several econometric studies such as (Gujarati 2009, 652656) which
explained how the Granger causality test works (Tarı 2011, 436-437).
4.2 Data
The data used in this model was downloaded from the World Development Indcators database of World Bank.
We collected data of Trade (% of GDP), Foreign direct investment - net inflows (% of GDP), Gross capital
formation (% of GDP), Gross national expenditure (% of GDP) and GDP per capita.In the model, we specified the
endogenous variable as gross domestic product (GDP) as a function of trade openness (TP), Foreign direct
investment (FDI), Capital Formation (GCF) and National Expenditure (GNE) all representing the exogenous
variables. All data are from World Economic Outlook database of World Bank in constant (base year:2010) US
dollar. Table-1shows the descriptive statistics of the time series variables.
4.3 Model Specification
We will formulate our model from a Cobb Douglas production of physical capital (K), human capital (L), and
technical progress (A).
Y = AKaLb
Let give a linear form to the equation:

log(y) = log(A) + alog(K) + blog(L)
Let us put this equation to our model. Then we will have the following specification:
GDP= 𝒂𝟎 + 𝒂𝟏 𝑻𝑷 + 𝒂𝟑 𝑮𝑪𝑭 + 𝒂𝟒 𝑮𝑵𝑬 + 𝜺𝒊𝒕
Where
GDP = real GDP per capita
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TP = Trade openness
GCF = Gross Capital Formation
GNE = National Expenditure
Where α0 is the constant term and α1 to α4 are coefficients of the explanatory variables. ε is the stochastic error
term. In the model, real GDP per capita is used as dependent variable as a proxy for real growth.

5 Empirical Results
5.1 Stationarity
In the stationary test, we used the global probability results to investigate the presence of unit root within the
variables. We performed the stationary investigation with 5% efficiency. In summary, we found that there is unit
root within the variables in level. The ADF unit root test in first difference shows that all variables are stationary
in 5% efficiency level.
Level
Intercept
TP
GDP
GCF
GNE

0,02
0,99
0,01
0,00

Intercept
& Trend
0,00
0,39
0,00
0,00

None

Efficiency 5%

Intercept

1,00
1,00
0,99
1,00

Non-Stationnary
Non-Stationnary
Non-Stationnary
Non-Stationnary

0,00
0,00
0,00
0,00

First Difference
Intercept
None
& Trend
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Efficiency 5%
Stationnary
Stationnary
Stationnary
Stationnary

Table 1: ADF Unit Root Test Results
5.2 Cointegration
After the stationary test let’s perform the co-integration analysis that consist of examining whether the variables
are in long-term relationship or not. The results of the cointegration rank test by trace and max-eigenvalue is given
in Table-2 and Table-3.
Hypothesized
No. of CE(s)
None
At most 1
At most 2
At most 3

Fisher Stat.*
(from trace test)
747.0
312.8
163.9
146.7

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

Fisher Stat.*
(from max-eigen test)
542.3
223.6
130.8
146.7

Prob.
0.0000
0.0000
0.0001
0.0000

* Probabilities are computed using asymptotic Chi-square distribution.

Table 2: Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace and Maximum Eigenvalue)
According to Table-2 the global co-integration result shows that there is presence of four co-integrated vectors
and that there is long run relationship between the variables. In order to verify the long run relationship between
the variables for the cross-section entities, the cross-section cointegration test result is given in Table-3.
According to Table-3, there is more cointegration in Comoros, Equatorial Guinea, Niger and Guinea-Bissau.
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Cross Section
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroon
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo, Rep.
Cote d'Ivoire
Egypt, Arab Rep.
Equatorial Guinea
Gabon
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Morocco
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
South Africa
Sudan
Swaziland
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zimbabwe

Trace
Test
0
0.0344
0.0033
0.0004
0
0.0114
0
0
0
0.0001
0
0
0.0037
0.0004
0
0
0
0.0021
0
0.147
0.0056
0.0143
0.0003
0.0001
0
0
0
0
0.0516
0.0089
0.0006
0.0002
0.0021
0.0001
0.0257
0
0.0003
0

MaxEign Test
0.0013
0.0879
0.0007
0.0239
0
0.0448
0
0.0003
0.0009
0.0004
0
0.0039
0.001
0.0023
0
0
0.0001
0.0109
0
0.1352
0.0107
0.2464
0.0119
0.0009
0.0005
0.008
0
0
0.3961
0.0981
0.0249
0.0005
0.0109
0.0009
0.0602
0
0.0452
0.0009

Trace
Test
0.0009
0.2028
0.5249
0.008
0.182
0.1224
0.1361
0.0005
0.0005
0.0358
0.017
0
0.4884
0.0636
0.0011
0
0.0059
0.0767
0.2403
0.5334
0.183
0.0295
0.0104
0.022
0.0168
0.0001
0.0029
0.0285
0.0706
0.048
0.0106
0.0793
0.0772
0.0244
0.2064
0.0074
0.0027
0.006

MaxEign Test
0.0074
0.2965
0.3968
0.03
0.4059
0.1536
0.0948
0.0168
0.0045
0.2028
0.0185
0.0041
0.4855
0.0404
0.0009
0.0015
0.0256
0.1112
0.6162
0.5703
0.5295
0.1261
0.0783
0.0401
0.0261
0.0131
0.0181
0.3064
0.4192
0.0224
0.0357
0.0836
0.1807
0.0291
0.2441
0.0037
0.0483
0.0237

Trace
Test
0.0361
0.3607
0.8154
0.0971
0.2155
0.3837
0.6142
0.0096
0.0306
0.0669
0.3141
0.0018
0.646
0.5681
0.2835
0.0037
0.083
0.3125
0.1664
0.616
0.1457
0.0934
0.0477
0.2139
0.2355
0.0024
0.0548
0.0283
0.0573
0.6474
0.1114
0.4116
0.1939
0.309
0.4462
0.4839
0.0177
0.0901

MaxEign Test
0.06
0.562
0.8035
0.1249
0.4384
0.5602
0.5282
0.0448
0.041
0.1015
0.2735
0.0148
0.7193
0.6148
0.2925
0.0552
0.0743
0.3836
0.4188
0.5972
0.1684
0.3376
0.1444
0.3144
0.3274
0.0476
0.0518
0.0792
0.0706
0.8861
0.088
0.3327
0.1765
0.3586
0.437
0.3966
0.0114
0.0631

Trace
Test
0.1021
0.1037
0.5072
0.1703
0.0615
0.1223
0.9114
0.0191
0.1488
0.1221
0.5129
0.0091
0.2652
0.2955
0.3077
0.0034
0.3589
0.1987
0.0407
0.4595
0.2183
0.0223
0.0353
0.1303
0.1476
0.0024
0.3026
0.0419
0.1797
0.1022
0.514
0.8273
0.3974
0.2295
0.3935
0.964
0.6401
0.7146

MaxEign Test
0.1021
0.1037
0.5072
0.1703
0.0615
0.1223
0.9114
0.0191
0.1488
0.1221
0.5129
0.0091
0.2652
0.2955
0.3077
0.0034
0.3589
0.1987
0.0407
0.4595
0.2183
0.0223
0.0353
0.1303
0.1476
0.0024
0.3026
0.0419
0.1797
0.1022
0.514
0.8273
0.3974
0.2295
0.3935
0.964
0.6401
0.7146

Table 2: Cross-Section Cointegration Results
With highest GDP per capita, Equatorial Guinea has more long-run relationship between trade openness, capital
formation and economic growth. However, one of the poorest country in the world (Niger) has also efficient long
run relationship between the variables.
5.3 Panel Causality Test
After the long run relationship investigation, let us examine the causality between the variables. The causality
test results are given in Table-4.
Date: 02/07/17 Time: 18:25
Sample: 1990 2014
Lags: 4
Null Hypothesis:
TP does not homogeneously cause GDP
GDP does not homogeneously cause TP
GCF does not homogeneously cause GDP
GDP does not homogeneously cause GCF
GNE does not homogeneously cause GDP
GDP does not homogeneously cause GNE
GCF does not homogeneously cause TP
TP does not homogeneously cause GCF
GNE does not homogeneously cause TP
TP does not homogeneously cause GNE
GNE does not homogeneously cause GCF
GCF does not homogeneously cause GNE

W-Stat.
7.60734
7.84117
7.08242
7.25191
8.28010
7.56112
7.18409
5.39587
7.05957
7.09637
4.31677
5.56230

Table 3: Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Tests result

Zbar-Stat.
3.85427
4.17530
3.13360
3.36629
4.77792
3.79081
3.27317
0.81808
3.10222
3.15274
-0.66343
1.04657

Prob.
0.0001
3.E-05
0.0017
0.0008
2.E-06
0.0002
0.0011
0.4133
0.0019
0.0016
0.5071
0.2953
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According to Table-4, there is unidirectional causal relationship from trade openness to economic growth. There
is bidirectional causality link between capital formation and economic growth. In the same context, causal link
exists from capital formation to trade openness. Bidirectional causality link exists between national expenditure
and trade openness and unidirectional causal link from economic growth to national expenditure. We can see the
rejection of null hypothesis in the causality between national expenditure and capital formation, indicating that
there is any causal link between the two variables.

6 Conclusion
Since the main purpose of our study is to investigate the relationship between Trade openness, Capital Formation
and economic growth for 38 African countries, we used the Johansen panel cointegration test and Granger panel
causality test to investigate the long-run relationship and causality between trade openness, capital formation and
economic growth. Before performing cointegration and causality test we investigate the stationarity of variable by
using the ADF unit root test. During the stationary test, we performed the stationary investigation with 5%
efficiency. In summary, we found that there is unit root within the variables in level. The ADF unit root test in first
difference shows that all variables are stationary in 5% efficiency level. After the unit root test, we performed the
cointegration test. According to the global co-integration result, there is long run relationship between all the
variables. The cross sectional cointegration test result indicates that there is more cointegration in Comoros,
Equatorial Guinea, Niger and Guinea-Bissau. With highest GDP per capita, Equatorial Guinea has more long-run
relationship between trade openness, capital formation and economic growth. However, one of the poorest
countries in the world (Niger), has also efficient long run relationship between the variables. The panel causality
test results suggest that there is unidirectional causal relationship from trade openness to economic growth. There
is also bidirectional causality link between capital formation and economic growth. In the same context, causal
link exists from capital formation to trade openness. Bidirectional causality link exists between national
expenditure and trade openness and unidirectional causal link from economic growth to national expenditure. We
can see the rejection of null hypothesis in the causality between national expenditure and capital formation,
indicating that there is any causal link between the two variables. The study suggests that African countries must
increase the investment promotions in order to increase the capital formation and trade openness then to boost
economic growth.
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Abstract
As a monthly basis, 6% of tax revenues collected within provincial borders is allocated by central government
as fiscal transfers to 30 metropolitan municipalities of Turkey. These transfers are the most important external
revenue of the metropolitan municipalities. The fact that metropolitan cities have a different level of wealth causes
the difference between the amounts of taxes collected in the provinces. The lack of tax apportionment policy
further increases the disparity of fiscal transfers, since a significant part of major taxes are collected in a few
metropolitan cities. In this study, a simulation of tax apportionment is carried out. Taxes and fiscal transfers before
and after-tax apportionment are compared. Inequality measures (e.g. Gini coefficient) show that fiscal equalization
is promoted after tax apportionment.

1 Introduction
In Turkey, the most important revenue source of the municipalities is intergovernmental transfers. Fiscal
transfers are allocated to reduce both vertical and horizontal fiscal inequities. The ultimate goal is that local
governments could efficiently provide the services with sufficient financial resources. Strong local governments
are needed to realize the benefits from decentralization. In order to have strong local governments, there should
be a well-designed intergovernmental transfer system that promotes economic efficiency and equity.
In Turkey, 77% of the total population lives in metropolitan cities. Metropolitan areas contribute significantly to
the economy of the country with their human capital. Due to their specific features (such as high density population
and rapid industrialization), the intergovernmental transfer system for metropolitan municipalities differ from
standard municipalities. Metropolitan municipalities receive 6% of the tax revenues collected within provincial
boundaries that is called as derivation principle.
Tax-indexed intergovernmental transfers are the most important external revenue of metropolitan municipalities.
Due to the fact that the metropolitan cities have different levels of wealth, different amount of taxes is collected.
This causes horizontal inequity between metropolitan areas.
Since Turkey is a unitary state, taxes are collected where it is paid regardless where it is accrued. The lack of tax
apportionment policy further increases the disparity of fiscal transfers between metropolitan areas, since a
significant part of major taxes are collected in a few metropolitan cities. In this study, a simulation of tax
apportionment will be conducted. Taxes and fiscal transfers before and after-tax apportionment are compared to
examine the impact of tax apportionment on fiscal equalization.
The following section provides theoretical background for fiscal equalization and tax apportionment. In the
empirical part of the study, taxes and fiscal transfers before and after-tax apportionment are compared based on a
simulation study. The study concludes with general remarks.

2 Theory of Fiscal Equalization and Tax Apportionment
In all but a few countries unitary or federal, central governments transfer money to lower level governments
(states, provinces, municipalities). These are called as intergovernmental transfers, which means ‘a transfer of
resources between politically separate units of government rather than transfers within the same administrative
unit’ (Heald, 1983). Intergovernmental transfers are distributed for a number of objectives. The equity objectives
of transfers are explained as follows.
a) To correct vertical fiscal imbalance
The central government may seek a more efficient allocation of resources through a transfer policy. The
advantages of decentralization mostly arise from decentralization of expenditures, in terms of the decisions
regarding both the mixture of local public goods and services and their actual production. Decentralization of
expenditures has some shortcomings e.g. in some cases, inconsistencies with national interests, planning and coordination; increasing corruption; extravagant and irresponsible spending. With an effective central control
mechanism, these disadvantages may be eliminated or controlled.
Decentralization of revenue collection has less potential advantages than decentralization of expenditure. It is
generally less efficient with the exception of a few sources such as property taxation. Hewitt (1991) has determined
two main reasons for the lower efficiency of decentralized tax collection:
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i) administrative inefficiency: Decentralized tax collection is often more costly to administer for informational
reasons. A centralized system requires only one file on each economic entity, and is therefore less costly. Some
companies operate in more than one area. In this situation, it is more difficult to assess taxable income with
decentralized tax collection and this causes ‘piggybacking’ with detrimental impact on economic efficiency
additionally.
ii) economic inefficiency: A high tax in one jurisdiction can lead to relocation of economic activity to another
jurisdiction. This may create undesirable incentives for relocation of economic activities.
This contradiction between the advantages of expenditure decentralization and the disadvantages of
decentralized revenue (tax) collection causes a tension between efficient service delivery and revenue collection.
As a result, local government resources fall short of their responsibilities. This fiscal deficit, which is termed
vertical fiscal imbalance, has to be offset by intergovernmental transfers which serve to resolve this contradiction
and allow a country to rely on normally more efficient centralized tax collection while still availing itself of
decentralized expenditure decisions (Hewitt, 1991).
b) To correct horizontal fiscal imbalance
A number of horizontal variations between local areas may cause disparities in both their fiscal capacity and
expenditure needs. Intergovernmental transfers could be used to correct these disparities and this correction is
termed as fiscal equalization. Since fiscal equalization is the main theme of this thesis, its theory will be explained
in greater detail in the following section.
It should be pointed out that the objectives of intergovernmental transfers should not be evaluated separately
since they are not mutually exclusive in practice. Political intervention should also be included in this evaluation,
because it may affect the consequences of the impact of transfers on efficiency and equity significantly. For
example, evidence confirms in the U.S. case that political factors explain the grant system better than the objectives
of intergovernmental transfers. Inman (1988) found little evidence that intergovernmental transfers are used to
internalize externalities.
Horizontal fiscal equalization aims at reducing disparities in the fiscal condition (fiscal gap) of local
governments. Vertical fiscal equalization aims at reducing the budgetary gap of local authorities. The fiscal
condition (fiscal gap) of a local government is defined as the gap between its expenditure needs and its revenueraising capacity, whereas budgetary gap is determined by actual expenditures and revenues (Ladd, 1994).
A policy that corrects horizontal fiscal imbalance employs the following formula in the allocation:
Ti = ENi - FCi
where:
Ti
transfer to local authority
ENi
expenditure need of local authority
FCi
fiscal capacity of local authority
A policy that corrects vertical fiscal imbalance employs the following formula in the allocation. This produces
a deficiency grant system:
T = AE - AR
where:
Ti
transfer to local authority
AE
actual expenditures of local authority
AR
actual revenues of local authority
Compensation for variations in fiscal condition can be advocated on equity and efficiency grounds, but
compensation for a budgetary gap could bring efficiency losses. The main reason for the efficiency losses is that
vertical fiscal equalization corrects a budgetary gap which is an outcome of budgetary performance.
Ahmad and Craig (1997) also point out that if grants were designed solely to close the vertical imbalance, there
would be little incentive for local governments to make local revenue effort or restrict or manage expenditures
efficiently. Consequently, this system is likely to lead to macroeconomic difficulties as well as indeterminate
bargaining between the central and local governments.
Keating and Midwinter (1994) briefly define fiscal equalization: ‘it is the redistribution of resources among
jurisdictions with the aim of reducing disparities’. It is defined in the United States as the process through which
a central government makes funds available to lower level governments with the objective of reducing the degree
of inequality in the revenues that such governments can raise using their own revenue instruments (Pearce, 1992).
In Australia, it is defined as the distribution of revenue grants, which give each state the capacity to provide the
average standard of state-type public services assuming that it does so at an average level of operational efficiency
and makes the average effort to raise revenue from its own sources (Commonwealth Grants Commission, 1995).
In the UK, it is defined as allocating grants with the aim of equalizing the differences in assessed costs between
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areas, leaving council tax payers everywhere able to pay broadly the same council tax for their valuation band and
receive the same standard of service (SSA Handbook, 1994).
The common point in these definitions is to correct horizontal fiscal disparities which arise from two sources:
those arising from the differential costs of providing local public goods - needs disparities-, and those due to
differential access to resources -resource disparities - (Oakland, 1994). Needs disparities arise from the varying
costs of providing a given range of services in different localities because of physical, demographic, or economic
factors; resource disparities stem from the differing wealth, income, or tax bases of jurisdictions, which allow some
to raise more revenue for a given tax rate than others (Keating and Midwinter, 1994).
The theory of fiscal equalization has a rationale based on notions of the potential equity and efficiency gains.
Jackson (1991) points out the essence of these gains: horizontal equity requires that identical individuals living in
different local authorities should equally be well off (equity) and should not be disadvantaged because of location
(efficiency). Keating and Midwinter (1994) call equity gains social justifications, and efficiency gains as economic
justifications for fiscal equalization.
It is widely acknowledged that a well-functioning intergovernmental fiscal system will be conducive to resource
mobilization, macroeconomic stabilization, overall performance of the economy, and fiscal equity. A wellfunctioning intergovernmental fiscal system requires a well-functioning intergovernmental transfer system to
promote fiscal equity. Allocating transfers according to fiscal equalization principles is indispensable for designing
a well-functioning intergovernmental transfer system. The topic, fiscal equalization, is, therefore, of considerable
concern for designing a ‘good’ intergovernmental fiscal system.
A good intergovernmental fiscal system would not work in the lack of tax apportionment policy where local
governments receive transfers from a pool of central taxes. It would be useful to explain the theory of tax
apportionment.
Federal states collect corporate and sales taxes in the United States. The differences between the places, where
the tax is collected and assessed for the multinational companies might cause problems between states in the federal
state countries. Paying the tax at the state of origin for a multinational company might be seen as a problem for
other states. As a solution to this problem ‘formulary tax apportionment’ system has been used since 19th century
(Weiner, 2005).
Formulary tax apportionment means redistribution of the net profit of a multinational firm among its operating
states using a specific formula (Gordon and Wilson, 1986). This system is used as an alternative of separate
accounting (SA) system, which requires separate accounting for the parent company and its subsidiaries (Gupta
and Hofmann, 2003). It is important to apply the arm’s length principal, under the separate entity accounting, to
prevent any potential tax disadvantages. Further, arm’s length principal might eliminate the disadvantages of price
transactions amongst the entities of the parent company.
According to the separate accounting principle, the multinational company recognizes each affiliated entity as a
separate asset. The multinational company calculates the income of each affiliated enterprise to their own
accounting records and pays the tax rate for that region of those affiliated enterprises. In the meantime, the
headquarters of the multinational corporation, as an independent unit from its affiliated institutions, keeps its
accounting records in compliance with the arm’s length and pays its tax. The arm’s length principle requires
separate accounting application. In addition, the arm’s length principle requires the price applied for the purchase
or sale of goods or services between the parent company and its subsidiaries to be made at the price to be incurred
if such a relationship does not exist. For this reason, the firm should use the arm’s length prices in the market,
when purchasing amongst its units. The purpose of separate accounting and arm’s length principles is
approximating the taxation of the affiliated enterprises and the taxation of the independent units (Hellerstein, 1993;
Edmiston, 2002).
The most important advantage of the formulary tax apportionment principal is preventing the separate
accounting amongst the entities of the parent company, so there will be no need for the arm’s length principal at
all (Anand and Sansing, 2000; Nielsen, et. all., 2001). The formulary tax apportionment principal has been used
in the U.S and Canada for decades. The main purpose of this principle is to ensure the multinational enterprises
pay their corporate taxes not only in the state of origin but also in states of destinations where their consumption
occurs and income earned. It is because, the taxpayer multinational firms also benefit from common public goods
and services in all the states in which they operate. They also make the relevant state responsible for the cost of
their production/consumption.
The European Commission decided to apply a new strategy on the corporate tax system within the European
area in 2001. This new strategy comprises of redistribution of the corporate tax, which was paid by EU based
enterprises, within the member countries. However, there is no such formula in practice to redistribute the
corporate income tax within the member countries in the EU (Weiner, 2002a, 2002b, 2005).
There are some problems of the formulary tax apportionment principle in practice, because of state specific
differences in the U.S and Canada (Weiner, 2001). For instance, the states might choose to apply different policies
on the weights and specifications of the apportionment formulae. Moreover, there might be some other differences
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between states, such as tax rates and exemptions. These differences have detrimental effects on the expected utility
benefit of these formulae (Weiner, 1999).

3 Empirical Study
There are 30 metropolitan municipalities in Turkey. As it is presented in the Table 1 below, 77% of the total
population lives in the metropolitan cities. Doing so, 78% percent of the gross domestic product (GDP) is produced
by those cities. In line with these facts, the 72% of the total tax is collected in those cities. In practice, all the cities
of Turkey contribute to the total GDP. However, the results presented in Table 1, suggest that 72% of the total
production and consumption in the country are occurred in 30 big cities, while the remaining 28% is made in 51
cities. This is a bias outcome for the majority of the country.
Population
GDP
Tax
(million)
(million TL)
(million TL)
Turkey
79,8
2201
529
30 Metropolitan Municipalities
61,8
1725
384
MM/Turkey (%)
77
78
72
Table 1: Basic Indicators of the Metropolitan Municipalities
With the establishment of the metropolitan municipalities in 1984, a fiscal transfer system for the metropolitan
municipalities was initiated. The history of fiscal transfers from central government to the metropolitan
municipalities in Turkey can be examined in three periods:
i) The period of 1984 – 2008: In this period, 5% of the tax revenues collected within the borders of the
metropolitan municipalities was transferred.
ii) The period of 2008 – 2012: In this period, 5% of the general budget tax revenues collected in the metropolitan
municipal borders and 30% of the shares allocated to the districts of metropolitan municipalities were collected as
the municipal share of the metropolitan municipality.
iii) Post - 2012 period: In this period, 6 percent of the general budget tax revenue collections made within the
municipal borders of the metropolitan municipality, except for the private consumption tax collected from the
goods listed in Private Consumption Tax (petroleum and natural gas products). These shares are calculated monthly
by the Ministry of Finance and transferred directly to these municipalities
The rate of consumption is decreasing as income increases. In a study by Zenginobuz et al. (2006) (quoted in
Demir, 2013), the share of the consumption tax was investigated by using the shares allocated to consumption as
of 20% income groups. In this study, the tax burden on group consumption with the lowest income level of 20%
corresponds to 22.9% of the household income; the rate of household income was found to be 16.3% for the ones
with the highest income level of 20%. Moreover, this rate dropped to 12.6% for the households in the richest 5%.
Despite the fact that, there are income-generating activities and consumption in other provinces, the majority of
the companies that are obliged to pay these taxes gathered around the metropolitan cities like İstanbul and Ankara,
which is the reason why the vast majority of the taxes on income and consumption are collected in the metropolitan
municipalities.
The relationship between the share of a province from government expenditure and the tax paid by the province
is defined as regional net fiscal incidence. The regional net fiscal incidence is calculated by examining the
difference between the share of a province from government expenditure and the tax paid by the province. This
rate remains negative for the vast majority of the provinces of Turkey. There is an ‘income transfer’ from the cities
that have positive regional fiscal incidence to those that have negative fiscal incidence. Hence, the formulary tax
apportionment principle would bring a new point of view in terms of the regional net fiscal incidence. This new
formula might change the negative fiscal incidence into positive for the relevant cities.
The relatively small cities might be called free riders since metropolitan municipalities seem to collect vast
majority of taxes in the whole country. They might even be perceived as a burden on the metropolitan
municipalities. Thus, the metropolitan municipalities might require more from the share of government
expenditure. Doing so, the formulary tax apportionment principle would be used to eliminate those obstacles. This
new formula would increase the approximate regional tax allocation of some provinces while decreases some
others.
Even though Turkey has a unitary state, how much is it necessary to apply the taxation formula that is used in
the federal countries like the USA and Canada? Due to the implementation of budgetary unity and decentralization
principles in Turkey, it is not important that the tax assessment and tax levy occur at different places. However,
there is a very important exception of the decentralization principle in Turkey. The general collected government
tax is transferred into the metropolitan municipalities according to the derivation principle. Since some of the tax
of metropolitans are originally occurred in other cities; the derivation principle causes an income transfer from the
metropolitans that have a small share of general tax transfers to those with a higher share of general tax transfers.
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Since the new tax share of metropolitans that are found with the formulary tax apportionment principle will
differ from the current tax transfers of metropolitans, their fiscal transfers will also be different. Therefore, the
formulary tax apportionment principle can be used as an instrument to provide financial compensation between
metropolitan municipalities. While financial compensation is being carried out from one side, it is expected that
there are loser some cities that lose after tax apportionment.
In the tax apportionment, there are 3 factors in the US (property value of the company, wages paid to employees,
financial turnover) and 2 factors in Canada (financial turnover, wages paid to employees). The formulary tax
apportionment is applied to the corporate income taxes that are collected by the states. The VAT or excise duties
that are specific for Turkey are not available in the US, while sales tax is collected by the states. Therefore, there
is no need for the tax apportionment for sale taxes since consumption taxes are collected where the tax occurs.
Before presenting the tax apportionment analyses for the metropolitans, we explore some important preliminary
statistics. According to these statistics, the metropolitans of Turkey have heterogeneous concept in terms of their
GDP levels and tax revenues.
As it is presented in Table 2, 28 out of 30 metropolitans have populations under five million. Moreover, 9
metropolitans have populations under 1 million.
Population
Between 0-1 million
Between 1-5 million
Between 5-10 million
Above 10 million

Frequency
9
19
1
1
30

%
30
63
3
3
100

Cumulative %
30
93
96
100

Table 2: Distribution of Metropolitan Municipalities by Population Size
In Table 3, we present the GDP levels of metropolitans. Doing so, 23% of the metropolitans have low income,
45% have middle incomes, and 29% of the metropolitans have high income levels in Turkey.
Per capita income
Between 0-14 million TL
Between 15 -24 million TL
Between 25 - 42 million TL

Frequency
7
14
9

%
23
45
29

Cumulative %
23
70
100

Table 3: Distribution of Metropolitan Municipalities by Per Capita Income (GDP)
Appendix 1 presents the differences of tax revenues between metropolitans. Accordingly, the maximum province
has 96 times higher tax revenue than the minimum province.
We use three indicators while using the tax apportionment formula for the metropolitans: tax revenue, GDP and
the population of the metropolitans. The following table explores the correlations among these three indicators.
According to the results, there are positive and strong relationships among the indicators.
Tax
GDP
Population

Tax
1
0,961
0,978

GDP
1
0,991

Population
1

Table 4: Correlations of the Indicators
Moreover, the following table presents a simple regression analyses between tax revenue per person and
population; and tax revenue per person and GDP per capita indicators respectively. Since there is a strong
correlation between population and GDP per capita indicators, we did not run a regression because of the
autocorrelation problem. As expected, the results suggest that the GDP for the metropolitan affects the tax revenue
per person more than the population.
Independent
Dependent
Population

Tax revenue per person

Tax revenue per person
-

GDP

1,01
(2,47)*
-

R2
N

0,179
30

2,51
(2,71)*
0,208
30

Table 5: Simple Regression Analysis Results Between Tax Revenue, GDP and Population
* Figures in parentheses indicate t-stats. Coefficient is significant at 1% level.
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In this study, we use the following formula to calculate the tax apportionment without distinction of the tax type
for the metropolitans. We use the coefficients that are found in the regression analyses to calculate the multiplier
in the formula. Doing so, the multiplier of GDP is 0.7, while it is 0.3 for population.
Tax apportionment for the metropolitans =
[(GDP for the metropolitans /total GDP for the metropolitans) × (0,7 × total tax revenue for the metropolitans)]
+
[(population of the metropolitan / total population of the metropolitans) × (0,3 × total tax revenue for the
metropolitans)]
Using the tables from Appendix 1, we created the following two tables. Three major indicators (max/min ratio,
standard deviation and range), calculated before and after the tax apportionment for tax revenues and fiscal
transfers, showed a significant reduction after tax apportionment. The difference between the metropolitan which
has the highest fiscal transfer per person and the least metropolitan decreased. The decrease in the standard
deviation indicates that the concentration around the average value increases in both tax revenues and fiscal
transfers. It is observed that there is a significant decrease in the indicator interval, which shows the difference
between the largest value and the smallest value after tax apportionment.

Max/min ratio
Standard deviation
Range

Tax revenue
Before tax
After tax
apportionment
apportionment
96
2,5
6,21
1,27
31,3
5,1

Fiscal Transfers
Before tax
After tax
apportionment
apportionment
105
2,5
10,3
7,6
52,3
30,7

Table 6: Some Inequality Indicators Before and After-Tax Apportionment
Before tax apportionment
Measure
Number of Categories
Maximum Entropy
Entropy
Normalized Entropy
Max. Entropy - Entropy
Theil Entropy Index
Exponential Index
Herfindahl
Normalized Herfindahl
Rosenbluth
Gini
Concentration
Ricci-Schutz (Pietra)
Atkinson
Kolm
Coefficient of Variation
Squared Coefficient of Variation

Value
30
3,40
2,69
0,79
0,71
0,71
0,07
0,12
0,09
0,08
0,59
0,61
0,47
0,29
2,27
1,60
2,56

After tax apportionment
Measure
Value
Number of Categories
30
Maximum Entropy
3,40
Entropy
3,37
Normalized Entropy
0,99
Max. Entropy - Entropy
0,02
Theil Entropy Index
0,02
Exponential Index
0,03
Herfindahl
0,03
Normalized Herfindahl
0,001
Rosenbluth
0,03
Gini
0,13
Concentration
0,13
Ricci-Schutz (Pietra)
0,09
Atkinson
0,01
Kolm
9,08
Coefficient of Variation
0,23
Squared Coefficient of Variation
0,05

Table 7: Inequality Indicators for Fiscal Transfers Before and After-Tax Apportionment
The inequality indicators such as Gini, Atkinson etc. prove that the inequalities in the distribution of tax revenues
and fiscal transfers are decreased after the tax apportionment. The findings from the above two tables confirm that
the disparities in the distribution of tax revenues and fiscal transfers between the metropolitan cities are reduced
after tax apportionment. It could be argued that the taxation based on empirical findings diminished the horizontal
fiscal imbalance among the metropolitan municipalities and affected the fiscal equilibrium positively.

4 General Remarks and Conclusion
There are 30 metropolitan municipalities in Turkey. 77% of the total population lives in metropolitan cities.
While 78% of the GDP of the country is produced in metropolitans, 72% of the taxes are collected. 6% of tax
revenues collected within provincial borders is given as fiscal transfers to the metropolitan municipalities. Tax
based fiscal transfers are the most significant external revenue of the metropolitan municipalities. The fact that the
metropolitan cities have different levels of wealth causes the differences in the amount of tax revenues collected
in the provinces. Moreover, the fact that the fiscal transfers are indexed by the taxation causes differentiation in
the amount of fiscal transfers per capita received by the metropolitans. The lack of a tax apportionment policy in
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Turkey further increases the disparity of fiscal transfers. In this study, the tax revenue and fiscal transfer simulation
of the metropolitan cities were carried out without tax apportionment and after apportionment. The findings show
that after tax apportionment, fiscal transfers are more successful than achieving the goal of fiscal balancing.
Since some part of the tax share of metropolitans are originally occurred in other cities; the derivation principle
causes an income transfer from the metropolitans which have small shares of general tax transfers to those with
higher shares of general tax transfers.
Since the new tax share of metropolitans that are found with the formulary tax apportionment principle will
differ from the current tax transfers of metropolitans, their fiscal transfers will also be different. Therefore, the
formulary tax apportionment principle can be used as an instrument to provide financial compensation between
metropolitan municipalities. While financial compensation is being carried out from one side, it is expected that
there will be loser cities after tax apportionment.
Three major indicators (max/min ratio, standard deviation and range), calculated before and after the tax
apportionment for tax revenues and fiscal transfers, showed a significant reduction after tax apportionment. The
difference between the metropolitan in which has the highest fiscal transfer per person and the least metropolitan
decreased. The decrease in the standard deviation indicates that the concentration around the average value
increases in both tax revenues and fiscal transfers. It is observed that there is a significant decrease in the indicator
interval, which shows the difference between the largest value and the smallest value after tax apportionment.
The inequality indicators such as Gini, Atkinson etc. prove that the inequalities in the distribution of tax revenues
and fiscal transfers are decreased after the tax apportionment using formulary tax apportionment formula. Findings
from the above two tables confirm that the disparities in the distribution of tax revenues and fiscal transfers
between the metropolitan cities are reduced after tax apportionment. It can be argued that the taxation based on
empirical findings diminished the horizontal fiscal imbalance among the metropolitan municipalities and affected
the fiscal equilibrium positively.
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Abstract
The main purpose of this study is to examine the relationship between natural resources revenue, fiscal policy
and economic growth for 35 selected Sub-Saharan African countries. The panel data covering the periods of 19862014 was analyzed by using the fixed/random effect model estimation and the panel causality test. We also
performed the panel unit root test in order to insure that our variables are stationary. The empirical results indicate
that there is insignificant negative effect of natural resources revenue and bad fiscal policy on the economic growth.
However, there is significant positive effect of capital formation on economic growth. We also found a bidirectional
causality relationship between Natural resources rents and economic growth. There is also unidirectional causality
link from government final consumption expenditure to Natural resources revenue and from Natural resources
revenue to capital formation. These empirical results mean that Sub-Saharan African countries apply bad fiscal
policy to improve the natural resource sector which does not efficiently contribute to the economic growth. This
study suggests that countries of Sub-Saharan Africa must apply improved fiscal policy in order to add tax revenue
to their total revenue; and they must also use the natural resources revenue in order to invest in other sectors such
as education, manufacturing and agriculture.

1 Introduction
Among the many studies on the effect of natural resource revenues on growth there are those (such as Sachs &
Warner, 1995) who have indicated that these incomes have not been used for the economic development of
developing countries. While other researches (such as Gylfason & Zoega, 2002 and Karimu et al., 2016) have
found that natural resource revenues contribute to the economic growth of developing countries. However, all
these researches did not investigate whether the natural resources rents have some impact on fiscal policy and
capital formation of countries rich in natural resources. Most of these countries are from Africa (specially the SubSaharan Africa) and belong to the list of poorest countries in the world.
Rich in oil and natural resources, the African continent holds a strategic position and remains a key territory on
the global map. It is the world's fastest-growing region for FDI, and it has approximately 30% of the earth's mineral
resources. Africa is home to more than 54 different nations, and around 2,100 languages. Sub-Saharan Africa has
around six of the world's 10 fastest-growing economies. North Africa has a vast oil and natural gas deposits; and
the Sahara holds the most strategic nuclear ore; and resources such as coltan, gold, and copper, among many others,
are abundant on the continent. Africa’s natural resources accounted for 77% of total exports and 42% of
government revenues in 2012. Natural resources rents (total natural resources rents are the sum of oil rents, natural
gas rents, coal rents, mineral rents, and forest rents) represent a significant development opportunity for African
people. However, the lack of leadership and the income inequality in Africa (especially in Sub-Saharan Africa),
prevents the development of this area (Al Jazeera, 2016).
In Figure-1, we provide the Map of Sub-Saharan Africa by natural resources, and according to this map, 85% of
Sub-Saharan Africa is rich in natural resources. In Africa the only non-resources-rich countries are Senegal, Togo,
Benin which support their needs with tourism and agriculture revenue, Ethiopia which uses infrastructures
investments to grow, Djibouti, Eritrea and Somali which is one of the most troubled place in the world. The new
resources-rich countries are Ivory Coast, Sudan, Mauritania, Liberia, Burkina Faso, Mozambique and Madagascar.
The biggest economy of Africa, Nigeria which is the biggest oil exporter in Africa, started to create another revenue
sources in order to decrease the dependency on oil revenue. While Ghana is growing because of resources revenue,
Kenya, Malawi and Uganda are emerging resources-rich countries.
In this context, the aim of this study is to investigate the effect of Natural resources rents and the fiscal policy to
the economic growth by using the panel data of 35 selected countries of Sub-Saharan Africa covering the 19862014 periods. To do so, our study is structured as follow. The second section provides the literature review of
studies relating our subject. In section three (3), we provide the data and methodology specification while the
empirical results are giving in section four (4). Then we conclude in section five (5).

60

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Figure 1. Map of Resource-Rich Countries in Sub-Saharan Africa Source: Thorborg & Blomqvist (2015)

2 Literature Review
Since the aim of our study is to investigate the effect of natural resources abundance, to the fiscal policy and
economic growth, we consult some study related to this subject. In one hand some studies emphasize that natural
resources revenue hurt the economy throughout fiscal policy. In this context, Sachs & Warner (1995) indicated
that there is negative relationship between natural resources revenue and economic growth. However, in other
hands, some studies found a positive effect of natural resources abundance on economic growth. For instance,
Gylfason & Zoega (2002) and Karimu et al. (2016) found a positive effect of natural resources rents on public
investment which leads to economic growth. In order to provide the literature review about natural resources
abundance, the fiscal policy and economic growth we create a table that shows theses empirical studies by date &
authors, variables, methods and findings. The table is sorted by year of publication.
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Variables used – Countries/years

Methodology

Findings (evidences)

Ratio of primary products export to GDP, Initial
Income, 1971-1989, developing countries

Regression
equation
estimation

(Gylfason &
Zoega,
2002)

Initial per capita income, share of natural capital in
national wealth, share of gross domestic investment
in GDP, secondary-school enrolment rate, Gini, for
1965-1998 and developing countries.

OLS model,
Estimation
method

(Asiedu,
2006)

Share of Fuel and Minerals in Exports,
development, human capital and openness to FDI,
GDP …. 22 sub-Saharan African countries over the
period 1984–2000.

Panel data
study fixed
and random
effects model

There is negative relationship
between natural resources
revenue and economic growth.
natural resources and education –
can help account for the inverse
relationship between inequality
and growth.
large local markets, natural
resource endowments, good
infrastructure, low inflation, an
efficient legal system and a good
investment framework promote
FDI.

(Hayat,
2014)

real per capital GDP
growth and the ratio of net FDI inflow to GDP,
average years of secondary school attainment, ratio
of trade volume, ratio of
gross domestic private investment, government
spending, Natural resources exports as a share of
total export 1993 to 2012, 106 developing countries

panel data
study fixed
and random
effects model

The presence of natural resources
slows the growth induced by FDI.

gross fixed capital formation, stock of public
capital, natural resource rents; 1990–2013, 39 SubSaharan African countries

Generalized
method of
moment
(GMM)
estimator

There’s positive effect of public
investment on economic growth
and Resource rents significantly
increase public investment in
Sub-Saharan Africa.

Per capita household expenditure, The vector of
explanatory variables and The term error

Simple linear
function

(Awolusi,
2016)

The real growth of mining, share of mineral exports
to total exports, real growth of agriculture, real
growth of manufacturing, human capital
development, population growth, mineral resource
endowments, infrastructural development, real
growth in services, trade openness and growth in
foreign direct investment, for 14 countries in the
Southern African Development Community
(SADC) in 1990-2014

Ordinary
Least Squares
(OLS) and
Generalized
Method of
Moments
(GMM)

(Ugwuanyi
& Ugwunta,
2017)

Unproductive Expenditure, government productive
expenditure, Distortionary taxes, Budget Surplus,
1990-2012, Sub-Saharan Africa

panel least
squares,
fixed-effect
assumptions

Budget balances have significant
effects on economic growth.

(Janda
&
Quarshie,
2017)

GDP growth, manufacturing growth, population
growth, external debt, ores and metal exports, fuel
export, Life expectancy and Tax Revenue, 1980 2010 on 34 Sub-Saharan African countries

A panel data
regression
model

Natural resources have negative
impact on economic growth

(Sachs
Warner,
1995)

&

(Karimu,
Adu,
Marbuah,
Mensah, &
AmuakwaMensah,
2016)
(Badeeb,
Lean, &
Clark, 2016)

There is a negative effect of
natural resource dependence on
economic growth.
Real growth in services, real
growth of manufacturing, real
growth of agriculture, real growth
of mining, human capital
development, infrastructural
development, trade openness, and
growth in foreign direct
investment are important
determinants of economic growth.

Table 1. The Literature Review about Relationship between Natural Resources Abundance, the Fiscal Policy and
Economic Growth

3 Data and Methodology
3.1 Data Specifications
As we specified above, the aim of our study is to investigate the link between natural resources rents, fiscal
policy and economic growth for 35 selected Sub-Saharan African countries, we used GDP per capita as dependent
variable, Total natural resources rents (% of GDP), General government final consumption expenditure (% of
GDP) and Gross Fixed Capital Formation percentage of GDP as independent variables. The data of 35 selected
African countries covering the 1986-2014 periods was bulk from World Development Indicator database.
3.2 Methodology
Before estimating the model, we will perform the Panel unit root, which consists to test whether the variables
are stationary, or not by examining whether there are restrictions on the autoregressive process across crosssections or series. The AR(1) process for panel data is as follow:
𝑦𝑖𝑡 = 𝜌𝑖 𝑦𝑖𝑡−1 + 𝑋𝑖𝑡 𝛿𝑖 + 𝜖𝑖𝑡
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where i=1,2,….N represents the cross-section units or series, that are observed over periods t=1,2,…Ti, Xit the
exogenous variables in the model, including any fixed effects or individual trends, ρi the autoregressive
coefficients, and ϵit the errors. Recent research indicates that panel unit root test has more power than individual
unit root test; that is why we will use three tests to investigate the stationarity of our variables. In this study, we
used Levin, Lin and Chu (2002) – LLC which assumes that there is a common unit root process so that ρi is
identical across cross-sections and Fisher-type tests using ADF and PP tests used by combine the p-values from
individual unit root tests (Maddala and Wu (1999) and Choi (2001)).
This study used the panel data regression (random/fixed effects) model and Panel Causality test to investigate
the link between natural resources rents, fiscal policy and economic growth. The following equation (which refers
to the Y=C+I+G growth model) was estimated for each country using Panel Least Squares model.
∆𝐺𝐷𝑃𝑖𝑡 = 𝛼0 + 𝛽1 𝑇𝑁𝑅𝑅𝑖𝑡 + 𝛽2 𝐺𝐺𝐹𝐶𝑖𝑡 + 𝛽3 𝐺𝐹𝐶𝐹𝑖𝑡
Where,
GDP = GDP per capita as a proxy of economic performance.
TNRR = Total natural resources rents (% of GDP) as a proxy of Natural resources revenue
GGFC = General government final consumption expenditure (% of GDP) as a proxy of Fiscal Policy
GFCF = Gross fixed capital formation (% of GDP) as a proxy of capital formation
β1 , β3 and β2 ≠ 0
The Panel Least Squares model has three types of regressions: Pooled regression, fixed effects regression and
Random regression. The first one does not distinguish between the cross-section countries. That is meaning
denying the heterogeneity and individuality that may exist between the pooled countries and it is assumed that the
coefficients are the same for all individuals. The fixed effects or LSDV model allows heterogeneity and
individuality among countries by allowing having their own intercept value. Fixed effect means that although the
intercept may differ across countries, intercept does not vary over time. However, in the random model the
countries have a common mean value for intercept. In order to decide which model is appropriate, Hausman test
must be used.
We also performed the Pairwise Panel Causality test adopted by Dumitrescu & Hurlin (2012), which makes an
extreme opposite assumption by allowing all the coefficients to be different across cross-sections. This test which
is one of the two Panel Causality test offered by EViews, is calculated by running standard Granger Causality
regressions for each cross-section individually. The next step is to take the average of the test statistics, which are
termed the Wbar statistic. They show that the standardized version of this statistic, appropriately weighted in
unbalanced panels, follows a standard normal distribution. This is termed the Zbar statistic (EViews, 2017).

4 Emprical Results
4.1 Unit Root Test Results
Our data must be stationary for us to perform the Panel Analysis. The results of Levin, Lin and Chu, Augmented
Dickey-Fuller (ADF) and Fisher-PP tests were performed in level and First difference and given in Table-2.
Level
Tests
Variables
GDP
GFCF
GGFC
TNRR

LLC
Intercept
1.00
0.10
0.00
0.00

Trend &
intercept
0.27
0.004
0.00
0.00

ADF
None
1.00
0.88
0.064
0.12

Intercept
0.66
0.01
0.00
0.00

Trend &
intercept
0.35
0.004
0.00
0.001

PP
None
1.00
0.98
0.81
0.75

Intercept
0.97
0.003
0.00
0.00

Trend &
intercept
0.96
0.02
0.006
0.00

Intercept
0.00
0.00
0.00
0.00

Trend &
intercept
0.00
0.00
0.00
0.00

Decision
None
0.99
0.99
0.50
0.49

Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary
Non-stationary

First Differences
Tests
Variables

LLC
Trend &
intercept
0.00
0.00
0.00
0.00

ADF
Trend &
intercept
0.00
0.00
0.00
0.00

Intercept
None
Intercept
None
0.00
0.00
0.00
0.00
GDP
0.00
0.00
0.00
0.00
GFCF
0.00
0.00
0.00
0.00
GGFC
0.00
0.00
0.00
0.00
TNRR
*Indicates the rejection of Null Hypothesis, meaning that the variables are stationary.

PP

Table 2. Unit Root Test Results

Decision
None
0.00
0.00
0.00
0.00

Stationary
Stationary
Stationary
Stationary
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The null hypothesis of this test is “There is unit root” and according to the prob-value of intercept, Trend &
intercept and None tests in Table-2, we accepted the null hypothesis indicating that there is unit root inside our
data. This means also that our data are not stationary in Level. We performed the test by taking the first difference
and we procced to reject the null hypothesis because all the probability values are less than 5%, meaning that the
variables are stationary in first difference.
4.2 Panel Regression Model Estimation
The panel regression model was estimated with Fixed/Random effects model and the model estimation is given
in Table-3. However, in order to choose the appropriate model we performed the Hausman test which the Null
Hypothesis is “Random Effects”.
According to Table-3, Capital Formation and the constant are significant in 5% level. Natural resources rents
and government final consumption expenditure are not significant. The result of Hausman test indicates the
rejection of null hypothesis in 5% level, meaning that we can choose the fixed effects model at 5% significance
level, because also the R-squared is very high.
Variables

Coefficients

TNRR
GGFC
GFCF
C
R-Squared

-3.10
-5.48
9.077
1570.16

Fixed Effect Model
Std.Error t-Statistic
2.50
4.58
2.30
80.25

-1.24
-1.20
3.94
19.57

Prob.
0.22
0.23
0.0001*
0.0000*

Random Effect Model
Coefficients Std.Error t-Statistic
-2.98
-4.935177
9.261592
1557.460

95.7%

2.50
4.58
2.30
339.039

-1.19
-1.078
4.02
4.59

Prob.
0.2326
0.2810
0.0001
0.0000

1.6%
0.7%*

Hausman Test
* Rejection of null hypothesis in 0.7 percent level
** The variables are significant in 5% level.

Table 3. Fixed/Random Effects Model Estimation
The equation of fixed effects is given as follow:
GDP = -3.1TNRR + -5.48GGFC + 9.08GFCF + 1570.16
According to this equation, one unit increase in GDP leads to 3.1 units decrease in Natural resources rents and
5.48 units decrease in government final consumption expenditure. In other words, there is negative and significant
relationship between natural resources rents, government final consumption expenditure and economic growth.
However, capital formation is affecting the economic growth positively.
4.3 Causality Test
Table-4 shows the results of Pairwise Panel Causality test adopted by Dumitrescu-Hurlin (2012).
Null Hypothesis:
W-Stat.
Zbar-Stat.
DTNRR does not homogeneously cause DGDP
4.49875
2.07091
DGDP does not homogeneously cause DTNRR
4.55766
2.17949
DGGFC does not homogeneously cause DGDP
4.15332
1.43433
DGDP does not homogeneously cause DGGFC
5.99561
4.82942
DGFCF does not homogeneously cause DGDP
3.93987
1.04097
DGDP does not homogeneously cause DGFCF
3.33164
-0.07990
DGGFC does not homogeneously cause DTNRR
4.72671
2.49102
DTNRR does not homogeneously cause DGGFC
3.12751
-0.45609
DGFCF does not homogeneously cause DTNRR
3.49214
0.21588
DTNRR does not homogeneously cause DGFCF
5.46645
3.85425
DGFCF does not homogeneously cause DGGFC
3.14491
-0.42402
DGGFC does not homogeneously cause DGFCF
3.20443
-0.31434
*Rejection

Prob.
0.0384*
0.0293*
0.1515
1.E-06
0.2979
0.9363
0.0127*
0.6483
0.8291
0.0001*
0.6716
0.7533

of Null Hypothesis, meaning that causality link exists between variables.

Table-4: Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Causality Tests (Lags: 3)
According to Table-4, there is bidirectional causality relationship between Natural resources rents and economic
growth. Causality test results show also that there is unidirectional causality link from government final
consumption expenditure to Natural resources revenue and from Natural resources revenue to capital formation.

5 Conclusion
In this study we investigated the relationship between Natural resources rents, Fiscal policy and economic
growth with panel data analysis by using data of 35 selected Sub-Saharan African countries covering the periods
of 1986-2014. In this context we performed the unit root tests (LLC, ADF and PP) in order to examine whether
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the variables are stationary or not. The unit root test results indicate that all the variables are stationary in first
difference. So now we are able to estimate the panel least squares equation by using Fixed/Random effect model
and we also performed the Pairwise Panel Causality test.
The empirical results indicate that there is insignificant negative effect of natural resources revenue and bad
fiscal policy on the economic growth. However, there is significant positive effect of capital formation on
economic growth. We also found a bidirectional causality relationship between Natural resources rents and
economic growth. There is also unidirectional causality link from government final consumption expenditure to
Natural resources revenue and from Natural resources revenue to capital formation. In other words, government
final consumption expenditure causes natural resource revenues which in turn cause capital formation then
economic growth and vice versa. These empirical results mean that Sub-Saharan African countries apply bad fiscal
policy to improve the natural resource sector. They earn a lot of money from this sector which they use in order to
form capital in the natural resources sector, which brings them to focus only on natural resources rents. This
situation of natural resources dependence and the bad fiscal policy warm the economy of Sub-Saharan Africa.
However, if they improve their fiscal policy and form capital in other sectors, they will see their economies grow.
This study suggests that countries of Sub-Saharan Africa must apply improved fiscal policy in order to add tax
revenue to their total revenue; and they must also use the natural resources revenue in order to invest in other
sectors such as education, manufacturing and Agriculture.

References
•

Al Jazeera. (2016, October 28). Mapping Africa's natural resources. Retrieved June 25, 2017, from Al
Jazeera: http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2016/10/mapping-africa-natural-resources161020075811145.html

•

Asiedu, E. (2006). "Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources, Market Size,
Government Policy", Institutions and Political Instability. World Economy, 29(1), 63–77.

•

Awolusi, O. D. (2016). Mining Sector and Economic Growth in Southern African Economies: A Panel Data
Analysis. University of KwaZulu-Natal. Durban: Trade & Industrial Policy Strategies (TIPS).

•

Badeeb, R., Lean, H. H., & Clark, J. (2016). The Evolution of the Natural Resource Curse Thesis: A Critical
Literature Survey. Department of Economics and Finance. Christchurch: University of Canterbury.

•

Choi, I. (2001). "Unit root tests for panel data". Journal of International Money and Finance, 20(2), 249-272.

•

Dumitrescu, E.-I., & Hurlin, C. (2012). Testing for Granger Non-causality in Heterogeneous Panels.
Orleans: HAL.

•

EViews. (2017, June 12). Panel Cointegration Estimation. Retrieved from E-views:
http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2FpancointPanel_Cointegration_Estimation.html%23

•

EViews. (2017, June 26). Panel Causality Testing. Retrieved June 26, 2017, from E-views:
http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2Fpanelstats-Panel_Causality_Testing.html

•

Guzman, T. A. (2014, May 04). John Kerry says Africa has “Natural Resources”, Therefore the US is a
“Natural Partner”. Retrieved June 29, 2017, from GlobalResearch.ca: http://www.globalresearch.ca/ussecretary-of-state-john-kerry-says-africa-has-natural-resources-therefore-the-us-is-a-naturalpartner/5380395

•

Gylfason, T., & Zoega, G. (2002). Inequality and Economic Growth: Do Natural Resources Matter? CESifo
Working Paper No. 712, Center for Economic Studies.

•

Hayat, A. (2014). FDI and Economic Growth: The Role of Natural Resources. Charles University. Prague:
Institute of Economics Studies.

•

Janda, K., & Quarshie, G. (2017). "Modelling Natural Resources, Oil and Economic Growth in Africa".
Munich Personal RePEc Archive.

•

Karimu, A., Adu, G., Marbuah, G., Mensah, J. T., & Amuakwa-Mensah, F. (2016). "Natural Resource
Revenues and Public Investment in Resource-rich Economies in Sub-Saharan Africa". WIDER. UNUWIDER.

•

Levin, A., Lin, C.-F., & Chu, C.-S. J. (2002). "Unit root tests in panel data: asymptotic and finite-sample
properties". Journal of Econometrics, 1–24.

•

Maddala, G. S., & Wu, S. (1999). "A Comparative Study of Unit Root Tests with Panel Data and a New
Simple Test". Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 631-52.

•

Panel Causality Testing. (2017, June 12). Retrieved from E-views:
http://www.eviews.com/help/helpintro.html#page/content%2Fpanelstats-Panel_Causality_Testing.html

•

Sachs, J. D., & Warner, A. M. (1995). "Natural Resource Abundance and Economic Growth". NBER.

SESSION 3A: Sectoral Analysis
•

Thorborg, N., & Blomqvist, M. (2015). "Natural Resource Watch: Report on: Sub-Saharan Afric"a July
2015. Copenhagen: Oxfam IBIS.

•

Ugwuanyi, U. B., & Ugwunta, O. D. (2017). "Fiscal Policy and Economic Growth: An Examination of
Selected Countries in Sub-Saharan Africa. International Journal of Academic Research in Accounting",
Finance and Management Sciences, 7(1), 117–130.

•

World Bank. (2017, june 12). World Development Indicators Database. Retrieved from The World Bank:
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators#

65

66

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

The Education-Job Mismatch Determinants Among Youth of
Kyrgyzstan
Asst. Prof. Dr. Kamalbek Karymshakov (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Dr. Burulcha Sulaimanova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
This paper aims to examine determinants of education-job mismatch among youth in Kyrgyzstan. Analysis are
based on the data School-to-Work Transition Survey (STWT) for 2013. Education-job mismatch is measured by
the subjective and objective approach. Subjective approach is based on subjective self-reporting of youth
whether their education match to their current employment requirements. Objective approach uses field of work
according to the ISCO classification and then the required level of education for a certain position is compared to
highest level of education. Determinants of education-job mismatch are identified according to objective
measures. Bivariate discrete estimation technique is applied.

1 Introduction
Education policy is one of the core interventions of the government towards human capital development. High
rate of education enrolment lead to the long-term sustainable growth of economy. However, formal education
itself does not always guarantee employment of educated individuals. Supply and demand dynamics of the
labour force may not coincide and result in unemployment or long period of job search. Moreover, individuals
after their education are not employed with their professional qualification, which refers to the case of the
education-job mismatch. One of the mostly researched topics in education-job mismatch is the vertical mismatch
that shows the mismatch between education credentials of workers and those required by their job. Mismatch
analysis indicate three possible outcomes: overeducated, undereducated and well matched. Mismatch is harmful
both in terms of the financial burden at individual level and ineffective resource allocation at macro level.
Youth employment is very sensitive to the education-job mismatch issues. Formal education not corresponding
to the labour market requirements may lead to their lower labour supply performance: lower wages, lower
satisfaction with job, longer period of unemployment or time necessary to find stable and regular job.(Allen, Van
Der Velden, & Van Der Veldent, 2001; Badillo‐Amador & Vila, 2013; Bauer, 2002; Bratberg & Nilsen, 2000;
Cuesta, 2005; Lamo & Messina, 2010; Zamfir, Matei, & Lungu, 2013).
As the legacy of the Soviet period Kyrgyzstan has higher rate of general education enrollment. In particular,
since the independence in 1991 country witnessed rapid growth of the tertiary education, while decreasing rate of
the pre-school education institutions. For instance, in 1990 number of higher education institutions in
Kyrgyzstan was only 9, while in 2015 about 50 higher education institutions were functioning. Large number of
higher education institutions resulted in the high rate of tertiary education enrolment. According to the World
Bank in 2013 gross enrolment ratio at tertiary education was 47 per cent (World Development Indicators).
Higher rate of education enrolment is considered as one the potential key factors that facilitate economic
growth. However, according to the most of the analytical reports on the private sector development in
Kyrgyzstan, human capital with necessary skills in the labour market is one of the constraints of the private
sector development. Moreover, according to the data of the National Statistical Committee of Kyrgyz Republic
(NSCKR) for 2014 almost 51 % of unemployed were youth in 15-29 ages. Moreover, if 29.2 % of unemployed
in 25-29 age group had tertiary education. These data indicate the issue that unemployment of youth is high and
having tertiary education does not provide with the solution.
The fact of having larger tertiary education enrolment on one hand, but also the increasing issue of finding
qualified labour force for employment on the other hand, underlines the issue of formal education content and its
ability to provide with necessary skills required in the labour market. Education-job mismatch affects not only
wage earnings of youth, but also have influence on their opportunity to find stable and satisfactory job (Elder,
Barcucci, Gurbuzer, Perardel, & Principi, 2015). Some studies have examined the mismatch effect from the
economic restructuring perspective in transition economies, in particularly in Eastern and Southern European
countries context (Lamo & Messina, 2010;Kogan & Unt, 2005; Atanovska et al. (2015);Kupets, 2016; Petreski,
Dane, Maja, & Mojsoska-Blazevski, 2016). Although education-job mismatch tendency is widespread in Central
Asian countries, there are no large empirical studies on this topic. Therefore, for raising this issue and designing
more efficient government policies in this area it is important to understand the main characteristics of those
having matching job and not matching job.
To our best knowledge there are no empirical study on education-job mismatch in the specific case of
Kyrgyzstan. Some analytical reports on the education-job mismatch effect discussing education-job mismatch
based on the descriptive information have covered to some extend Kyrgyzstan along with other Central Asian
countries(Quintini, 2011; Sondergaard, Murthi, Abu-Ghaida, Bodewig, & Rutkowski, 2011; Sparreboom &
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Staneva, 2014). To fill out this gap, this paper aims to examine determinants of education-job mismatch among
youth in Kyrgyzstan.Our study is based on the School-to-Work Transition Survey (SWTS) data by ILO for
Kyrgyzstan for 2013, which specifically focuses on young people aged 15 to 29 years.
The paper is organized as follows. Section 2 describes dataset and presents summary statistics. Section 3
provides information about the empirical strategy. Section 4 discusses estimation results and last section
concludes.

2 Data and Descriptive Statistics
This study uses the data from the School-to-Work Transition Survey (SWTS) by ILO for Kyrgyzstan. The
SWTS includes labour market information on young people aged 15 to 29 years, including information on their
transitions within the labour market. For our study, we will use the dataset from the Kyrgyzstan survey that was
carried out in 2013. For Kyrgyzstan the dataset includes 3930 young individuals and nationally representative
sample.
Several features of this dataset make it unique for youth education and job analysis in Kyrgyzstan case. First,
questionnaire of the survey includes different sections from individual characteristics and educational
background to the employment history and experience of respondents. Second, the survey was oriented at the
youth specifically and provides with detailed information on youth. Third, to our best knowledge, this is the only
data source that provide with necessary information on the school to work transition of youth in the specific case
of Kyrgyzstan. Fourth, to our best knowledge, there are no previous empirical studies that used this data for
Kyrgyzstan.
The education-job mismatch variable construction was based on Davalos et al. (2016) method, and two
mismatch variables - objective and subjective – were created. The subjective variable constructed based on the
answer of the respondents, how they assess their education qualification for present job, whether it is relevant or
not. While the objective mismatch variable is generated from comparison of required level of education for
certain position with the highest level of education received by respondent.
Overeducated
Matched
Undereducated

Subjective
16.1
69.1
14.8

Objective
33.2
45.7
21.1

Table 1. Matching Positions (%)

14.3
64.1
21.6
11

20
63
17
167

16
68
16
222

Health

11.5
70.3
18.2
739

Education

Overeducated
Matched
Undereducated
Number of obs.

Objective
35.4 21.4
55.1 70.6
9.5
8
Subjective
28.1 31.9
58.5 60.8
13.4
7.3
324
65

Public admin.

17.1
58.6
24.2

Financial
interm.

26.4
47.4
26.1

Comunication

Construction

19.5
42.8
37.7

Hotels and
restaurants

Manufacturing

39.6
47.4
13

Transport

Mining

Overeducated
Matched
Undereducated

Wholesale and
retail

Agriculture

The table 1 shows the education-job mismatch shares according to the two mismatch variables. Interestingly
most of the respondents (69.1 %) persive themselves as having proper education level for their present job, while
there is only 45.7 % of those having required level of education. The one third of youth in Kyrgyzstan are
overeducated for their current jobs, where the share of those who perceiving themselves as overeducated twice
less; hence the 21.1 % youth in Kyrgyzstan are undereducated, and only 14.8 % of them perceive theirselves as
undereducated.

52.3
35.6
12.1

22.1
37.6
40.3

52.5
4.3
43.2

33
13.6
53.4

9.2
6.3
84.5

6
22.7
71.3

31.3
53.4
15.3
80

18.5
76.8
4.7
41

15.9
83.1
1
34

7.4
90.7
1.9
67

1.4
94.8
3.8
92

7.4
89.4
3.2
38

Table 2. Matching Positions with Respect to Sectors (%)
According to the sectoral division of mismatch positions, the mostly matched youth of Kyrgyzstan are working
in transport (70.6 %) and construction (58.6 %), wholesale and retail (55.1 %) sectors. While the overeducated
youth for their current work positions are presented in the hotels and restautants (52.3 %) and financial
intermediation (52.3 %) sectors. The sectors with high shares of undereducated youth are public administration
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7.5
84.1
8.4

10.6
87.8
1.6

Elementary
occupation

Overeducated
Matched
Undereducated

Objective
66.1
33.9
0
Subjective
9
9.2
78.3
90
12.7
0.8

Plant and machine
operators

11.1
30
58.9

Craft and related
trade workers

6.6
0
93.4

Skilled
agricultural and
forestry workers

Technicians and
Associate
professionals

0
14.6
85.4

Services and sales
workers

Professionals

Overeducated
Matched
Undereducated

Clerical support
workers

Managers

(53.4 %), education (84.5 %) and health (71.3 %). Interestingly, eventhough there is a large share of
undereducated youth in these three sectors, these workers perceive themselves as well matched workers for their
current positions.

40
51.7
8.3

39.1
48.6
12.3

15.8
65.7
18.5

22.5
70.4
7.1

88.3
11.7
0

29.9
56.8
13.3

11.9
70.2
17.9

16.9
65.6
17.5

24.6
68.2
7.2

18.7
62.3
19

Table 3. Matching Positions with Respect to Occupations (%)
Going further in details show that the most undereducated youth are working as managers (85.4 %),
professionals (93.4 %), technicians and associate professionals (58.9 %). Due to significant differences between
subjective and objective mismatch variables, the estimation of the determinants will be based ob the objective
mismatch measurements.

3 Methodology
The probability of the individual to be in one of the mismatch categories or to be matched will be estimated
with binary choice models. Presicely, every mismatch category (𝑦) is estimated with Probit model, which is
conditional on individual level and present work characteristics (x). Formally models is ggiven below
(Wooldridge, 2002):
𝑃(𝑦 = 1𝑥) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘 ) = 𝐺(𝛽0 + 𝑥𝛽)
𝑥𝛽 = 𝛽1 𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘 𝑥𝑘
𝑧

𝐺(𝑧) = (𝑧) ≡ ∫ (𝑣)𝑑𝑣
−∞

(𝑧) = (2)−1/2 𝑒𝑥𝑝(−𝑧 2 /2)

4 Estimation Results
Table 4 presents the estimation result for undereducation determinants. According to these results the young
men less likely to be undereducated, while women with tertiary education more likely to be undereducated.
There is significant impact of having written contract for present job to be undereducated, hence this is highly
significant for women. The probability of being undereducated for particular occupation is decreasing in
wholesale and retail sector, particularly this true for men. The same result is obtained for industry sector as well.
The probablity of youth to have education and job matched increases in wholesale and retail sector. While
youth with tertiary education, working in the firm having from 5 to 19 employees less likley to be matched. But
young men from North region more likely to be matched, rather than other males from Central region.
The determinants of overeducation show that, in the firms with 5-19 workers more likely to have overeducated
young workers rather than bigger firms, and that young individuals working in the wholesale sector more likely
to be overeducated for their present work position.
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Undereducated Youth
Total
Male
Female
Marital status (ever married = 1)
-0.0310
-0.0151
-0.1909*
Gender (male = 1)
-0.1075**
Age
-0.0014
-0.0011
0.0013
Education level (reference: basic and secondary education):
Tertiary education
0.2212***
0.1478*
0.2545**
Technical education
-0.0134
-0.1635**
0.1378
Firm size
Small firm (less than 5 employees)
-0.0501
-0.0710
-0.0036
Medium size firm (5-19 employees)
-0.0007
0.0275
0.0402
Contract type (written contract = 1)
0.0985*
-0.0548
0.4814***
Sector
Agriculture
0.1160
0.0293
0.3021
Industry
-0.1394**
-0.1781**
-0.0877
Wholesale and retail
-0.2670*** -0.2960***
-0.0852
Regions (reference: Central region)
North
-0.1249** -0.2362***
0.1054
South
0.0519
-0.1250**
0.2384**

Table 4. Estimation Results for Undereducation (Marginal Effect Estimates)
Education-Job Matched Youth
Total
Male
Female
Marital status (ever married = 1)
0.0719
0.0446
0.1703**
Gender (male = 1)
0.1071*
Age
-0.0012
0.0031
-0.0084
Education level (reference: basic and secondary education):
Tertiary education
-0.5628*** -0.6456*** -0.4357***
Technical education
-0.0066
0.1645**
-0.1133
Firm size
Small firm (less than 5 employees)
-0.0578
-0.0553
-0.1348
Medium size firm (5-19 employees)
-0.1322**
-0.2259**
-0.0623
Contract type (written contract = 1)
-0.0873
-0.0061
-0.2525**
Sector
Agriculture
-0.1776
-0.1557
-0.1030
Industry
0.0670
0.1229
-0.0383
Wholesale and retail
0.1607*
0.2175**
0.1310
Regions (reference: Central region)
North
0.0616
0.1759**
-0.1031
South
-0.0898
0.0427
-0.1990**

Table 5. Estimation Results for Matched Youth (Marginal Effect Estimates)
Overeducated Youth
Total
Male
Female
Marital status (ever married = 1)
-0.0069
0.0036
0.0129
Gender (male = 1)
0.0084
Age
-0.00004
-0.0025
0.0008
Education level (reference: basic and secondary education):
Tertiary education
0.3160*** 0.4968***
0.1946***
Technical education
-0.0407
-0.0371
-0.0388
Firm size
Small firm (less than 5 employees)
0.0846
0.0702
0.1990
Medium size firm (5-19 employees)
0.0862**
0.1116**
0.0094
Contract type (written contract = 1)
-0.0177
0.0370
-0.2207**
Sector
Agriculture
-0.0072
0.0070
Industry
0.0607
0.0604*
0.1006
Wholesale and retail
0.1381*
0.2455**
-0.0535
Regions (reference: Central region)
North
0.0529
0.1073*
0.0136
South
0.0186
0.0574*
-0.0023

Table 6. Estimation Results for Overeducation (Marginal Effect Estimates)
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5 Conclusion
Relatively young demographic structure of population and increase of youth employment is one of the core
issues for Kyrgyzstan. Increasing employment is multifaceted issue. This is not only related with the low private
sector development, but also with low level of qualification or low availability of young individuals with
corresponding professional qualification in the labour market. In public discourses government institutions,
private sector representatives and international organization agree on the fact that the education system of
Kyrgyzstan should be reformed towards the better meeting of demand for labour force in the labour market.
For raising the issue for policy agenda and emphasizing its importance in terms of the its consequences and
understanding its scope, it is extremely important to provide with analytical reports on education and job
mismatch in Kyrgyzstan. Most of the reports on this topic are limited with descriptive approach and does not
provide with deep evidence on scientific approach, which will be more emphasizing. Moreover, no previous
empirical studies from the academia on education-job matching and youth employment increase potential
interest to the present research.
To fill out this gap, this paper aims to examine determinants of education-job mismatch among youth in
Kyrgyzstan. Our study is based on the School-to-Work Transition Survey (SWTS) data by ILO for Kyrgyzstan
for 2013, which specifically focuses on young people aged 15 to 29 years. According to the empirical results the
young men less likely to be undereducated, while women with tertiary education more likely to be
undereducated. The probablity of youth to have education and job matched increases in wholesale and retail
sector. The determinants of overeducation show that, in the firms with 5-19 workers more likely to have
overeducated young workers rather than bigger firms.
Acknowledgement: This research is carried out with financial support from the Ministry of Education and
Science of the Kyrgyz Republic for young scientists.
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Appendix

Marital status (ever married = 1)
Gender (male = 1)
Age
Education level
(reference: basic and secondary education):
- Tertiary education
-

Technical education

Firm size
- Small firm (less than 5 employees)
-

Medium size firm (5-19 employees)

Contract type (written contract = 1)
Sector
-

Agriculture

-

Industry

-

Wholesale and retail

Regions (reference: Central region)
- North
-

South

Constant
No. of Obs.

Undereducated Youth
Total
Male
Female
-0.0808
-0.0434
-0.4889*
(0.1421)
(0.1807)
(0.2707)
-0.2781**
(0.1350)
-0.0036
-0.0034
0.0034
(0.0251)
(0.0309)
(0.0471)
0.5721***
(0.1666)
-0.0351
(0.1728)

0.4071*
(0.2167)
-0.5183**
(0.2347)

0.6518**
(0.2886)
0.3536
(0.2791)

-0.1321
(0.1779)
-0.0019
(0.1492)
0.2586*
(0.1519)

-0.2079
(0.2249)
0.0785
(0.2056)
-0.1570
(0.1938)

-0.0092
(0.3557)
0.1013
(0.2458)
1.3200***
(0.3031)

0.2948
(0.3703)
-0.3673**
(0.1482)
-0.8075***
(0.2343)

0.0822
(0.4205)
-0.5079**
(0.2022)
-1.1411***
(0.3025)

0.8840
(0.7926)
-0.2204
(0.2663)
-0.2142
(0.4119)

-0.3415**
(0.1471)
0.1349
(0.1460)
-0.0364
(0.6038)
733

-0.8432***
(0.2059)
-0.3622*
(0.1887)
0.3799
(0.7689)
473

0.2696
(0.2777)
0.6184**
(0.2648)
-1.2085
(1.0880)
260

Table 7. Estimation Results for Undereducation (Coefficient Estimates)
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Marital status (ever married = 1)
Gender (male = 1)
Age
Education level
(reference: basic and secondary education):
- Tertiary education
-

Technical education

Firm size
- Small firm (less than 5 employees)
-

Medium size firm (5-19 employees)

Contract type (written contract = 1)
Sector
-

Agriculture

-

Industry

-

Wholesale and retail

Regions (reference: Central region)
- North
-

South

Constant
No. of Obs.

Education-Job Matched Youth
Total
Male
Female
0.184
0.1119
0.5256**
(0.1484)
(0.1926)
(0.2619)
0.2765*
(0.1501)
-0.0033
0.0078
-0.0247
(0.0255)
(0.0317)
(0.0435)

-1.7102***
(0.2059)
-0.017
(0.1700)

-2.0334***
(0.3051)
0.4205*
(0.2189)

-1.3553***
(0.3234)
-0.3556
(0.2826)

-0.1488
(0.1841)
-0.3423**
(0.1713)
-0.2226
(0.1625)

-0.1388
(0.2380)
-0.5745**
(0.2390)
-0.0153
(0.2110)

-0.4363
(0.3395)
-0.1865
(0.2705)
-0.6980**
(0.2887)

-0.4894
(0.3557)
0.171
(0.1578)
0.4059*
(0.2287)

-0.3981
(0.4045)
0.3094
(0.2310)
0.5658*
(0.2979)

-0.3352
(0.8304)
-0.114
(0.2678)
0.3579
(0.3908)

0.1559
(0.1539)
-0.2306
(0.1623)
0.4709
(0.6068)
733

0.4527**
(0.2122)
0.1071
(0.2078)
0.2028
(0.7965)
473

-0.327
(0.2997)
-0.6311**
(0.2861)
1.308
(0.9825)
260

Table 8. Estimation Results for Matched Youth (Coefficient Estimates)
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Marital status (ever married = 1)
Gender (male = 1)
Age
Education level
(reference: basic and secondary education):
- Tertiary education
-

Technical education

Firm size
- Small firm (less than 5 employees)
-

Medium size firm (5-19 employees)

Contract type (written contract = 1)
Sector
-

Agriculture

-

Industry

-

Wholesale and retail

Regions (reference: Central region)
- North
-

South

Constant
No. of Obs.

73
Overeducated Youth
Total
Male
Female
-0.0447
0.0353
0.0854
(0.1629)
(0.2142)
(0.2840)
0.0554
(0.1944)
-0.0003
-0.0252
0.0052
(0.0266)
(0.0418)
(0.0491)
1.5073***
(0.2923)
-0.301
(0.3388)

2.3027***
(0.4219)
-0.4573
(0.3813)

1.1869***
(0.4511)
-0.2851
(0.4711)

0.4651*
(0.2699)
0.5068**
(0.2137)
-0.114
(0.2857)

0.5591*
(0.3255)
0.9062***
(0.3290)
0.3542
(0.3185)

0.8794*
(0.5136)
0.0604
(0.3064)
-1.0515**
(0.4473)

-0.0486
(0.5395)
0.3803
(0.2344)
0.6534**
(0.2998)

0.0657
(0.7358)
0.5988*
(0.3297)
1.2438***
(0.4412)

0.5498
(0.3484)
-0.4568
(0.5423)

0.2955
(0.2032)
0.1189
(0.1842)
-2.4139***
(0.6946)
733

0.6930**
(0.3134)
0.5270*
(0.3181)
-3.1298***
(1.1067)
473

0.0847
(0.3248)
-0.0155
(0.3072)
-1.5909
(1.1727)
256

Table 9. Estimation Results for Overeducation (Coefficient Estimates)
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The Public Policy in Agricultural Product Markets and
Effectiveness of Regulations
Prof. Dr. Mehmet Okan Taşar (Selçuk University, Turkey)
Abstract
Parallel to the developments in the global economy, perhaps the most problematic market structure within the
liberalization process in the transition economies and in the Turkish economy is highlighted as agricultural product
markets. The effects of agricultural product prices on other macroeconomic indicators and the fundamental
economic problems such as inflation, income distribution, poverty and unemployment constitute a fundamental
dynamic. At this point, public policies and regulations of market processes need to be analyzed in terms of the
effects they will cause.
The purpose of this paper is to analyze the effects of interventions and regulations on agricultural products
markets on market economy and macroeconomic indicators. However, it will be possible to establish the most
appropriate agricultural policies possible for the macroeconomic performance of the Turkish economy. In the first
section; the impacts and consequences of regulations will be determined by establishing the relationship between
agricultural product markets and government interventions. The second part is to analyze these effects and results
with the help of data and indicators belonging to the Turkish economy and to analyze the different effects caused
by the applied agricultural regulations. The last part is; the discussion of rational agricultural intervention policies
and regulations with the least possible negative impact.

1 Introduction
Due to the importance of agricultural products in terms of humanity, the intervention and regulation of the states
in these periods attracts attention in all periods of human history. One of the most important features distinguishing
agricultural markets from other markets is; High potential to be affected by climate, geography and political
developments, the foundation of disasters such as famine, famine and drought, and an unstable market operation
structure. The production and trade of agricultural products determines the periods of human history and technical
development or differences constitute the main dynamic of social transformations. In the theory of economics,
agricultural markets also constitute the focal point of important debates.
When we look at the state interventions for agricultural product markets and their historical practices in terms
of regulations, agricultural policies are used in tribal states, Ancient Greek city states and central empires, as well
as global empires such as Rome and the Ottoman Empire. The strategic importance of agricultural products and
agricultural production techniques such as "latifundia" or "timar system" in each period is defined as a factor that
can change the course of history. The fact that the agricultural sector is adequate and developed, especially in
economic terms, is becoming the most important macroeconomic factor determining the prosperity and stability
of societies.
After the Industrial Revolution, the second plat- form due to the industrialization-oriented growth structure of
the agricultural sector and its socio-economic orientation towards the industrial cities of the rural population
reveals significant structural problems in all economies. In addition, the application of technological developments
to the agricultural sector is possible in a slower and more limited framework than in other sectors. In addition, free
foreign trade and liberalization policies are present in all sectors as well as some side effects in agricultural
production areas. Although free market economies in general can be said to have positive effects in industrial
sectors, it is known that they lead to a series of "market failures" in terms of agricultural markets. The "invisible
hand" which is theoretically the most basic automatic balancer in all the markets of the economy is not working
because the supply-demand balance depends on the different period prices of these functions in agricultural product
markets. Therefore, agricultural product markets are attracting attention due to unstable price and production
structure. This instability is; Agricultural products are leading to serious consequences due to the importance of
human life, economic development and effects on social prosperity.
Structural instability in agricultural product markets affects not only agricultural products but also production in
all sectors of the economy, determining price movements and causing significant macroeconomic distortions such
as poverty and income distribution imbalances. On the other hand, it disturbs the demographic structure of the
population and aggravates the problems of urbanization and unemployment. The impoverishment of the rural
population is also a determinant of a general poverty and income distribution inequality that can affect an entire
society. For this reason today; It is considered an absolute necessity to include agricultural planning and
agricultural policy in all economic systems, either developed or underdeveloped. Agriculture and rural
development, beyond being a problem that can only be solved by national policies, require an international level
of cooperation and policy. Successful and coordinated agricultural policy and cooperation is linked to; Poverty,
injustice, social conflict and chaos as well as macroeconomic problems such as unemployment, inflation and
economic contraction.

SESSION 3A: Sectoral Analysis

75

While discussing the boundaries of the state's intervention in the economy and the dimensions of this intervention
in the current economic literature, the policy tools used by the state of intervention in the agricultural product
markets are questioned, not the existence of state intervention. Therefore, state intervention in agricultural markets
is accepted in all economic systems, but there are disagreements over the economic consequences and side effects
of the methods used. At this point, it is of great importance to determine the right agriculture and pricing policies
to be implemented in order to realize social development and economic development goals without disturbing the
market operation structures.
Parallel to the developments in the global economy, perhaps the most problematic market structure within the
liberalization process in the transition economies and in the Turkish economy is highlighted as agricultural product
markets. The effects of agricultural product prices on other macroeconomic indicators and the fundamental
economic problems such as inflation, income distribution, poverty and unemployment constitute a fundamental
dynamic. At this point, state intervention and regulation of market processes need to be analyzed in terms of the
effects they will cause. The purpose of this study is to analyze the effects of interventions and regulations on
agricultural products markets on market economy and macroeconomic indicators. However, it will be possible to
establish the most appropriate agricultural policies possible for the macroeconomic performance of the Turkish
economy. In the first section; the impacts and consequences of regulations will be determined by establishing the
relationship between agricultural product markets and government interventions. The second part is to analyze
these effects and results with the help of data and indicators belonging to the Turkish economy and to analyze the
different effects caused by the applied agricultural regulations. The last part is; the discussion of rational
agricultural intervention policies and regulations with the least possible negative impact.

2 Global Tendencies on Agricultural Policies
Agricultural policy refers to the whole of state interventions designed to influence the socio-economic and
technical environment of agricultural activity. This definition reveals that each policy is shaped around a specific
objective function and that it is equipped with the necessary tools to achieve the goals set out. Today, policies on
the agricultural sector, which have become part of the general economy, constitute a sub-component of
macroeconomic policies subject to cross-sectoral interactions (Şahinöz, 2010).
Neo-Classical Economy has adopted to some extent the state intervention in the early 1960s, with the experience
of development planning in the poor countries, the first steps towards development, and the elimination of market
failures. However, with the approach that state intervention is necessary in the coming period, the gradual
weakening of the concept of developmental state points to a clear contradiction. The Washington Consensus and
the Post Washington Consensus continue to understand that the role of the state in growing up in poor countries is
rather limited (Byres, 2009). In agriculture, however, there are certain basic and important functions that only the
state can bear. This role of the state; It also includes the application of protectionist foreign trade policies and
import-duplication industrialization strategies in order to realize the structural transformation that has a critical
role in important and historical examples of capitalist development. The same is true for land reform, co-operation,
and other mechanisms instead of flexible "agricultural institutions". More importantly; requires an intense official
credit and incentive program that does not involve excessive interest. There is a need for significant government
interventions in the creation of modern irrigation facilities, in the dissemination of new technologies, in the control
of inter-sectoral prices, and in rural poverty alleviation programs in particular. Without such an interventionist
state, it is not possible to achieve a dynamic agricultural transformation in economically backward countries and
to create a well-balanced agricultural commodity market (Byres, 2009).
2.1 Agricultural Policy with UN and IMF Approach
The main principle in rural development programs of recent period of United Nations becomes remarkable as a
multi-sectorial development approach. This approach, based on the interaction of rural development between
agricultural sector and the other sectors, is expressed as the main components of rural development (water, energy,
health, agriculture, and bio-diversity/WEHAB) formed by World Sustainable Development Summit (Giray, et al,
2004).
Especially, in the recent period, the concept of “multifunctional agriculture” is similarly based on simultaneous
development of the food goods, production, and service sectors in agricultural activities. Multifunctional
agricultural approach, in both global scale and EU scale, has begun to be used in 1993 together with EU agricultural
law and was also adopted by OECD (Marsden and Sonnino, 2008).
The new content of rural development was enlarged by considering the different economic activities. The
different economic activities foresee differentiated economic activities in rural areas such as high-quality
production and regional qualified products, environmental protection and land management, shortening supply
chain, and development of rural tourism (Knickel and Renting, 2000). This approach overlaps with the concept of
multifunctional agriculture concept. In addition, this approach, also considered in either United Nations and IMF
or EU scale applications of agricultural and rural development policies, is accepted as a policy suggestion.
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Over the years there have been a number of strategies followed in order to invoke economic, political and social
structural changes to rural areas. However, it is a field characterized as offering many fads and few satisfying
economic evaluations. This is partly a reflection of the lack of a clear, common definition for what ‘rural
development’ precisely means more than a decade after this was first prominently highlighted. The dominant
approach during the majority of the last half century or more has been based on agricultural development. Indeed,
rural development has been regarded as synonymous with agricultural development for much of its history. Even
today, rural development is sometimes practiced with a single emphasis on agricultural development, and on
productivity and modernization in particular. This has endured, partly because we generally know far more about
the promotion of agricultural growth in rural areas than about the promotion of non-agricultural activities, but also
because responsibility for rural development typically falls to government departments associated with agriculture
in many countries.
2.2 E.U. Common Agricultural Policy and Rural Development Approach
Considering the US and EU countries, which are considered to be the two most important actors of world
agricultural production, it is seen that they apply large scale protective agricultural policies especially for the
agricultural products market. These countries, which have carried large amounts of income to agricultural
producers, can easily be expressed in terms of their production quantity and diversity, and they constitute a
significant part of agricultural production on a global scale and have a decisive position in agricultural markets
(Acar, 2003).
The most important institutional structure that determines agricultural support policies in the United States is
realized by the Product Credit Company (CCC), which was established in 1933 and has been operating since 1948
as a federal federation of the Ministry of Agriculture. This Authority; It has a wide range of activities such as
supporting the prices of agricultural products through loans, purchases, payments and other activities, developing
different alternatives for production and marketing, evaluating agricultural products on the domestic market,
providing food assistance when necessary and finding foreign markets for more agricultural products. The EU
Common Agricultural Policy, which is basically defined as a supportive and protective agricultural policy, is
regarded as the most comprehensive, most protective support policy on a global scale (Acar, 2003).
Rural development policy is one of the main components of European Union Common Agricultural Policy
beginning from the year 2000.EU Common Agricultural Policy attracts attention is one of the oldest programs of
Union applied since 1962. In the first years, while a study was determined toward eliminating the problem with
food insufficiency experienced after war, in the progressing periods; it is concentrated on planning production in
agricultural products and increasing competitive power of European Agriculture (EU, 2014).
European Union (EU), in order to support the candidate and potential candidate countries, in the framework of
Council Regulation, numbered 1085/2006, formed Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA. Pre-Accession
Assistance-IPA foresees aid to Turkey, Macedonia, Croatia, which are in candidate status in EU accession process
and to the potential candidates. The main aim of IPA, in order to strengthen these countries, which are in the
accession process, in the areas of institutional capacity, border cooperation, economic and social development, and
rural development, is to make aid in a single framework. Pre-Accession Assistance-IPA, also considering the
respective internal dynamics and country features of EU- candidate or potential candidate countries, supports the
infrastructures of countries about their being stable and toward EU-membership. IPA, in order to provide a
consistent and effective structuring, also considering the needs and priorities of countries, consists of five
components as institutional structuring and supporting the pass from EU-candidate to full membership, crossborder cooperation, regional development, development of human resources, and rural development (Turhan,
2015).
Rural IPARD (Instrument for Pre-Accession Assistance-Rural Development: IPARD) supports adaptation
preparations and development of policy in this scope for application and management of Common Agricultural
Policy, Rural Development Policy, and the relevant policies of European Union. IPARD, which is fifth component
of IPA, have two main aims. The first main aim of IPARD approach is to help the application of EU legislation
relevant to Common Agricultural Policies and, in this framework, to support to the adoption of EU standards on
the issues such as animal health, vegetable health, and food security. While the second aim is expressed in the form
of providing support the sustainable development of agricultural sector and rural areas, in order to be able to reach
these aims, there are three axes (Turhan, 2015).
1st Axis: Strengthening market efficiency and applying EU standards
2ndAxis: For Agriculture- Environment action to be applied, preparations of the necessary actions and
infrastructure
3rdAxis: For Development of Rural Economy, all EU –candidate countries should prepare an IPARD Rural
Development Program and, with an institutional structure (IPARD agency in the sample of Turkey), provided its
accreditation process, and have to apply this program
For Turkey, IPA-Rural Development Program (IPARD Program), was designed by considering the priorities and
needs in the pre-accession period of the country in the context of rural development. The main aim of Rural
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Development Program, approved by European Commission on the date of February 25, 2008, is to make
contribution to the application of legal acquit related to EU Common Agricultural Policy, reaching some priorities
for the adaptation of agricultural sector and rural areas in the candidate country, and solution of problems (Turhan,
2015). The following four sub-actions, adopted toward the aim of contributing to especially eliminate rural
development unbalances attract attention.
* diversifying and developing the farm activities
*developing local products and micro businesses
* developing rural tourism, and
* developing culture fishing.
Together with rural development policy, EU Common Agricultural Policy shows structural features founded on
two pillars. While the first pillar consists of direct payments made to agricultural sector, market regulations, and
export supports, the second pillar includes policies in the area of rural development. 92% of EU surface area is
defined as rural area; 53% of employment from the rural area; and 45% of added value is created in the rural areas.
Therefore, the weight of rural agricultural policies in EU Common Policy gradually increases (Kulaklıkaya, 2015).
European Union Rural Development policy is fixed on the three main principles. Firstly, in the rural areas, via
increasing the physical capacity of human resources and quality of agricultural products, policies toward
competitive power is expressed. The second principle includes the bases related to the sustainable use of
agricultural lands, protection of environment, and climatic adoption of change. The third principle is raising quality
of life and adopting a multi-sectorial rural development approach, diversifying economic activities.

3 The Qualities and Efficiency of Agricultural Policies and Regulations in Turkey
3.1 Historical Background of Agricultural Policies in Turkey
First of all, agricultural policies are made up of that; basic price applications, agricultural support loans, tax
exemptions and exemptions, technology information transfer, rural infrastructure projects. The base price and
subsidy purchase policy for agricultural products in Turkey is starting from the 1930s. The historical process of
the agricultural lending policy extends back to much earlier periods. The ongoing agricultural credit policy in
Turkey is nourished from two different sources, namely organized and unorganized credit markets. The organized
credit market is composed of banks, Agricultural Credit Cooperatives and Agricultural Sales cooperatives.
However, as low interest agricultural credits are extended on the basis of the size of the enterprise and the size of
the collateral shown, it may cause a side effect that disturbs distribution of favorable income for large farmers as
it is for the implementation of the base price (Şahin, 1998)
The main approach in agriculture policy in these years has been to increase production, to promote all small and
large private agricultural production units, because production in the first years of the Republic is a problem. In
1925, the conversion of the monetary tax scheme by removing the same amount of tax taken in the agricultural
sector increased the level of marketable production by creating an environment that encourages production in
agriculture. Between 1923 and 1938, 3.7 million lands were distributed to a group of landless farmers and
immigrants by the state. The agriculture sector has been developing rapidly with the opening of the state-handled
lands and meralars. By 1929, a growth of 27% was achieved in agriculture (Eştürk and Eren, 2014). These
developments are developments that can be regarded as positive in terms of food safety. On the one hand, the food
supply of the people has been improved, while on the other hand the increase in farmer incomes has increased the
accessibility of food. During the period 1923-1931 grain and cereal stock exchanges were established and the stock
exchanges were able to remove the price differences in the regions where they were located to a great extent,
enabling the buyer and seller to operate safely and to systematically determine the quality and value of the products.
In this period, Agricultural Credit and Agricultural Sales Cooperatives were established as the first and most
important step of the farmers' organization and these organizations expanded their market opportunities by
financing provided by Ziraat Bank and by purchasing the product which gave various inputs and credit support to
its partners (Eştürk and Eren, 2014).
The period of 1938-1946 after the 1929 crisis is characterized as a period in which the intervention and solid
stateism are dominant in terms of agricultural policies in Turkey. In the Second World War, as Turkey's relationship
with the world states has been extremely weak, the country has had to supply an army far above its capabilities
because of a possible war. Due to the duration of the war, the end of the mobilization, the keeping of the workforce
under arms, the empty fields and the presence of adverse climatic conditions, serious shortages and scarcities were
experienced in the supply of food products during this period. Wheat production, which has a significant share in
agricultural production, declined during this period. The wheat production, which was 4,200 thousand tons in
1939, decreased to 2,200 thousand tons in 1945 (Eştürk and Eren, 2014). While the decline in agricultural
production due to the conjuncture of war, especially in large cities, caused many food products to be subject to
black market, bread was attached to carnation due to the flour shortage. The application of carding has been started,
and it is forbidden to make flour pasta such as flour confectionery. Because of this, the government has made a
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more radical attempt to implement the "Milli Koruma Kanunu", which is one of the important developments of
the period, since the regulations against the government preventing the stagnation related to the price determination
of agricultural products have been weakened. By law, the government has gained the right to intervene widely in
agriculture and commercial life; through the decree, the villagers and small farmers have the right to confiscate
the assets of the foreign trade merchant and the workshop, factory and facilities of the industrialist. Although this
is a practice created by war, it is often considered arbitrary. Particularly the peasant sector was very badly affected
by the law. For the country, this period was the period when food insecurity in Republican history was felt the
most in food poverty (Eştürk and Eren, 2014).
The aim of self-sufficiency, which struck the mark of agricultural policy in 1923-1950 periods, aimed to produce
more and exports to foreign markets in the 1950s through mechanization. In this period, especially since 1948, the
agriculture has been financed with the aid obtained under the Marshall Grant Scheme. With agricultural
development, Marshall Aid became the driving force; The increase in the number of plows in agriculture, the
increase in agricultural land lending, the increase in agricultural loans, support prices, good climatic conditions
and the spread of fertilizer usage have increased production (Eştürk and Eren, 2014).
In the 1950s, as world prices fell below the prices in the country, incentive applications started in exports. In this
period when price increases were accelerating, prices of agricultural products such as animal products, rice, bread
and oil were intervened in order to protect the consumer. In terms of food safety, it can be said that this period is
better than the years of famine during the Second World War, depending on the increases in agricultural production
and productivity (Eştürk and Eren, 2014).
In the determination of agricultural policies, the planning period has been started since 1963 and depending on
the basic principles of development plans; the government has been supporting and intervening in the agriculture
sector in the first years, while the price support policy became the foreground in the following plan periods. From
1960 to 1980, with the import substitution method, agricultural production and productivity increase became the
first aim of agriculture policies as a necessity of industrialization policies. The neo-liberal policies that were
effective in the world from the 1980s to the present day became effective in determining the agriculture policies
of our country. These are external dynamics such as IMF, WB, WTO and EU as actors. Those who act on these
external dynamics are mostly economic crises living in the country. In the world, affected by the oil crises of the
1970s, Turkey has applied to the IMF for rid of the crisis and the need for external debt, and has agreed to
implement the IMF's stabilization measures. These measures took place in the Decisions of 24 January 1980 and
in subsequent implementations. The stabilization measures introduced in order to bring the market mechanism into
operation have provided a minimum level of support to the public sector. Within the scope of these measures;
Fertilizer prices were first raised and government support provided to other agricultural entrances was gradually
lifted, and the prices of largely outsourced modern entrances were left to fluctuate according to the free exchange
rate. The conditions of use of agricultural loans have been aggravated. While the agricultural subsidy prices have
been reduced, the coverage of the number of supported products has been reduced to half (Eştürk and Eren, 2014).
The number of supported products reduced in the 1980s has been increased since the beginning of the 1990s,
subsidy prices have been improved, agricultural loans have been increased and some of the accumulated debts of
the farmers have been erased and the premium system on product basis started to be implemented in 1993. The
increase in subsidies in agricultural products ensures the stability of the supply of agricultural products. This means
regular and continuous availability of food for consumers, and income and price stability for producers. Süt
Endüstrisi Kurumu (SEK), Et ve Balık Kurumu (EBK), “Türk Zirai Donatım Kurumu (Turkish Agricultural
Equipment Corporation)” (TZDK), which have taken important roles in the development of agriculture and
directed the agriculture sector in this period, with some measures taken in favor of agriculture in 1990s. These
institutions were later privatized. With the withdrawal of these institutions, which constitute a market security for
livestock and milk producers, there has been price instability in the market; Meat and dairy products. Another
characteristic of these years is the Agriculture Agreement signed under the WTO, which entered into force in 1995,
and the EU and Customs Union Agreements, which entered into force on 1 January 1996. In the direction of the
Agriculture Agreement with the WTO, subsidy policies such as input subsidy and price support for agriculture
have been reduced, and customs taxes, which protect agricultural products and producers from price fluctuations
in international markets and encourage domestic production, have been reduced (Eştürk and Eren, 2014).
Since 2001, Turkey has changed all the support and incentive system applied in the agricultural area and switched
to Direct Income Support (DIS). The agrarian policy implemented with the support of the World Bank has been
shaped by three main elements of reform. The first element is; Secondly, the gradual abolition of price and input
support, and the last element is the privatization of state enterprises in the hunting sector and the reduction of
government intervention in the processing and marketing of agricultural products. In the application of DIS, the
upper limit of supply for 2001 was determined to be 200 decares, and a payment of 10 TL per decare was adopted.
Since 2002, the upper limit has been raised to 500 decares and the payment amount has been increased to 13.5 TL.
Within the total support payments, the share allocated for DIS was 14% while it reached 83% in 2002. Since 2002,
the share of DIS share has gradually decreased and decreased to 19% for the year 2008 when the payments were
concluded (Tan, et al, 2010). One of the basic principles of the DIS policy, which is accepted as one of the most
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important components of the Agricultural Reform Implementation Project (Tarım Reformu Uygulama Projesi
TRUP), is the Farmer Registration System (Çiftçi Kayıt Sistemi-ÇKS). The main objective of the ÇKS is; it is the
creation of a strong trial base by the manufacturers' registration (Tan, et al, 2010).
With the Agriculture Law published in the “Resmi Gazete” dated 25.04.2006 and numbered 26149, it is aimed
to develop the agricultural production in a suitable way for the internal and external students and to preserve and
develop natural and biological resources. It is also aimed to increase the level of prosperity in agriculture sector
by increasing productivity, strengthening food safety and security, developing producer organizations,
strengthening agricultural markets, and providing rural development. The main objective of agricultural subsidies
is to contribute to the solution of the priority problems of the agriculture sector, to increase the effectiveness of
applied policies and to make the sector easier to harmonize with this policy. In its opinion, agricultural subsidies
policies will be implemented with programs that provide economic and social efficiency and productivity
conditions. The means of agricultural support stated in the Law are; DIS, differential payment, compensatory
payments, animal husbandry support, agricultural insurance payments, rural development support, environmental
protection support (Yalçınkaya, et al, 2006).
3.2 Effectiveness of Regulation and Public Policy
In terms of Turkey agricultural policies of 2000s was formed in the framework of application project of
agricultural reform, especially made International Monetary Fund and World Bank and EU Common Agricultural
Policy in 20001 (Günaydın, 2009). In the content of Negotiation Framework Document (NFD), dated October
2005, Turkey signed with EU, in related to agricultural policy; three files attract attention as agriculture and rural
development, vegetable - animal health, food security, and fishing. The title of “agriculture and rural
development”, which can be evaluated as the most important one in these files is suspended with the different
reasons (Günaydın, 2009).
In 2001, signing Application Project of Agricultural Reform with World Bank in 2001, finance supply toward
realization of the commitments given by IMF- Turkey Standby Agreement was realized. TRUP content consists of
four components as farmer transition program (alternative product project), restructuring Association of
Agricultural Sale Cooperatives, and project and support services (Günaydın, 2009).
The most remarkable one in all agricultural policies applied in Turkey through IMF and WB is the application
of Direct Income Support (DIS), in which all agricultural inventions are combined in a single title. DIA was also
adopted as an instrument of a production planning considering the increase of productivity and regional
differences. Together with Budgetary 2009 DIA application, not allocated allowance, due to insufficient
supervision and payments made to landowner not to that making production, turned into an ineffective application.
Instead of DIA application, in terms of adaptation to EU regulation, legal arrangements were committed regarding
the use of simplified agricultural support system (SPS) (Günaydın, 2009).
DIS payments lead to some economic problems, especially due to problems in land ownership. The application
is far from effective because of the different ownership of the land and the producer, inherited problems in
agricultural land, and the fact that producers do not direct production despite the support given. Due to these
developments in the World Bank Report in 2009, the state focused on different intervention tools; The DIS
application was abolished after primarily increasing agricultural input support. Instead, a shift to a premium
payment system was made for the area-based product (Eğri, 2012).
While the DISs have entered the liquidation process in recent years, the implementation of the Premium
Payments has progressed steadily towards becoming the main agricultural support vehicle. Premium payments
have been implemented in a rather uneven fashion since the early 1990s for products such as cotton and sunflower,
oilseeds such as soya, canola and olive oil, tobacco, tea, cereal, pulses, etc., which are open to production and
largely dependent on foreign markets. In the period of 2000-2009, premium supports were applied continuously
for cotton, olive oil, oil seeds and tea pruning. Premium applications for tea started in 2003 and for grains in 2005.
Until 2005, 80-90% of the total premium payments went to cotton, olive oil and oil seeds, and the remainder of
the remainder. Cereals increased its share of 20% of bonus payments for three years covering 2005-2007 to 39%
in 2008 and to 49% in 2009 (Şahinöz, 2010).
Together with innovations and changes in the area of rural development in the world, the most important
component of rural development policy of Turkey continuously developed is EU adaptation process. In the
framework of EU-Turkey relationships, to the present from 2000s, the IPARD I and IPARD II application of
common agricultural policy form the basis of rural development policies of Turkey. Macroeconomic effects of
these policies are put in order as development of agricultural and breeding sectors, qualified as the main economic
actors of the rural areas, development of agricultural based industry and information based production in terms of
production technologies, and strengthening of agricultural mechanization. However, from macroeconomic point
of view, the most important effect, forming job opportunities in the rural areas and contributions provided to
employment increase (Nazlı, 2015).
IPARD program is expressed as two-staged plan. IPARD II program containing important innovations enlarge
the high prioritized sectors in terms of agricultural production as milk, meat, and egg sectors and targets on turning

80

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

sustainable small sized farms into competitive agricultural businesses. Thus, in rural areas creating new job
opportunities will be possible. Another of the most important innovations of expanded IPARD II program is not
only to increase energy supply, supporting renewable energy sector but also to be able to provide the costs of rural
production to reduce (Erarslan, 2015).
In respect with the year 2012, in terms of Turkey depending on meeting 74% of energy needs via import,
renewable energy production in the rural areas becomes more important and urgent policy. Turkey is obliged to
find and develop the actions that will provide its own supply security in energy sector. Especially, utilizing
biomasses that are the wastes of agriculture, forestry, and breeding sectors, Turkey should develop biomass
production. In addition, Turkey should give weight to the policies. At this point, EU support programs have a
meaning in terms of the necessary transfer (Özlü, 2015). In diversifying economic activities of rural areas; one of
the main elements becomes distinct as rural tourism. In an economy like Turkey, which has an important advantage
in terms of tourism, being able to evaluate the existing potential facilitates the realization of rural development
(Ün, et al, 2012).
In the framework of DPT (State Planning Organization) 9 th Development Plan (2001-2013), it is clearly
expressed that the main aim in rural development is that the job and life conditions in the rural area is locally
realized in compatible with the urban area and sustainable development. In order to realize the aim defined in the
framework of plan, restructuring agricultural sector and solving the macroscopic conditions such as unemployment
and poverty are based on and production based supporting policies are foreseen (Kandemir, 2011).
Structural disturbances such as that agriculture in Turkey and agricultural enterprises are small sized, fragmental,
and subsistence enterprises; insufficiency in the use of technology, and low productivity lead to the supply –
demand incompatibility in breeding sector in the domestic markets and low competitive power in foreign markets.
Turkey is obliged to realize the effective use of technology, which will enable effectiveness and competitive power
to be increased, formation of rural and agricultural infrastructure, and rural development policies toward improving
the structure of agricultural businesses. Otherwise, the agricultural businesses in the position not to able to compete
and reduction of agricultural production will lead Turkey to fall to a foreign dependent position in the strategic
products and even in the products it has competitive advantage (Can and Esengün, 2007). This negative table in
the agricultural production will be the most important structural resource of a set of socioeconomic problems such
as low growth rate in rural areas, that the prices of agricultural product are high and inflation, unemployment,
poverty, and unbalance of income distribution.
It has been observed that developed countries have a positive effect on the agricultural sector while support
policies have a negative effect on developing countries. It can be seen that the desired results cannot be achieved
for market price and input support for Turkey. This may be due to the structural characteristics of the agricultural
sector in Turkey. According to OECD data; In the period of 1995-2010, although Turkey was a leading country in
the agricultural support, these supports did not get the desired results unlike the countries such as America, EU,
Brazil, China, South Africa, Canada, Russia and Chile (Aktaş, et al, 2013). For Turkey, the problem is support
policies that are changed very often in the agricultural sector without going to structural regulation. For example,
DIS payments and market price support in force should be associated with agricultural production, should be able
to reach real producers, be made in sufficient quantity and on time. In the right context, at the right time and with
the right structure, agricultural support policies should be established and maintained in accordance with the
realities of the country. For this reason, the policies to be implemented in the agricultural sector must have a long
perspective. For this reason, the support policies implemented with the support of the government will be in place
in the short term by creating the existing agricultural market structure by joining the account. In the long term, it
is necessary to identify the elements that deteriorate the activity especially in agricultural markets and create
alternatives (Aktaş, et al, 2013).
It can be argued that agricultural support policies prevent agricultural products from meeting with the market
and being involved in the market process rather than correcting the market conditions of the products. If the
manufacturer does not act according to market signals, the concern about quality and marketability is totally absent.
For example, some problems may arise in the export of poor quality tea or tobacco, damp wheat, which inactivates
the market opening target for the supportive products (Doğruel, 1993).
"Agricultural reform", which criticizes traditional agricultural support systems with the argument that "...
benefiting very rich farmers from poor farmers ..." and justifies the direct support system; with the new system,
the "rich-poor" diversification has further increased. Because in our country where the distribution of the soil is
very unstable, a little of 3% of the landed farmers, about 40% of the land, and therefore the support of them, cannot
benefit from these supports because some 40% of the farmers in the East and South- It is confiscated by 40%. In
short, the new system has further enhanced socio-economic differentiation and social tension in the rural arena
(Şahinöz, 2010).
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4 Conclusion
Structural instabilities in agricultural product markets affect not only agricultural products but also the
production structure of economy in all sectors, determine price movements, and causes important macroeconomic
disturbances such as poverty and unbalances of income distribution. On the other hand, irregular urbanization and
unemployment, disturbing the demographic structure of population, make the problems more serious. Becoming
poor of rural population become the determinative of a general poverty and unfair income distribution, which can
affect all society. The beginning point of rural development policy requires the rural area, in which the program
will be applied, to be defined and related this definition with population movements. From this point of view, the
main aim of all countries of the world is to reduce immigration from the rural areas to the urban areas and form an
environment that will make the people’ living in the rural areas easy and attractive. Providing this with only direct
supports hardly seem to be possible and, therefore, supports given to the projects and investments, allocated with
the aim of the rural development, can be more effective than direct supports.
In agriculture there are certain basic and important functions that only the state can install. This role of the state;
It also includes the application of protectionist foreign trade policies and import-duplication industrialization
strategies in order to realize the structural transformation that has a critical role in important and historical
examples of capitalist development. The same is true for land reform, co-operation, and other mechanisms instead
of flexible "agricultural institutions". More importantly; requires an intense official credit and incentive program
that does not involve excessive interest. Significant interventions of the state are needed in the creation of modern
irrigation facilities, the upgrading of new technologies, the control of inter-sectoral prices, and especially rural
poverty alleviation programs.
Structural disturbances such as that the agriculture and agricultural enterprises in Turkey are in the feature in
small sized, fragmental, and subsistence enterprise; economic unbalances such as inadequacies in technology and
use of it, and low productivity lead to the supply –demand incompatibility in breeding sector in the domestic
markets and low competitive power in foreign markets.
Turkey is obliged to realize the effective use of technology, which will enable effectiveness and competitive
power to be increased, formation of rural and agricultural infrastructure, and rural development policies toward
improving the structure of agricultural enterprises. Otherwise, the agricultural businesses in the position not to able
to compete and reduction of agricultural production will lead Turkey to fall to a foreign dependent position in the
strategic products and even in the products it has competitive advantage. This negative table in the agricultural
production will be the most important structural resource of a set of socio economic problems such as low growth
rate in rural areas that the prices of agricultural product are high and inflation, unemployment, poverty, and
unbalance of income distribution.
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Найти Своё Лицо
To Find Own Path
Prof. Dr. Turar Koychuev (National Academy of Sciences, Kyrgyzstan)
Abstract
The report reviews the search and selection of ideology, concept and models of economic development in the
post-Soviet space with account of historical peculiarities, demographic processes, natural resources, scales of
country and its economy, new political and legal structure, transition to open and free market economy. It evaluates
the current state, defines objectives of development and ways of their implementation for a full-fledged
establishment of the social economy, taking a rightful place in the world economy, which is appropriate to its own
possibilities and needs, knowledge-intensive and receptive to innovations and in-demand within the international
geo-economical space. In the end, must be approved by the inter-state peaceful coexistence, political tolerance,
social solidarity, mutually beneficial economic cooperation that ensures a prosperous development of societies and
States that Man lived happily ever after.

1 Где Мы Находимся?
По номинальному значению ВВП в 2015 году (список МВФ) в мире независимые гос-ударства в
постсоветском пространстве заняли следующие места: 12 место – Россия (1.325 млрд. долл. США); 53
место – Казахстан (173 млрд. долл.); 63 место – Украина (90,5 млрд. долл.); 69 место – Узбекистан (65,7
млрд. долл.); 75 место – Белоруссия (54,6 млрд. долл.); 76 место – Азербайджан (54,0 млрд. долл.); 86 место
– Литва (41,3 млрд. долл.); 93 место – Туркмения (35,7 млрд. долл.); 99 место – Латвия (27,0 млрд. долл.);
103 место - Эстония (22,7 млрд. долл.); 116 место 0 Грузия (14,0 млрд. долл.); 130 место – Армения (10,6
млрд. долл.); 140 место – Таджикистан (7,82 млрд. долл.); 143 место – Кыргызстан (6,65 млрд. долл.); 145
место – Молдавия (6,41 млрд. долл.).
В расчете на душу населения: 40-е – Эстония (17288 долл.); 50-е – Литва (14210 долл.); 51-е – Латвия
(13618 долл.); 61-е – Казахстан (9795 долл.); 66-е – Россия (9054 долл.); 79-е – Туркмения (6622 долл.); 80е – Азербайджан (5739 долл.); 81-е - Белоруссия (5749 долл.); 116-е – Грузия (3788 долл.); 133-е –
Узбекистан (2120 долл.); 134-е – Украина (2004 долл.); 140-е – Молдавия (1804 долл.); 153-е – Кыргызстан
(1112 долл.); 160-е – Таджикистан (922 долл.).
По прогнозам в 2016 г. ожидается: ВВП на душу населения в России понизится до 7742 долл.; в
Казахстане – до 6471 долл.; в Туркменистане – до 6479 долл.; в Азербайджане – до 3701 долл.; в Белоруссии
– до 4855 долл.; в Грузии – до 3720 долл.; в Армении – до 3602 долл.; в Узбекистане – понижение до 1966
долл.; в Украине – до 1854 долл.; в Молдавии – до 1712 долл.; в Кыргызстане – до 995 долл.; в
Таджикистане – до 721 долл.
Азербайджан может опуститься в группу стран с доходами ниже среднего уровня, а Кыргызстан и
Таджикистан – в группу с низкими доходами.
Кризисные явления в мировой экономике негативно повлияли на состояние экономик в постсоветском
пространстве. Кроме того, экономические санкции против России, предпринятые США и Европейским
Союзом негативно повлияли не только на Россию, но и опосредованно и на другие постсоветские страны,
которые экономически тесно связаны с Россией.
Не понижение, а повышение ВВП на душу населения ожидается: в Эстонии – до 18179 долл.; в Литве –
до 14964 долл.; в Латвии – до 14258 долл. Их не коснулись опосредованно экономические санкции против
России. США и Европейский Союз постоянно оказывали и оказывают поддержку в разных формах трем
постсоветским прибалтийским республикам как территориальный авангард Европейского Союза против
России.
Да, понижение ВВП на душу населения ожидается и в развитых странах с высокими доходами. Однако,
понижение понижению рознь. У них есть «запас» прочности – высокий уровень. В постсоветском
пространстве (за исключением трех прибалтийских стран) запаса прочности в уровнях доходов нет.
Надежной конкурентоспособной устойчивости, стабильности и динамичности в развитии экономики нет.
Нужны постоянные и успешные усилия, чтобы экономический рост позволил действительно
приблизиться к уровню развития экономически развитых стран. Выше приведены были обобщающие
экономические показатели независимых государств в постсоветском пространстве. Теперь привожу те же
показатели развитых стран, чтобы можно было сопоставить уровни экономического развития стран в
постсоветском мире и развитых стран мира.
По данным Всемирного Банка, в 2015 году ВВП на душу населения составил: Люксембурга – 101994
долл. США, Швейцарии – 80675 долл., Катара – 76576 долл., Норвегии – 74822 долл., США – 55805 долл.,
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Сингапура – 52887 долл., Дании – 52114 долл., Ирландии – 51350 долл., Австралии – 50961 долл., Исландии
– 50854 долл. Это высшие достижения в группе стран с высокими доходами.
ВВП на душу населения с 40106 долл. до 49866 долл. имели 10 стран; с 32485 долл. до 37675 долл. – 5
стран; с 20732 долл. до 29866 долл. – 12 стран; с 12239 долл. до 18085 долл. – 20 стран. В общем к странам
с высокими доходами отнесены 56 стран. И, как видно, в этой группе доходы стран в расчете на душу
населения значительно отличаются друг от друга. Их даже можно «разбить» на страны с высокими
доходами (скажем, с 12239 долл. до 40106 долл.) и на страны с очень высокими доходами (свыше 40106
долл.).
Данные развитых стран убеждают, что странам со средними доходами (в том числе постсоветским
странам) нужно проделать огромные усилия для вхождения в число развитых стран. «Осваивать» придется
сначала «нижние» уровни развитых стран. Это, скажем, возможно, под силу всем постсоветским странам
в течение XXI века. Подняться до «верхних» уровней смогут, возможно, в XXII веке, отдельные страны:
Россия и Казахстан. Когда определяются динамика и масштабы экономического подъема нужно иметь
«холодную» голову и «трезвый» ум, чтобы обоснованно и продуманно ставить реалистичные цели и
«горячее» сердце, направляющее на активные действия.
Обещая процветание в течение короткого времени и не достигнув, можно потерять доверие общества. К
сожалению, в Кыргызстане прошедшие 25 лет независимости (1991–2016 гг.) были не годами
экономических успешных преобразований, а борьбой за политическую власть. Власти не думали о судьбе
народа и страны, а о собственной корысти. Общество в ожидании позитивных политических,
экономических и социальных перемен. Но не надо ожидать, а надо их осуществление взять в собственные
руки, найти конструктивный диалог и контакт с властью!

2 Выбор Пути Развития
Аналитический обзор, теоретические обобщения для определения фундаментальной основы новой
идеологии общественного развития, включая все структурные аспекты, являются путеводным началом
разработки концепции развития.
Поиск новой идеологии и концепции социально-экономического и политически-правового развития,
выбор экономической модели и практическая её реализация функционирование экономики по ней, – все
они были первостепенными политическими и экономическими, научными и социальными,
теоретическими и практическими задачами за 25 лет существования бывших союзных республик СССР в
условиях независимости после распада СССР.
Как решены были эти задачи? Состоялись ли эти новые государства как: политически сложившиеся и
признаваемые внешним миром; экономически способные успешно функционировать: социально
ориентированные, знаниевооруженные, гума-низированные?
Сам факт образования независимых государств признан миром. Народы и государства, представляющие
их, обладают всеми международными правами жизнедеятельности, сосуществования и сотрудничества.
Прошедшие 25 лет были годами политического строительства, формирования государственного
устройства, определения своего Лица «Я».
Удалось или нет?
25 лет, не такой уж малый срок, чтобы в основных, принципиальных чертах определиться. И 25 лет не
такой уж большой срок, чтобы иметь четко и полноценно работающую госсистему и активное адекватное
гражданское общество, грамотно (научно оправданную) построенную политическую систему.
Вроде внешне всё благопристойно: избраны главы государств, главы правительства, парламенты.
Сломана авторитарная однопартийная система, утверждена многопартийность и присутствует
демократическая сущность – выборность системы управления властью.
Можно ли признать устойчивой и надежной государственную систему управления, если чуть ли не
ежегодно она подвергается изменению, меняются кадры по «клановому» принципу. И система, и кадры не
успевают выдержать испытания временем. И не с кого спрашивать за дела.
Можно ли общественно активными считать политические силы, когда в Кыр-гызской Республике с
шестимиллионным населением, с 3,5 млн. людьми трудоспособного возраста (58,3%); с 2,3 млн.
работающими трудовыми ресурсами (38,3%); с 408,4 тыс. людьми пенсионного возраста (6,8%); 1,5 млн.
людьми дотрудоспособного возраста (25%); предположительно с 1,0 миллионными трудовыми
мигрантами (17% населения), работающими за пределами страны, реально формировать около 200
политических партий? Есть ли социальная база для них в реальности? Для чего создаются политические
партии? Для участия во власти. Это политика. Политическая безграмотность – возможность предполагания
200 политических партий. На одну партию приходится 11500 активного населения. Физически
недееспособное число. Массовостью не пахнет. Для Кыргызской Республики достаточно иметь 4–5
политических партий, представляющих 4–5 относительно крупных, объединённых социальных слоев.
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Право формирования политических партий должно быть установлено на строгой критериальной основе и
законодательно закреплено. В настоящее время из-за политической безграмотности и научной
несостоятельности властных решений, создание партий и их участие в борьбе за власть стали основой
коррупций, покупки и продажи голосов, порождения криминальных процессов.
Можно ли признать республику устойчиво, динамично, самодостаточно развивающейся, если их нет?
Внешний долг страны по данным ВБ в 2012 г. составил более 3,0 млрд. долларов, что равно 46,0%
валового внутреннего продукта. Промышленный потенциал республики потерян, об этом писалось и
пишется не раз. Доля промышленности в ВВП равна 17,0%, причём отечественная промышленность
практически весомо не значится. «Кумтор» в реальности канадское предприятие по добыче золота, и оно
одно в валовой промышленности республики имеет доминирующее значение.
Экономика республики стала экономикой аграрной и потребительских услуг, во многом низкопробных,
некачественных.
Малый и средний бизнес пока ещё не оправдали себя. Не они, а индивидуальное непроизводительное
предпринимательство «двигает» экономику, на большее оно неспособно, поэтому государственное
внимание МСБ должно быть усилено.
Экономическим преступлением можно считать «разгром» крупных предприятий. Фундаментальной
основой роста экономики является крупная структура. Важно определить и найти её место в экономике, а
небездарно уничтожать, а круче – коррумпированно и криминально присваивать. Нужно умно и мудро,
научно-экономически обоснованно определять отраслевую и региональную, институциональную
структуру, сочетание крупного, малого и среднего предприятий.
Можно ли экономику республики назвать привлекательной, если она относится к ряду стран в мире с
низкими доходами, т.е. к числу отсталых стран. По данным Всемирного Банка по размерам ВВП на душу
населения Кыргызская Республика только в 2012 году вошла в группу с доходами среднего уровня (причём
с доходами ниже среднего уровня. Страны с доходами среднего уровня делятся на страны ниже среднего
уровня (НСУ) и выше среднего уровня (ВСУ). Кыргызстан относится к странам НСУ. Буквально на
«пограничной» полосе, если не будет укреплять устойчивость и добиваться динамичности, республика
может опуститься и вернуться в группу стран с низкими доходами. А это кому нужно?
ВВП и ВНД на душу населения в Кыргызстане в 2012 году составили соответственно 1140 и 982 долл.
США. Верхний предел стран с НД составляет 1035 долл. Кыргызстан находится ещё в опасной зоне.
Можно ли Кыргызстан считать страной социального согласия и благополучия, если экономическое
неравенство усилилось и ниже черты бедности живут 1/3 % населения республики. Приватизацией
воспользовались те, которые были во власти на всех уровнях управления страной, регионами,
предприятиями и хозяйствами. Разрыв в размерах доходов богатых и бедных увеличивается. Страна не
приближает социальное согласие и социальную гармонию, а отдаляет.
Социальная психологическая атмосфера порой становится не по человечески тёплой, душевной,
дружелюбной, доброжелательной, отзывной, сострадальной, а агрессивной, равнодушной, завистливой,
злонамеренной, трусливой.
Эти издержки не способствуют развитию социальной солидарности в обществе, росту чувства
патриотизма к отечеству и народу, к их истории и культуре, к общественному устройству, которое избрано
и признано.
Если учесть все, чего мы добились и чего не достигли, то каким будет ответ на вопрос: удалось ли в
мировом сообществе определить своё общественно-историческое, политико-экономическое, социальноправовое Лицо?
Ещё не удалось. Пока на пути к достижению.
К определению теории, национальной идеологии и концепции развития нужно привлечь лучшие
научные творческие кадры и разработанные материалы как документы к действию принять на
общенародном референдуме.
Определить экономические, социальные, правовые механизмы, инициирующие, контролирующие,
регулирующие, сдерживающие, поощряющие действия по реализации концепции развития. Идеология
должна быть ориентирована на индустриально-инновационное направление развития, преследующее
гуманизацию общественного развития.
Через систему обучения для всех уровней управления и хозяйствования, регионов и отраслей должны
быть подготовлены профессионалы высокой квалификации, способные успешно работать в производствах
с новым технологическим укладом, вносящим революционные изменения. Соответственно должна быть
повышена культура производства, включающая соблюдение правил поведения, ответственность за
успешное обеспечение результата.

86

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Масштабно должно обновляться техническое и технологическое состояние экономики, обеспечивающее
высокую производительность, относительно низкие затраты, экологичность производства.
Как свойство, признак человеческой сущности, – позитивной, доброжелательной, душевной теплоты, –
должны формироваться социально, психологически притягательная атмосфера жизни и общения. Это не
только комфорт человеческого существования, но и действенный экономический фактор. Духовно богатое
и позитивное общество добивается больших результатов в экономике. Воспитание человека должно
пронизывать все возрасты, начиная с пелёнок до самого завершения жизненного пути.
Должна определяться беспощадная борьба с негативами, тормозящими правильное развитие, –
коррупцией, покушениями на жизнь людей и их имущество, террором, со всеми экономическими и
политическими преступлениями. Без преодоления негативов, трудно добиться успехов на избранном пути
развития. На экономику влияет всё: и экономические, и политические, и социальные условия, и факторы;
духовные процессы, культура, психологическая атмосфера в обществе, гражданское сознание,
сложившийся патриотизм к народу, отечеству, выбранному пути развития.
Общество не может целенаправленно и успешно развиваться без разработки и использования
долгосрочного прогноза, в котором отражены темпы, масштабы, структура (отраслевая и региональная) и
потребности в инвестиционных ресурсах, определены механизмы функционирования, способные
реализовать цели.
Планомерность развития – объективная категория, как и рыночный процесс. Важно правильно
утвердить, какая функция придается планомерности и какая рыночной форме. Потребности во благах и
услугах, виды и масштабы производства благ и оказания услуг, необходимые ресурсы и инвестиции
определяются плановыми основаниями и расчётами в прогнозах. План – экономический инструментарий
отражение планомерности. Рыночная среда – условие функционирования экономики, само
сосуществование
экономического
процесса
соответствующими адекватными механизмами.
Противопоставлять план и рынок – антинаучно!
Существование категорий планомерность, план и рыночность, рынок не связано с избранными типами
воспроизводства, институциональными отличиями, а обусловлено их естественной необходимостью как
методы, режимы, формы осуществления экономического процесса. А пределы и границы их
использования, их баланс зависят от институтоциональных особенностей каждой страны. Представление
о том, что планомерность – это категория, – присущая только коммунистическому способу производства,
– было ошибкой и носило в себе политический подход. В жизни в любом государстве, при любых
общественно-экономических устройствах, план и рынок объективно имеют свои функции в
экономическом процессе и взаимодействуют как элементы единого экономического процесса.
Признание лишь единой государственной собственности на средства производства и единого
государственного планового ведения хозяйства потерпело фиаско: 25 лет назад СССР распался
политически, существовавший экономический порядок стал исторически отжившим. Начался поиск
другой модели развития: и политически, и экономически. Приобретают новое Лицо! В качестве примера
приведу узбекскую модель.

3 О Жизнеспособности Узбекской Модели Развития
Целеопределяющей фундаментальной задачей узбекской модели социально-экономического развития
Республики Узбекистан является создание самодостаточной и суверенной экономики, способной:
повысить жизненный уровень народа и обеспечить политическую независимость в мировой политике;
сохранить и упрочить согла-сие гражданского общества; предпринимательства и государственной власти,
учиты-вая исторические особенности развития и современные приоритетные направления выбора.
Знаковую роль в реализации узбекской модели сыграла сама государственная власть, взяв на себя
функции главного реформатора экономических перемен. Иначе и быть не может. Ведь, государство
политически демократическое, экономически свободное, многоукладное и социально ориентированное.
Социальное благополучие – та жизненная ценность, соединяющая и объединяющая все слои общества и
власть в неделимую, неразрывную патриотичную нацию.
Благодаря последовательному и постепенному осуществлению экономических реформ, – учитывая
масштабы и состояние экономики, демографические особенности и движение трудовых ресурсов,
возможности ресурсов и структурных изменений, – Узбекистан сохранил промышленный потенциал и
промышленное производство не пережило разгром, которому оно подверглось в других странах СНГ.
Затем, в последующем, промышленность, в соответствовании с требованиями нового времени, ме-нялась,
совершенствовалась, структурно и технологически качественно.
Очень продуманной, исходя из численности и динамики сельского населения и относительной
ограниченности земель сельскохозяйственного пользования, была по-литика соответствующих реформ.
Оправданными были реорганизация колхозов и создание народных сельскохозяйственных предприятий с
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коллективными формами собственности. Они были производительны и экономически состоятельны. Эта
узбекская особенность, связанная с ограниченностью земли и ростом сельских ресурсов труда. Конечно,
она не исключает наличие индивидуальных крестьянских хозяйств, но пред-почтение коллективных,
народных хозяйств для Узбекистана обосновано.
Узбекская модель развития экономики предполагает активное вхождение в ми-ровую экономику, как и
другие страны СНГ. Но есть одна принципиальная позиция Узбекистана. Узбекистан входит в мировые
связи не в роли «просителя», а равноправного партнера, со своими предложениями, инициативами и
требованиями. Партнер чести и достоинства, что вызывает и уважение, и понимание его позиции. Мир
«прислушивается» к голосу Узбекистана, относится со вниманием. Этот фактор подтверждает
действенность Узбекской модели развития. Модель свободной, открытой, социальной, самодостаточной,
суверенной экономики, способной динамично улучшать свое положение.

4 О Роли Личности В Преобразованиях
Все государства, образованные после распада СССР, в 2016 году праздновали 25-летие своей
независимости. Приобретение независимости стало первостепенным значением в вековых исторических
сравнениях и судьбоносным значением для выбора собственного пути развития. Новые независимые
государства за прошедшие 25 лет прошли серьезные политические, экономические и социальные
последствия. Проблемы и сейчас есть и будут. Но, если дать общую оценку времени, новые независимые
государства состоялись! Каждое из них формировало свою политическую структуру, экономическую
систему, государственно-правовое устройство с учетом мирового опыта, современных тенденций и, что
важно, особенностей национального развития. Это обеспечило в целом позитивы движения по пути
политических и экономических реформ.
Среди стран, вошедших в свое время в СНГ, Казахстан занимает один из лидирующих мест. По данным
МВФ, ВВП на душу населения в Казахстане в 2014 году составил 12 505 долларов США, в 2015 году – 9
795 долларов США. Эти показатели показывают Казахстан как страну с доходами выше среднего уровня,
но уже приближающегося к странам с высокими доходами (12 616 долларов США и выше).
Избрание народом Казахстана Президентом страны Нурсултана Абишевича Назарбаева было
исторически верным, безошибочным шагом. Опыт партийно-хозяйственной работы при советском
режиме, понимание происходящих политических процессов, глубокое знание экономического состояния
страны, социального развития, осознание необходимости радикальных перемен, в политической и
экономической системах, политическая мудрость и прозорливость, твердая воля как лидера, опора на народ
и знания позволили Нурсултану Назарбаеву выработать оправданную идеологию, стратегию, программу и
политику развития республики Казахстан. Он проявил себя истинным лидером народа. И республика
динамично развивается, успешно усваивая демократические, политические и экономические рыночные
перемены.
В Казахстане утверждена президентско-парламентская система правления. Президент в ней гарант
единства ветвей власти, целостности государства, социальной солидарности в обществе. Действует
политическая многопартийность. Слаженная работа связана и с тем обстоятельством, что роль первой
скрипки в перспективе играет партия, которую в свое время создал Нурсултан Назарбаев.
В Казахстане в сфере экономики действует государственно-частное партнерство. Смешанная экономика
(государственно-частная), которая находит адекватную среду для выбора той или иной формы
хозяйствования. Государственная собственность и частная собственность в смешанной экономике
Казахстана – не противостоящие друг другу сектора, а дополняющие друг друга, взаимодействующие
структуры единой, целостной национальной экономики. Государство во главе с Президентом страны в
экономических реформах Казахстана играет активную роль главного реформатора.
Взвешенная прагматическая политика Президента Казахстана позволили определять взаимовыгодные
связи по экспорту нефти, природного газа, черного и цветных металлов и накапливать инвестиционные
источники для обеспечения существенного прорыва путем перехода к инновационной модели
экономического развития. Страна не может постоянно опираться на ресурсную модель. Природные
ресурсы не бесконечны.
Президент Казахстана, подчеркивая значительное влияние научно-технических и технологических
факторов на инновационный прорыв, особую заботу оказывает о подготовке научных
высококвалифицированных кадров. Открыты современные университеты с привлечением зарубежных
известных специалистов для использования их опыта. В Астане открыт и успешно функционирует
«Назарбаев университет». В Астане открыт филиал Московского государственного университета.
Совместно с зарубежными высшими учебными заведениями и научными центрами открыты университеты
в Алматы, Туркестане и других городах. Продуктивно работают Британо-Казахский, Турецко-Казахский и
другие научно-учебные центры.
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Выдающаяся роль Президента страны Нурсултана Назарбаева в формировании нового Казахстана
общепризнана не только в масштабах страны, а и в мировом. Мировой авторитет Казахстана связан
нерасторжимо с его именем.
Как правило, к концу каждого календарного года в стране оглашается стратегия развития страны на
будущее с долгосрочным прогнозом. В Астане в «Назарбаев университете» открывается Международный
экономический научный форум, на котором анализируются и оцениваются результаты, достигнутые в
социально-экономическом развитии, обсуждаются проблемы будущего и предлагаются пути, методы и
средства их решения, составляются прогнозы. Идет широкий обмен мнениями. Дискуссии бывают
горячими и конструктивными. Приглашаются выдающиеся мировые ученые, лауреаты Нобелевской
премии и известные доктора наук, профессора. Специалисты дальнего и ближнего зарубежья,
представляющие многие страны, заинтересованно принимают участие на этих форумах. Критически
глубокий анализ результатов этого форума и учет позитивных, конструктивных предложений, дискуссий
при доработке долгосрочной стратегии способствует повышению ее качества.
Большую поддержку Президенту в реализации экономических реформ оказали ученые-экономисты
Казахстана. Назову некоторых из них. Это академики Национальной академии наук Республики Казахстан
Аманжол Кошанов, Ураз Баймуратов, Сагындык Сатыбалдин, Гани Калиев, Орозалы Сабден и другие. Я
горжусь тем, что меня с ними связывают долгие годы творческой и человеческой дружбы.

5 О Значении ЕАЭС и ВШП
В современном мире важную незаменимую роль играет экономическое сотрудничество с внешним
миром, формирование и участие в международных экономических союзах.
Формирование Евразийского Экономического Союза, куда вошли Россия, Беларусь, Казахстан, Армения
и Кыргызстан, стало заметным экономическим событием в постсоветском пространстве. С учетом общих
и национальных интересов более тесным становится экономическое сотрудничество: найдут свое
воплощение межстрановая кооперация и специализация, совместные производства и экономические
учреждения, внутри Союза свободными, открытыми станут межреспубликанские потоки товаров и услуг,
инвестиций и трудовых ресурсов. Открытыми будут услуги транспорта и информационный обмен. На
новую высоту поднимется обмен знаниями и технологиями, высококвалифицированными специалистами
современных отраслей. Повышается взаимная ответственность и поддержка – важные условия
обеспечения общего успеха ЕАЭС и каждой страны в отдельности.
Провозглашенная КНР инициатива по совместному строительству «Одного пояса и одного пути»,
экономического пояса, возрождающегося Великого Шелкового Пути (ВШП) и формирующегося Морского
Шелкового Пути (МШП) XXI века, даст дополнительный мощный импульс развитию Евразийского
Экономического Союза. Евразийский геоэкономически, естественно, оказывается на пути Великого
Шелкового Пути.
Геопространственно объективно складывающееся участие стран Евразийского Экономического Союза
(ЕАЭС) в строительстве «Одного пояса и одного пути» будет масштабно содействовать экономическому
подъему, диалогу цивилизаций и политическому сотрудничеству, межнациональной толерантности и
солидарности, общему процветанию при уважении и сохранении самобытности.
Развитие новых производств и сфер услуг, связанных с ВШП, транзитные перевозки и связи,
дополнительные рабочие места, торговые потоки, возможные появления новых населенных пунктов вдоль
ВШП, безусловно, обусловят интенсивность и масштабность хозяйственной жизни и жизнедеятельности
ЕАЭС вообще. Появятся новые центры и районы экономических притяжений. ЕАЭС включается в орбиту
гигантского планетарного проекта XXI века. Важно не потеряться, а извлечь выигрыш. Сам инициируемый
проект «Один пояс и один путь» отстаивает взаимную выгоду и сов-местный выигрыш. Будут
«состыкованы» модели и пути развития при уважении и признании права выбора. Экономическая
деятельность будет строиться на признании целенаправляющей роли государства и использовании
рыночных правил хозяйствования.
В ЕАЭС и на Великом Шелковом Пути должны утверждаться межгосударственное мирное
сосуществование, политическая толерантность, социальная солидарность, взаимовыгодное экономическое
сотрудничество, обеспечивающие процветающее развитие обществ и государств, чтобы Человеку жилось
Счастливо.

Литература
•

Доклад о мировом развитии Всемирного банка 2015.

•

Отчет о социально-экономическом развитии КР, НСК КР

SESSION 4A: Развитие I

89

Глобальные Тренды Современного Мирового
Экономического Развития
Global Trends of Modern World Economic Development
Prof. Dr. Kaisyn Khubiev (Lomonosov Moscow State University (MSU), Russia)
Assoc. Prof. Dr. Turusbek Asanov (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Dr. Marat Kudaikulov (Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan)
Abstract
The article considers factors and tendencies of world economic development, defining a new level of aggravation
of struggle for resources and markets. They include: global socialization; concentration and centralization of
capital; the struggle for a new economic and trade division of the world; countercyclicality and debt nature of the
modern global economy. Is considered a new competitive space combat technological unemployment caused by
modern technological revolutions. There is a big trend of the formation of a unipolar economic and trade spacebased mega-projects and related threats. For the first time explores the manifestation of the "phenomenon of
Trump" in economic policy.

1 Введение
В ХХI век человечество вступило без ответа на главный вопрос о стратегическом тренде своего
движения. Реальный капитализм, как господствующая форма социально-экономического мироустройства,
не обеспечил гарантии реализации фундаментальных общечеловеческих ценностей и не приблизил к ним.
Мир не стал более стабильным, безопасным и более справедливым. Не решены глобальные проблемы, уже
признанные мировым сообществом: экологические проблемы, рост социально-экономического
неравенства, увеличение технологического разрыва между странами. Появились новые проблемы и
вызовы: глобальная концентрация и централизация капитала, рост технологической безработицы, новые
формы конкурентной борьбы и кризисов.
В области экономики бушуют новые типы кризисов: финансовые, долговые, ипотечные; усилилась
волатильность фондовых рынков, резко выросло влияние мировых цен на энергоносители на
«самочувствие» мировой экономики. Вопрос о необходимости изменения основ общественного устройства
ставится даже на мировых форумах, организованных элитой капиталистических стран (Клаус Шваб,
2017a).
Масштабные и глубокие технологические нововведения требуют соответствующих изменений в формах
функционирования экономики и институциональных структур на уровне организации общества.
Современные научные исследования разработали и охарактеризовали новые технологические уклады в
разрезе промышленных революций. Но практически не исследованы процессы концентрации и
централизации промышленного и финансового капитала на национальном уровне и уровне
межгосударственных объединений.
В данной статье предпринята попытка определения некоторых тенденций движения мировой экономики
и выявлении закономерностей, лежащих в основе ее внешних проявлений.
Цели исследования. Выявить:
– новые уровни обобществления производства в рамках национальных экономик и межгосударственных
объединений;
– содержание современной технологической революции как нового международного конкурентного
пространства;
– причинно-следственные основы экономической программы Д.Трампа;
– потенциально эффективные направления экономической политики Евразийского экономического
союза (ЕАЭС).
Методология. В статье применен метод теоретического обобщения на основе анализа новых данных о
современном мировом экономическом развитии.
Обобществление экономики как фактор роста технологической безработицы и обострения
конкурентной борьбы.
С развёртыванием новых технологий, особенно связанных с третьей и четвертой промышленной
революцией, возникли новые уровни обобществления производства, которые проявляются в концентрации
и централизации каптала. Эти глубинные процессы на поверхности социально-экономической жизни
проявляются в новых масштабах капитала и новых формах его организации. По свидетельству Клауса
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Шваба, основателя и президента всемирного экономического форума в Женеве, в 90-е годы совокупная
капитализация трех крупнейших компаний Детройта составляла 36 млрд. долл. с выручкой 250 млрд. и
числом персонала до 1,2 млн чел. А в 2014 году совокупная рыночная капитализация трех крупнейших
компаний Кремниевой долины составлял более 1 трлн долл. с суммой прибыли в 247 млрд, но с числом
сотрудников почти в десять раз меньше (Клаус Шваб, 2017b). Этот факт свидетельствует об интенсивном
росте технологической безработицы в национальных экономиках, сопутствующей накоплению капитала и
росту его концентрации. Рост концентрации и централизации капитала на новой технологической базе
составляет базу обострения конкурентной борьбы национальных экономик за рабочие места и занятость.
Этим объясняется один из «феноменов Трампа», который стремится увеличить количество рабочих мест в
национальной экономике США разными методами: стягивание зарубежного предпринимательства
резидентов на национальную почву, преодоление экологических ограничений, масштабные зарубежные
заказы, фискальные льготы и т.д. Даже за санациями США, обращенными против России, явно
просматривается борьба за рабочие места посредством расширения присутствия США на рынке
энергоносителей Европы. Таким образом, в современном движении мировой экономики наблюдается
противоречивый процесс усиления глобализации и одновременного возрастания национальных
экономических интересов. К прежним мотивам (максимизация прибыли транснациональных корпораций,
доминирование на мировых ранках) добавляется борьба с технологической безработицей, стремительно
нарастающей под давлением технологических революций.
Особенностью четвертой технологической революции является то, что ее результаты будут стремительно
распространяться в мировой экономике. А это означает, что лишь в исторически ограниченном времени
проблемы технологической безработицы могут быть решены в отдельных странах за счет еще не
охваченного технологической революцией пространства.
При этом надо иметь в виду, что отстающие страны должны придерживаться политики взаимовыгодного
сотрудничества с ТНК развитых стран. Нынешнее состояние развитых экономик представляет пример
того, что транснациональные корпорации являются высшей формой хозяйствования современной
экономической системы. Ощутимый отрыв стран экономического авангарда от других стран (группа
быстроразвивающихся стран, социалистические страны, страны с переходной экономикой) произошел
именно на базе эволюционного развития ТНК. Экономический аспект данного влияния четко
прослеживается в эффективных инструментах промышленного, научно-технического и социальноэкономического развития. Эволюционные изменения отношений собственности, конкуренции, усиление
планомерности в капиталистической экономической системе в настоящее время неразрывно связаны с
деятельностью ТНК.
Сотня крупнейших (по объему зарубежных активов) ТНК в своих зарубежных филиалах владеют
активами приближающимися к $ 2,0 трлн, что позволяет контролировать примерно 20 % совокупных
мировых зарубежных активов. Наиболее часто странами базирования для крупнейших ТНК являются
развитые страны. Это – Европейский союз, США и Япония, где базируются 87 из первой сотни
крупнейших ТНК.
Сложившееся негативное отношение к ТНК связано с отсутствием полной и достоверной информации о
прогрессивной роли ТНК развитых стран в социально-экономическом развитии мировой экономики.
Мировой экономический прогресс на протяжении последнего столетия осуществляется благодаря
высокоэффективной деятельности ТНК развитых стран. Абсолютно все технические достижения, без
которых мы не представляем современную жизнь, были разработаны и внедрены именно этими ТНК.
Данный результат стал возможным благодаря сосредоточению финансовых, технических и
интеллектуальных ресурсов в составе ТНК развитых стран. Используя политэкономические категории,
можно обозначить процесс доминирования ТНК развитых стран в мировой экономике как современную
форму развития производительных сил.
На VIII-м Гайдаровском форуме 2017 года председатель совета Центра стратегических разработок А.
Кудрин признал, что одним из главных вызовов для России является технологическое отставание страны.
Такую позицию подтверждают показатели рейтинга «Глобальный инновационный индекс», согласно
которому в 2016 году РФ заняла 43 место, а Кыргызская Республика 103-е место. Таким образом,
объективная необходимость взаимодействия отстающих экономик с ТНК развитых стран очевидна.

2 Тенденция Нового Глобального Экономического Передела Мира
На рубеже веков на общем фоне развития производительных сил, включая технологический прогресс,
развитие инфраструктуры и современных средств коммуникаций, складываются новые тенденции
напряженности и борьбы за ресурсы и рынки, еще недостаточно изученные.
Усилилась борьба за новый торгово - экономический передел мира. Разворачивается новый тип
конкуренции между странами: борьба экономических союзов стран. Доминируют здесь США, которые
создали межгосударственные объединения и активно в них участвуют. Последними глобальными
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инициативами в этой области являются: проекты Транстихоокеанское партнерство и экономического
партнерства с ЕС. В этих двух проектах стремление США к глобальному мировому экономическому
господству, как будет показано ниже, достигло своего апогея.
Соглашение о создании Транстихоокеанского партнёрства было подписано 4 февраля 2016 года в
Окленде (Новая Зеландия). По прогнозам, доля стран ТТП (вместе с Японией) в мировом ВВП может
достигнуть 38–40 % и четверти оборота мировой торговли.
ТТП на первый взгляд выдвигает цели свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но это
глянцевая сторона проекта. Главным же мотивом данной организации является создание альтернативы
АСЕАН и ограничить растущее влияние Китая и России в регионе. Большой проблемой является не только
сама направленность, но и средства борьбы, которые планируется задействовать с привлечением
международных организаций. Не все материалы нового объединения получили публичную известность, и
тем не менее, на базе уже просочившейся в публичное пространство информации можно делать некоторые
выводы и прогнозы для ориентирования как индивидуальной (национальной), так и совместной
экономической политики других межгосударственных объединений (ШОС, ЕАЭС и др.). Особого
внимания заслуживает позиция и перспективы самой крупной на сегодняшний день экономики Китая.
Многолетняя подготовка в условиях секретности скрывала проектирование методов глобальной
конкуренции со стороны ТТП. В самих этих методах заключена, как нам представляется, главная
опасность, которая выражается в следующих моментах:
1. В соглашении предусматривается регулирование большого круга вопросов, связанных с правовой
охраной интеллектуальных прав и технологий. В этих мерах просматривается направленность на
монополизацию инноваций, объектов НТП с тем, чтобы ограничить доступ конкурентам к средствам
технологического развития. Опасность заключена в монополизации выгод от мирового технологического
прогресса, создание замкнутых регуляторных пространств, барьеров для перетекания технологий,
жесткого контроля технологических цепочек, контроль над технологической рентой. Поскольку
экономический потенциал Китая во многом основан на эффективном использовании вторичных
технологий и товарных аналогов развитых стран, введение в действие планов ТТП явится тяжелым ударом
по китайской экономике и может привести к серьезным противоречиям международного уровня.
2. Еще существеннее выглядят средства борьбы посредством «трудовых и экологических стандартов»,
поднятием их до определенного, «международного» уровня. Предполагается давление США и их
союзников на конкурентов через навязанный «экспорт» стандартов развитых стран, созданных, в том числе
и за долги развивающимся странам. Если будет выработан механизм выдавливания из конкурентной
борьбы стран и их компаний, «не соответствующих» навязанным стандартам, то негативные последствия
окажутся даже трудно прогнозируемыми.
3. Предполагаемое регулирование споров между транснациональными корпорациями и правительствами
суверенных стран через создание наднациональных институтов регулирования приведет к угрозе
верховенства ТНК над национальными правительствами.
Препятствие успешно продвигаемому проекту возникла неожиданно с появлением «феномена
Д.Трампа», который реализовал один из предвыборных тезисов и подписал указ о выходе США из данного
соглашения. Трамп выступает за стягивание рабочих мест на территорию США и против вывода
промышленного капитала за рубеж. Но ТТП является торговым проектом и не предполагает вывоза
промышленного капитала. Продвижением американских товаров ТТП скорее оказало бы поддержку
американскому промышленному капиталу.
Но у данного проекта есть еще один важный аспект – политический. Американская элита на уровне
социальной генетики ориентирована на мировое доминирование. Элита не смирится с подобными
решениями Трампа, что подтверждается жестким противостоянием, дошедшим до запуска идеи
импичмента на самых высоких уровнях власти. На продвижение проекта потрачено много средств и
ожидаются большие выгоды. Можно спрогнозировать затяжную борьбу в США за и против ТТП с разными
вариантами исхода. Об этом свидетельствует и протестное движение против политики нового президента
США. Очевидно, что списывать этот проект для США было бы преждевременно.
Те же политические и экономические цели преследуются и другим глобальным проектом с
доминированием США. В июле 2013 года США и Европейский союз начали готовить Трансатлантическое
соглашение о торговом и инвестиционном сотрудничестве. Обоснование данного проекта является для
европейских партнеров привлекательным и впечатляющим. Свободная экономическая зона должна
принести пользу странам по обе стороны Атлантики. Экономика США по прогнозам должна ежегодно
получать дополнительные 90 млрд. долл, а бюджет Евросоюза будет пополняться дополнительными 100
млрд. евро. По расчетам Европейской комиссии в Европе появится 400 тысяч новых рабочих мест, а каждая
европейская семья получит прибавку к доходам в размере 545 евро.
По экспертным данным благодаря трансатлантическому союзу объем глобальной экономики должен
ежегодно увеличиваться на 100 млрд. евро, обещают европейские чиновники. В проекте не планируется
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участие России, Китая, других развивающихся стран. Более того, этот проект создан против
развивающихся стран. Это еще одни проект с потенциалом глобального доминирования. Он тоже
охватывает около 40% мирового ВВП и четверти мировой торговли.
У второго проекта тоже выявились свои трудности: Брексит, обострение миграционной проблемы и
террористических угроз, разногласия внутри ЕС, и наконец, изменение внешнеполитической ориентации
в США в связи с избранием нового президента. Д. Трамп не выступает против проекта, хотя и не считает
его приоритетным.
Эти два проекта, в случае их успешной реализации, приведут к новой реальности с новыми вызовами и
угрозами. Мировые рынки ресурсов и товаров выйдут на новый уровень дестабилизации. Будет подорвана
и вытеснена ВТО, обеспечивающая относительную стабильность унификацией правил международных
торгово-экономических отношений. Откроются новые пространства для торгово-экономических войн.
Эти вызовы не могут оставить безучастными других влиятельных игроков. Китай выдвинуло проект
«Нового шелкового пояса». Россия стремится создать новый широкий альянс в регионе на базе ЕАЭС.
Казахстан предлагает консолидироваться вокруг ВТО и придерживаться единых принципов всем странам
и их объединениям. Эта позиция представляется наиболее прагматичной.
Если предположить практическую реализацию межгосударственных мега проектов, то возрастет угроза
превращения ВТО в номинальную организацию, поскольку будут вытеснены её главные функции по
относительно справедливой унификации условий по движению товаров, услуг и ресурсов между странами.
ТТП и ТАИП, охватывая практически все индустриально развитые страны мира создадут новый механизм
неравной конкуренции и эксплуатации. Интегрированные структуры ТТП и ТТИП создадут
экономическую резервацию для остального мира, который уже доверился ВТО.
В сложившейся ситуации выдвигается роль Китая, у которого есть перспективы доминирования в
регионе, в особенности, если его партнерами будут страны ЕАЭС. Проект «Нового шёлкового пути»
составляет не только торговую, но и глобальную инвестиционную альтернативу. Большая роль в этих
процессах принадлежит Японии, которая адекватно реагируя на меняющуюся ситуацию в положении
главного партнера по проекту – США, делает активные шаги на развитие экономического сотрудничества
с соседними странами.
Сказанное выше побуждает к выводу необходимости укрепления созданных и уже функционирующих
мегарегуляторов (типа ВТО) и создания новых при содействии ООН и наделения их функциями и правами,
достаточными для продвижения мировой экономики к гарантированному взаимодействию национальных
экономик на универсальных принципах равноправия, справедливости и эффективности.

3 Контрциклический Характер Мирового Экономического Развития
К числу новых тенденций относится контрциклический характер движения мировой экономики. Если
раньше экономический кризис охватывал развитые страны, а развивающиеся страны покорно следовали за
первыми, то теперь мировая экономическая динамика все чаще демонстрирует признаки
«контрциклических качелей». Учащаются противофазные тенденции в экономических циклах развитых и
развивающихся стран, что свидетельствует о том, что мировые ресурсы уже распределены.
Приведенный ниже график показывает разнонаправленные темпы роста ВВП развитых стран (черным
цветом) и развивающихся стран (серым цветом).

Таблица 1. Динамика годовых темпов роста в развитых и развивающихся странах в 1961-2014 гг., в %
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Еще более показательными являются темпы роста инвестиций в развитых странах (черным цветом) и
развивающихся стран (серым цветом), представленные в Таблице 2

Таблица 2. Динамика доли инвестиций в ВВП развитых и развивающихся стран в 1960-2014 гг., в %
Представляется, что и данная тенденция характеризует новый виток напряженности и конкурентной
борьбы за ресурсы и рынки в силу того, что они уже распределены и перераспределены и для развития
современного капитализма уже не осталось свободного и колониального пространства.
Если внимательно присмотреться к горячим точкам в мире, то можно увидеть, что все локальные войны
сопровождаются перераспределением ресурсов. Контрциклический характер мировой экономической
динамики должен учитываться при разработке и реализации целей и конкретных программ национальных
экономик. В частности, если развитые страны в своих интересах монополизируют технологические
преимущества, препятствуя их распространению, страны ЕАЭС и другие участники мировой экономики
должны использовать свои ресурсные преимущества, постепенно превращая их в конкурентные
преимущества.

4 Тенденция Долговой Зависимости В Мировой Экономике
Другой формой экономического пресса на развивающиеся страны выступает долговая задолженность
между странами. Современная мировая экономика вообще может быть охарактеризована как долговая, о
чем могут свидетельствовать следующие данные о госдолге развитых стран, по отношению к годовому
ВВП (Япония – 242,3%, Греция – 174%, Италия – 133,1%, Португалия – 125,3%, Ирландия – 121,0%, США
– 107,3%, Сингапур – 106,2%, Испания – 99,1%, Великобритания – 95,6%). В зарубежной литературе
ширится публикационная активность, связанная с угрозами, сведущими за шлейфом нарастания долговой
экономики (Митч Файерстайн, 2014).
В среднем развитые страны имеют долг (только государственный) «зашкаливающий» за годовой ВВП.
Причем, если до середины прошлого века долговой кризис выражался в том, что развитые страны были
кредиторами развивающихся стран, то теперь, наоборот. Китай, например, является держателем четверти
внешнего долга США. Развитые страны за чужой счет приобрели лидерство, как по развитию технологий,
так и по уровню социального обеспечения. Подняв социальные стандарты и, создав привлекательные
условия для труда и проживания, развитые страны концентрируют человеческий капитал высшего качества
и поддерживают лидерство за счет привлеченных интеллектуальных ресурсов развивающихся стран, т.е.
стран-кредиторов. Эксплуатация развивающихся стран приобрела в современных условиях более тонкий
и изощренный характер. Развитые страны за счет кредиторов концертируют интеллектуальные ресурсы
развивающихся стран, которые содействуют отработке долгов стран своего происхождения.
Если подытожить изложенное выше, то складывается следующее глобальное противоречие: с одной
стороны США как один из центров мировой экономики борется с ростом влияния Китая на мировую
экономику. С другой стороны, Китай является кредитором США. Это пока что «дремлющее» противоречие.
Но если развернутся торговые войны с запуском механизмов санкций против Китая, которые прямо
следуют из стратегических целей ТТП, названное противоречие может перейти в более «горячую» фазу
развития и разрешения. Россия и страны ЕАЭС прямо вовлечены в орбиту экономических отношений с
Китаем и их напрямую касаются последствия прогнозируемых процессов и противоречий развития
мировой экономики в рамках доминирующего треугольника США – ЕС –Китай.
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Из изложенного можно сделать вывод: в ХХI веке наступил новый этап борьбы за торговоэкономический раздел мира, за его ресурсы и рынки сбыта. Истории известен трагический опыт, когда
мировые экономические войны перерастают в мировые военные конфликты. В этой ситуации перед
отдельными странами и международными организациями, альтернативными тенденциям глобального
доминирования, встают две задачи: борьба за свои национальные экономические интересы и
упреждающий характер борьбы за предотвращение политических конфликтов, которые возникают на
основе торгово-экономических. В этой связи следует отметить актуальность и необходимость
индивидуальных и совместных усилий стран-участниц ЕАЭС, других стран и организаций в следующих
направлениях:
во-первых, использование опыта защиты своих интересов через сотрудничество с международными
организациями и концентрация усилий на стратегических целях симметричных ответов угрозам,
происходящим от новых инициатив по экономическому переделу мира и абсолютного доминирования в
нем;
во-вторых, вместе с партнерами и союзниками приступить к перспективной разработке проектов
глобальных объединений посредством расширения контуров интеграции и создания Большого
Евразийского Партнерства с участием стран СНГ, а также Китая, Индии, Пакистана, Турции, Ирана, других
государств и интеграционных союзов (АСЕАН). В качестве первого шага предлагается начать с
консультаций экспертных групп по унификации сотрудничества в области инвестиций, таможенного
администрирования, защиты интеллектуальной собственности, нетарифных мер. В дальнейшем снижать
и отменять тарифные ограничения, развивать сеть двусторонних и многосторонних соглашений с разной
глубиной и скоростью, уровнем взаимодействия и открытости рынка. Это должна быть гибкая
кооперационная структура интеграции, которая поощряет конкуренцию в области науки, технических
решений, где участники в полной мере могут реализовать свои компетенции и потенциал. При этом в
качестве интеграционного ядра может выступить ЕАЭС.
В складывающейся ситуации ШОС, ЕАЭС, взаимодействуя с другими странами и организациями,
особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, могут конкурентно противостоять однополярному мировому
торгово-экономическому господству.

5 Выводы
1.

2.

3.

4.

5.

6.

В ХХI веке мировая экономика выходит на новый уровень обострения борьбы национальных экономик
и межгосударственных объединений за ресурсы и рынки с новыми вызовами и рисками. Нарастает
геополитическая нестабильность и неустойчивость развития мировой экономики.
Органическим результатом современных технологических революций является рост технологической
безработицы, которая вызвала к жизни новое международное конкурентное пространство.
Проявлением этой тенденции является экономическая программа Трампа, направленная на повышение
занятости в национальной экономике.
Глобальные проекты ТТП и ТАИП свидетельствуют о тенденции формирования однополярного
экономического мира с доминированием США. Подрывая международные институты и организации,
этот процесс несет в себе новый виток напряженности и угроз.
Тенденции контрциклического движения мировой экономики свидетельствуют об исчерпании
потенциала развития за счет свободного и колониального пространства, и данная ситуация
свидетельствует об усилении факторов обострения конкурентной борьбы.
Современная долговая экономика со сменой ролей кредиторов и заемщиков и анаболическим уровнем
долговой нагрузки на развитые страны деформирует воспроизводственные процессы, усиливает риски
финансовых и долговых рисков и кризисов.
Новый мировой экономический порядок, формируемый под влиянием новых технологических
революций, обостряет борьбу за ресурсы и рынки, сопровождаемую новыми угрозами, конфликтами
и рисками.
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Образование и экономический рост: на примере
Кыргызстана
Education and Economic Growth: Case of Kyrgyzstan
Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
Human capital is the main source of the country's economic development. The quality of human capital is
determined by the level of public health and education. Expenditures on education and health care allow increasing
the stock of human capital and the productivity of labor resources thereby accelerates the process of economic
development in the long term. In this regard, public spending on education plays an important role in the formation
of human capital. After the collapse of the USSR, the Kyrgyz Republic experienced serious economic crises. Public
spending declined sharply, as transfers from the budget of the USSR to budget of Kyrgyz Sovyet Republic was 8
to 14% of the state revenues. The loss of economic ties and the market with other republics led to the reduced
output significantly. Despite crises, Kyrgyzstan is one of the post-Soviet countries that was able to preserve the
educational system. The purpose of this study is analyzing the causal relationship between government spending
on education and the gross domestic product in Kyrgyzstan. In the empirical analysis, monthly data on government
spending on education and GDP will be used from 2000: 1 to 2015: 8, using a cointegration test for the existence
of a long-term relationship, built on the basis of autoregression with distributed lags as known the ARDL model.

1 Введение
Человеческий капитал является основным источником экономического развития страны. Качество
человеческого капитала определяется состоянием здоровья населения и уровнем образования. Расходы на
образование и здравоохранение позволяют увеличить запас человеческого капитала и продуктивность
трудовых ресурсов, чем ускоряется процесс экономического развития в долгосрочном периоде (Ay и др.
2012: 164). В этой связи государственные расходы на образование играют важную роль в образовании
человеческого капитала.
Blankenau и др. (2007: 393) считают, что расходы на образование являются ключевым фактором
устойчивого развития. Lucas (1988) тоже утверждает, что экономический рост - это результат накопления
человеческого капитала. А образование является основным элементом в накоплении человеческого
капитала. Nelson и Phelps (1966) заявляли, что более образованные трудовые ресурсы быстрее
адаптируются к технологическому развитию и быстрее внедряют технологические разработки. Aghion и
Howitt (1998) указывали, что накопление человеческого капитала повышает инновационный потенциал
экономики. Кроме этого, образование имеет позитивные внешние эффекты (экстерналиий). В хорошо
образованном обществе уровень демократизации, налогового и экологического сознания является
высоким, а уровень преступности низким. Таким образом, образование, повышая продуктивность
трудовых ресурсов и обеспечивая стабильность общественного порядка, является важным фактором
экономического развития.
Результаты исследования Blankenau и др. (2007) с использованием панельных данных 23 развитых стран
показали, что существует позитивная связь между государственными расходами на образование и
долгосрочным ростом. Анализ данных большой двадцатки тоже выявил, что государственные расходы на
образование оказывают значительное положительное влияние на экономический рост (Selim и др., 2014).
Riasat и др. тоже (2011) изучали влияние государственных расходов на образование на экономический рост
с использованием подхода ARDL модели коинтеграции и выявили, что государственные расходы на
образование оказывают значительное влияние на экономический рост в долгосрочной перспективе.
Özsoy (2009) при применении модели VAR и данных с 1923 по 2005 г. Турции показал, что есть
положительная связь между образованием и экономическим ростом. Pamuk и Bektaş (2014) анализировали
данные Турции с 1998 по 2013 гг. с использованием подхода ARDL модели коинтеграции и причинный тест
Грейнджера. Но они не нашли коинтеграционного соотношения между государственными расходами на
образования и экономическим ростом.

2 Государственные расходы на образование в Кыргызстане
После распада СССР Кыргызская Республика пережила серьезные экономические кризисы.
Государственные расходы резко уменьшились, так как дотации из бюджета СССР составляли от 8 до 20 %
государственных доходов республики. Потеря хозяйственных связей с другими республиками и рынка
сбыта своей продукции привела к приостановлению производства. В результате ВВП упал до 50% в 1995г.
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(Койчуев, 2003: 83-85). Несмотря на кризисы, Кыргызстан является одним из постсоветских стран, которая
смогла сохранить образовательную систему (Барнетт и Кноблох, 2003). В 1991 г. государственные расходы
на образование составляли 5,4% к ВВП, но после расспада СССР и с ухудшением экономики этот
паказатель стал падать из года в год и в 2000 г. снизился до 3,5%, после 2000 г. экономика страны наиболее
стабилизировалась и госрасходы на образование начали павышаться. В 2014 г. они составили 6,36 % от
ВВП (по данным Всемирного Банка).
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График 1. Госрасходы на образование (в % от ВВП) Источник: Всемирный банк.
Расходы на образование составляют 24 % всего государственных расходов страны и имеют одну из самых
больших долей. Но несмотря на это, качество образования в государственных школах является низким.
Например, результаты международного сравнительного исследования функциональной грамотности 15летних учащихся PISA (Programme for International Student Assessment) в Кыргызстане в 2009 г. показали,
что более 80 % участников исследования считаются функционально неграмотными. Кыргызстан занял 113е место среди 148 стран в 2013-2014 гг. по качеству образования в начальных школах (World Bank, 2014:
30). Таким образом, в Кыргызстане требуется адаптация системы образования к рыночным условиям и
требованиям и повышение эффективности используемых государственных расходов на образование.
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Диаграмма 1. Структура государственных расходов в Кыргызстане, 2015 г.
Как было отмечено выше, расходы на образование и здравоохранение позволяют увеличить запас
человеческого капитала и продуктивность трудовых ресурсов, чем ускоряют процесс экономического
развития в долгосрочном периоде. Но также увеличение госрасходов, в частности, на образование тоже
может негативно повлиять на экономический рост, стимулируя при этом спрос и увеличивая рост импорта
в краткосрочном периоде.
Кыргызстан, как известно, с начала независимости выбрал и по сей день ведет либеральную внешнеэкономическую политику. В результате импорт растет, последние 10 лет варьирует между 80-100% от ВВП,
а экспорт остается почти на прежнем уровне, между 40-50% от ВВП и страна остается импортозависимой.
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Также, страна с 2000 г. увеличивает госрасходы на образование, на сегодняшний день это одна четвертая
часть бюджетных средств или около 7% от ВВП. Но повышения качества образования не наблюдается.

3 Методика и результаты эконометрического анализа
Цель данного исследования, выявление причинно-следственной связи между госрасходами на
образование и внутренним валовым продуктом в Кыргызстане с помощью коинтеграционного теста на
наличие долгосрочной взаимосвязи, построенного на основе авторегрессии с распределенными лагами,
известного как ARDL (Autoregressive Distributed Lag) (Pesaran, Shin, Smith, 1995; 2001) модель. В
эмпирическом анализе использованы месячые данные госрасходов на образование (EDU) и ВВП (GDP) с
2000:1 по 2015:8 гг. Все данные использованы в реальной форме, то есть после деления на индекса
потребительских цен, а также с целью корректировки гетероскедастичности и сезонных колебаний,
временные ряды испльзованы после логарифмирования (обозначение «L» указывает на это) и в форме
разницы с 12-степени.
Для адекватности всех последующих выводов на основе оцененных моделей на первом этапе
исследования был определен степень интегрированности исследуемых временных рядов с применением
тестов Дики – Фуллера (ADF-Test) и Филипса – Перрона (PP-Test). Результаты тестов показали, что обе
переменные являются I(0), т.е. признаются стационарными в первоначальном виде. Это свидетельствует о
возможности использования метода коинтеграции ARDL. Все расчеты выполнены с помощью программы
EViews 9.
Константа
LEDU
LGDP

-5,70***
-4,95***

ADF t-stat
Константа
Не константы,
и тренд
не тренда
-5,73***
-3,07***
-4,90***
-3,15***

PPAdj.t-stat
Константа
Не константы,
и тренд
не тренда
-11,93***
-10,28***
-5,81***
-3,52***

Константа
-11,91***
-5,87***

Таблица 1. Тесты на наличие единичного корня. Примечания: ADF – тест Дики – Фуллера (макс. лаг =
12, оптимальный лаг выбран по критерию Schwarz), PP – тест Филлипса – Перрона (спектральный
метод оценки: Defoult(Berlett kernel), Newey West Bandwidth)
*** гипотеза о единичном корне отвергается на однопроцентном уровне значимости.

Вторым этапом в работе является определение коинтеграции между зависимой и независимыми
переменными. В соответствии с методом ARDL, для выявления коинтеграции между зависимой и
независимыми переменными рассчитывается F-критерий и сравнивается с критическими значениями,
которые рассчитаны Pesaran и др. (2001), а также Narayan (2005) для маленькой выборки. Если значение Fкритерий окажется ниже нижнего граничного критического значения, гипотеза об отсутствии
коинтеграции принимается; или же, если окажется выше верхнего граничного критического значения, то
гипотеза об отсутствии долгосрочной взаимосвязи отвергается, подтверждается наличие
коинтеграционного соотношения. Максимальная длина лагов выбирается согласно информационным
критериям AIC и SIC. В данном исследовании был выбран AIC информационный критерий с 12
макимальным лагом для обеих переменных. Согласно результатам, приведенным в табл. 2, коинтеграция
подтверждается в обеих моделях.
Функция
переменных

Оптимальная
длина лагов

Fкритерий

LGDP = f (LEDU)

ARDL (10. 1)

15,61***

LEDU = f (LGDP)

ARDL (12. 0)

17,79***

I(0)

I(1)

6,84

7,84

Таблица 2. Результаты F-критерия коинтеграции. Критические значения, рассчитанные Pesaran и др.
(2001), автоматически выдаются со стороны программы EViews 9.
*** обозначает статистическую значимость на уровне 1%.

3.1 Результаты оценки долгосрочного соотношения в уровнях
Далее, результаты оценки долгосрочного соотношения в уровнях (табл. 3) показывают, что рост
госрасходов на образование за период с 2000 по 2016 г. позитивно влиял на рост ВВП страны, то есть,
можно сказать, что в данном периоде 1% рост в расходах на образование среднем приводил к 0,18%-у росту
в ВВП. Также, рост ВВП тоже имеет большое позитивное влияние на обьем госрасходов на образование,
т.е. 1% рост в ВВП в среднем приводит к 0,99%-у росту в госрасходах на образование в долгосрочном
периоде.
Переменная

LGDP = f (LEDU)
Коэффициент

LEDU = f (LGDP)
Переменная

Коэффициент
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Константа

0,99585*** t = (6,9109)

Константа

LEDU

0,182584*** t = (3,2412)

LGDP

0.311737 t = (0.888279)
0.990029*** t = (4,1516)

Таблица 3. Оценка долгосрочного соотношения в уровнях
*** обозначает статистическую значимость на уровне 1%.

3.2 Результаты оценки краткосрочной динамики
Оценки краткосрочной динамики тоже показывают позитивную взаимосвязь между вышеуказананными
двумя переменными. Но коэффициенты намного ниже по сравнению с долгосрочными соотношениями
(табл. 4). В краткосрочном периоде эластичность ВВП по отношению к госрасходам на образование в
среднем составляет 0,05%, а эластичность госрасходов на образование к ВВП 0,82%.
Переменная

LGDP = f (LEDU)
Коэффициент

t-stat.

LEDU = f (LGDP)
Переменная
Коэффициент

t-stat.

∆ LGDP t-1

-0.350617***

-4.033773

∆ LEDU t-1

-0.088264

-0.747400

∆ LGDP t-2

-0.259585***

-2.982549

∆ LEDU t-2

0.002768

0.024191

∆ LGDP t-3

-0.102844

-1.180093

∆ LEDU t-3

0.159509

1.451877

∆ LGDP t-4

0.037259

0.433187

∆ LEDU t-4

0.299612***

2.835686

∆ LGDP t-5

0.051868

0.627956

∆ LEDU t-5

0.314222***

2.983099

∆ LGDP t-6

0.181165**

2.360684

∆ LEDU t-6

0.443518***

4.198572

∆ LGDP t-7

0.134465*

1.796587

∆ LEDU t-7

0.396818***

3.710547

∆ LGDP t-8

-0.071773

-0.959324

∆ LEDU t-8

0.190580*

1.781354

∆ LGDP t-9

-0.024788

-0.357095

∆ LEDU t-9

0.237565**

2.332495

∆ LEDU t-10

0.262353***

2.955538

∆ LEDU t-11

0.318762***

4.898672

∆ LEDU

0.056409***

3.207679

∆ LGDP

0.824321***

4.265372

ECTt-1

-0.570270***

-7.228950

ECTt-1

-0.832623***

-6.908171

Таблица 4. Оценки краткосрочной динамики
***; **; * статистическая значимость на уровне 1%, 5% и 10% соответственно.

4 Заключение
Человеческий капитал является важным фактором экономического развития. В Кыргызстане
государственные расходы на образование в 2014 г. составили 6,36% от ВВП и 24% всего государственных
расходов.
Результаты эконометрического анализа показали, что в Кыргызстане существует положительная связь
между государственными расходами на образование и экономическим ростом. В долгосрочном периоде
1% роста в государственных расходах на образование в среднем приводил к 0,18% роста в ВВП. В то время
как 1% роста в ВВП в среднем приводит к 0,99% роста в госрасходах на образование в долгосрочном
периоде. В краткосрочном периоде эластичность ВВП по отношению к госрасходам на образование в
среднем составляет 0,05%, тогда как эластичность госрасходов на образование к ВВП составила 0,82%.
Таким образом, данные результаты можно интерпретировать следующим образом: в Кыргызстане рост
госрасходов на образование существенно зависит от роста ВВП. А влияние госрасходов на образование на
ВВП является незначительным. Несмотря на то, что госрасходы на образование постоянно увеличиваются,
в качестве образования такие тенденции не наблюдаются. Повышение эффективности госрасходов на
образование могло бы увеличить положительное влияние на экономический рост.
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Управление Региональным Развитием Кыргызской
Республики В Условиях Интеграции
Management of Regional Development of the Kyrgyz Republic in
Conditions of Integration
Asel Dzhailova (Kyrgyz Economic University, Kyrgyzstan)
Abstract
This article is devoted to topical problems of managing regional development in the context of integration, as
well as the impact of the strategic management process on social and economic development of regions. The article
substantiates the necessity of managing the regional development of the Kyrgyz Republic. The theoretical bases
of strategic management of regional development in conditions of integration are deepened; A rating assessment
and ranking of regions according to the level of socio-economic development; Directions for improving the
strategic management of regional development; Developed recommendations for the competitive development of
regional economies; The economic-mathematical model of increasing the competitiveness of the regional economy
is developed.

1 Введение
Кыргызская Республика является одной из слаборазвитых стран в Евразийском экономическом союзе
(ЕАЭС). Вследствие непоследовательности проводимых экономических реформ по темпам и уровню
социально-экономического развития страна занимает последние места на евразийском экономическом
пространстве. Во многом это обусловливается сложившейся структурой национальной и региональной
экономики, технико-технологическим отставанием и низким уровнем ее инновационного развития, а также
несовершенством стратегического управления национальной экономики, в том числе и региональным
развитием.
Наличие и обострение региональных диспропорций обусловлено неадекватностью проводимой
экономической политики государства. Проводимая экономическая политика государства, ограниченная
проведением реформ на макроуровне, не смогла обеспечить эффективную «встроенность» региональной
экономики в рельсы рыночного развития экономики страны в виду слабого учета особых условий и
преимущества регионов страны. Однако становление Кыргызской Республики полноправным членом
ЕАЭС актуализирует проблему управления региональным развитием, поскольку создаются благоприятные
предпосылки более полного и эффективного использования экономического потенциала регионов страны.
В этой связи повышается значение разработки совершенствования механизмов региональной политики
государства и в целом направлений и принципов стратегического управления региональным развитием
страны. Разработка механизмов стратегического управления региональным развитием должна учитывать,
как возможности реализации производственно-экономического потенциала регионов, так и эффективного
их развития в условиях евразийской интеграции. Важное значение также приобретает управление
развитием приоритетных и конкурентоспособных отраслей региональной экономики. Все
вышеизложенное определяет актуальность исследуемой проблемы, обусловленной необходимостью
совершенствования стратегического управления региональным развитием
В годы независимости Кыргызстана одной из нерешенных и обостряющихся проблем социальноэкономического развития страны явилась углубление региональных различий и диспропорций. В
результате в большинстве слаборазвитых областях страны сложилась неэффективная, преимущественно
сырьевая (аграрная)экономика. В большинстве регионов республики в структуре региональной экономики
удельный вес сельского хозяйства превышает 70,0 %.
Однобокое, сырьевое развитие экономик большинства регионов республики сказывается на низком
уровне занятости быстрорастущего сельского населения этих регионов и соответственно их низких
доходах, что обусловливает растущую внутреннюю, и особенно, внешнюю миграцию, местного населения.
Существование подобных существенных различий в уровне и темпах регионального развития Кыргызской
Республике свидетельствуют о наличие серьезных проблем в управлении регионального развития, без
преодоления которых невозможно обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие страны в
ближайшие годы и эффективную интеграцию национальной экономики в ЕАЭС.
В условиях дифференциации регионального развития и развития процессов интеграции региональная
экономическая система должна рассматриваться как объект государственного регулирования на
региональном, национальном, так и на наднациональном уровне. В таких условиях эффективность
регионального развития обеспечивается посредством стратегического управления. К главным задачам
региональной стратегии следует отнести обеспечение конкурентоспособности, оптимальное
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распределение ресурсов, выбор приоритетов и основных целей, эффективное использование имеющегося
ресурсного потенциала, повышение качества жизни населения.

2 Основная Часть
Исходя из этого нами выделены следующие задачи и направления стратегического управления
регионального развития: последовательная стратегическая ориентация процесса развития региональной
экономики на формирование конкурентных преимуществ, адекватных императивам евразийской
интеграции; обеспечение опережающего роста отдельных регионов, формирование приоритетных зон
регионального развития.
Децентрализации регионального управления и повышения роли региональных органов управления в
решении социально-экономических проблем регионов в целом положительно отражается на уровне и
динамике регионального развития.
Области
Баткенская
Джалал-Абадская
Иссык-Кульская
Нарынская
Ошская
Таласская
Чуйская
Кыргызская Республика

2005г.
3326
11456
13207
4162
9886
4537
17231
100899

2010г.
7847
26505
35463
7274
20410
7338
29800
220369

2011г.
12827
32811
43204
7599
28296
6652
42247
285989

2012г.
13644
36953
36043
9056
26936
9458
42136
355394

2013г.
15156
37509
50706
9734
27334
11094
48340
400694

2014г.
16565
43047
51949
11323
30815
13584
58913
423635

2015г.
17126
49728
50340
12966
31706
14503
73501
430489

Таблица.1. Валовый региональный продукт в Кыргызской Республике(млн.сом). Источник: Материалы
Национального статистического комитета Кыргызской Республики
Как показывают данные таблицы 1 за анализируемый период практически все регионы страны
увеличили производство валового регионального продукта (ВРП). Однако также следует отметить, что
темпы роста развития региональных экономики в большинстве областей страны (за исключением
Нарынской, Таласской и Чуйской областей) за последний пять лет (2011-2015гг.) снизились по сравнению
с предшествующим периодом (2005-2010гг.).
По рисунку 1 видно, что по величине валового регионального продукта лидируют Чуйская (13,9%),
Иссык-кульская (12,2%), Джалал-Абадская (10,1%) и Ошская области (7, 1%).области. Остальные три
области (Нарынская, Баткенская и Таласская), занимая незначительный удельный вес в структуре
национальной экономики (в пределах 3,3-3,9%), но тем не менее обладают большим потенциалом
развития. Также следует отметить, что Баткенская область является единственным регионом в республике,
которая за этот период увеличила свой вклад в ВВП республики (с 3,2 в 2005г. до 3, 9% в 2015г.).
Практически не изменился вклад экономики Джалал-Абадской (с 11,2 до 11,4 %) и Чуйской областей (с
17,0 до 17,1 %. Уменьшилась значение региональных экономик Иссык-кульской (с 13,0 % до 11,7 %),
Таласской областей (с 4,4 до3,4%), Ошской (с 9,7 до 7,4 %) и Нарынской (с 4,1 до 3,0 %) областей.
4,0%
17,1%

11,4%

Баткенская область
Джалал-Абадская область
Иссык-кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область

3,4%
11,7%
7,4%

Чуйская область

3,0%

Рисунок 1. Структура региональная валового продукта в Кыргызской Республике в 2015г. (в %)
Источник: Материалы Национального Статистическо Комитета Кыргызской Республики
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Естественно объемные показатели изменения регионального валового продукта по областям республики
не в полный мере определяют эффективность региональных экономик, о чем более полное представление
дает анализ относительного показателя производства регионального валового продукта на душу населения
Области
Баткенская
Джалал-Абадская
Иссык-Кульская
Нарынская
Ошская
Таласская
Чуйская
Кыргызская Республика

2005г.
8727
12500
31340
16738
10086
21321
22375
20000

2010г.
21068
27650
82549
29298
20016
32876
37306
42400

2011г.
32342
33680
99780
30298
27350
29383
52422
54400

2012г.
33696
37169
82403
35652
25513
41086
51529
58800

2013г.
36433
36893
114538
37848
25265
47351
58018
65016

2014г.
38812
41411
115984
43483
27774
57050
69374
71800

2015г.
39073
46302
110950
49190
27830
59906
84865
75497

Таблица 2. Динамика изменения объема валового регионального продукта на душу населения в
Кыргызской Республике (млн. сом). Источник: Материалы Национального статистического комитета
Кыргызской Республики
Как видно из таблицы 2 в 2015году в республике производство валового продукта на душу населения
составило чуть более 75497 сомов. В то же время наиболее высок этот показатель в Иссык-кульской
области, где он превышает среднереспубликанский уровень на 47,5%. Также сравнительно высок, по
сравнению с остальными регионами, уровень производства валового регионального продукта на душу
населения в Чуйской области, которая на 13,5 % выше среднереспубликанского показателя. Особенно, по
сравнению со среднереспубликанским уровнем, низок уровень данного показателя в Ошской и Баткенской
областях (соответственно в 2,7 и 1,9 раза). В Джалал-Абадской, Таласской и Нарынской областях он также
ниже среднереспубликанского уровня (на 38,0%; 20,6% и 34,9%).
Разница между максимальными (Иссык-Кульская) и минимальными (Ошская) значениями производства
валового регионального продукта на душу населения в разрезе регионов республики составляет 4,0 раза.
В среднем по республике производство ВВП на душу населения за период 2005-2015гг. возросла в 3,7 раза.
Самые высокие темпы роста производства регионального валового продукта на душу населения
наблюдаются в Баткенской области (4,4 раза). Несколько низкие республиканских темпов роста и почти
одинаковые темпы ее роста отмечены в Ошской, Нарынской и Таласской областях, в которых
региональный валовый продукт на душу населения вырос соответственно в 2,7;2.9 и 2,8 раза.
По структуре региональных экономик выделяются три группы регионов. В первой группе, куда входят
Иссык-Кульская и Чуйская области, формируется оптимальная отраслевая структура экономики,
характеризирующийся достаточно высоким уровнем развития промышленности. В вторую группу входят
Баткенская и Джалал-Абадская области, где несмотря на уменьшение доли сельского хозяйства она еще
остается достаточно высокой, растет доля промышленности и сферы услуг, динамике в этой группе заметна
тенденция снижения доли сельского хозяйства и роста промышленности и сферы услуг. В третью группу
слаборазвитых экономических регионов республики входят Ошская, Нарынская и Таласская области, где
в структуре региональной экономики удельный вес сельского хозяйства превышает 40,0 %, а также
отмечается тенденция снижения удельного веса промышленности, также слабо развита сфера услуг и
торговли.
Проведенная комплексная оценка социально-экономического развития регионов позволяет распределить
регионы по значимости и важности следующим образом: первое место занимает Чуйская область и далее
– Иссык-Кульская, Джалал-Абадская, Ошская, Баткенская, Таласская и Нарынская области. Следует также
подчеркнуть, что несмотря на некоторую условность такого похода в определении рейтинга регионов, по
основным показателям социально-экономического развития оно отражает сложившийся уровень
регионального развития в Кыргызской Республике.
Существенные различия в структуре, уровне и темпах развития регионов во многом является следствием
несовершенства системы регионального управления в республике. В республике сложилась громоздкая
система регулирования регионального развития. Практически они в основном нацелены на сохранении
сложившихся структур и направлений развития региональных экономик, а не на эффективное
использование потенциала регионов. Такой подход к регулированию регионального развития не
способствует реализации сравнительных и конкурентоспособных преимуществ регионов и сохраняет
консервативную традиционную структуру региональных экономик, являющегося причиной существенных
различий регионального развития.
В этих условиях стратегическое управление должна рассматриваться в качестве инструментария
управления долгосрочным социально-экономическим развитием региона в условиях дальнейшего
углубления интеграционных процессов в рамках ЕАЭС. Трансформация национальной экономики в
евразийское экономическое пространство создает наиболее благоприятные условия для регионального
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развития Кыргызстана, рационального и эффективного использования природно-экономического и
рудового потенциала регионов страны.
Кыргызстану в условиях ее развития в рамках ЕАЭС, необходимо стремиться достичь конкурентных
преимуществ именно в направлении использования богатейших природных ресурсов, связанных с
наличием самого крупного в центрально азиатском регионе гидроэнергетического потенциала,
месторождений золота и других цветных металлов, строительных материалов и др. Практически в каждом
регионе страны имеются все условия для развития горнодобывающей и обрабатывающей
промышленности, для развития которых в регионах необходимо внести соответствующие изменения в
действующем законодательстве республики с учетом ее членства в ЕАЭС. Естественно, каждый регион
республики обладает уникальными возможностями и преимуществами в развитии аграрного сектора, в
производстве экологической продукции.
Использование стратегического управления региональным развитием в условиях интеграции
национальной экономики в ЕАЭС целесообразна для стимулировании экономического роста
перспективных с этой точки зрения регионов страны. Учитывая особый статус приграничной Баткенской
области, а также с целью стимулирования привлечения инвестиций необходимо в законодательном порядке
наделить область статусом зоны опережающего развития, что будет способствовать возрождению и
индустриальному региональному развитию.
Мы считаем, что в условиях евразийской интеграции экономика Баткенская область имеет все
возможности возрождения ее былой славы индустриального региона страны. Также на возможности
опережающего развития области при соответствующей государственной поддержке указывают
имеющийся в области большой потенциал для развития горнодобывающего и металлургического
производства (АО Хайдаркенский ртутный комбинат, Кадамжайский сурьмяной комбинат). Также
перспективны в регионе развитие топливной (производство угля - развитие угольных шахт гг.Кызылкия и
Сулюкты) и пищевой промышленности (производство ферментированного табака, виноградного вина,
растительного масла, производство сухофруктов и др.).
Для прогнозирования фактических значений доли основных показателей области к 2020 году нами
использованы эконометрическая модель на основе производственной функции Кобба-Дугласа. В таблице
3 нами вычислены прогнозные показатели обьемов РВП Баткенской области до 2020г.. Прогнозные
показатели объема инвестиций и трудовых ресурсов вычислены с помощью средних темпов роста
предположительно считая равными соответственно 1,016 и 1,01 .
t
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Y
3326,0
4230,0
5134,0
6038,7
6941,3
7847,0
12827,0
13644,0
15156,0
16565,0
17126,0
18667,34
19974,05
21492,08
23211,45
24720,19

X1
956,0
1079,4
1202,4
1325,9
1447,3
1573,0
2720,0
3173,4
3627,0
3150,0
3200,0
3250,79
3302,39
3354,81
3408,06
3462,16
1,016

X2
157,2
157,7
158,6
159,4
159,7
160,4
165,0
160,0
153,4
158,6
181,1
182,91
184,74
186,59
188,45
190,34
Темп роста
1,01

Таблица 3. Прогнозные показатели РВП, капитала и ресурсов труда в Баткенской области
В модели в качестве переменной выбраны: объясняемой переменной - валовой продукт (Y),
объясняющих переменных - численность занятых ( Х_1) и общий объем инвестиций (Х_2). В таблице 4
представлены результаты анализа использования эконометрической модели на основе производственной
функции Кобба-Дугласа .
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Показатели

2010г.

2015г.

2020г.

Доля промышленности в ВРП, в %
Доля продукции промышленности области в
общем объеме промышленного производства
КР, в %
Доля инвестиций в ВРП
Доля инвестиций в основной капитал в общем
объеме инвестиций, в%
Доля инвестиций в образование, науку в общем
объеме инвестиций , в %
Отношение производства ВРП на душу
населения к среднереспубликанскому уровню,
в%
Производство-ВРП на душу населения, в тек.
ценах,сом
Доля регионального валового продукта в ВВП
республики, в %
Доля экспортной продукции области в общем
объёме экспорта КР, в%

5,8
2,2

11,5
2,8

18,0%
4,5%

20,0
87,9

20,3
91,0

22,0%
94,0%

2,4

3,2

5,0%

49,6

52,0

55,0%

21068

39073

48300

3,2

3,9

4,5%

0,8

0,5

1,2 %

(цели рег. развития)

Таблица 4. Фактические и перспективные индикаторы конкурентоспособности экономики Баткенской
области
Как видно из таблицы по всем индикаторам конкурентоспособности фактическое состояние экономики
Баткенской области существенно хуже гипотетических (идеальных) значений, что свидетельствует о
слабразвитом уровне экономики региона. Однако Баткенская область имеет все потенциальные
возможности ускоренного индустриального развития, позволяющей уже к 2020 г. достичь высоких
целевых показателей, а именно значительно сократить существующий разрыв в производству
регионального валового продукта на душу населения от нынешнего среднереспубликанского уровня,
увеличить вклад области в производство ВВП республики с 3,9 до 4,5 %.
Также установлено. что для достижения соответствующих перспективных целей развития в условиях
Баткенской области наиболее сильными индикаторами конкурентоспособности являются привлечение
инвестиций в региональную экономику и доля инвестиций в ВРП должна составит 14,0% . Более того, на
наш взгляд, в целях модернизации региональной экономики в общих объемах инвестиций должна
опережающими темпами расти доля инвестиций в инновации ( образование и науку ). Данный индикатор
оценивает возможности инновационного развития региональной экономики и доля инновационных
инвестиций вырастет с 3,2 до 5,0%.
Основным индикатором конкурентоспособного развития Баткенской области является опережающее
развитие промышленности. По нашим расчетам за счет этого доля промышленности в ВРП возрастет до
18,0 % или увеличится на 6,5 пункта. Это даст возможность значительно увеличить экспортный потенциал
региональной экономики. доля которого в общем экспорта продукции республики вырастет до 1,2 % или
по сравнению с нынешним уровнем увеличится на 0,7 пункта. Значительный рост экспортного потенциала
экономики Баткенской области в перспективе свидетельствует о повышения уровня
конкурентоспособности региональной экономики и обоснованности выбора указанных нами целей
стратегического управления.

3 Выводы
• стратегическое управление должна рассматриваться в качестве инструментария управления
долгосрочным социально-экономическим развитием региона в условиях дальнейшего углубления
интеграционных процессов в рамках ЕАЭС
• стратегическое управления региональным развитием в рамках ЕАЭС целесообразна для
стимулировании экономического роста перспективных с этой точки зрения регионов Кыргызстана.
• необходимо на базе отдельных регионов формировать зоны опережающего развития, что будет
способствовать возрождению и индустриальному региональному развитию регионов
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Источники Экономического Роста В Кыргызстане
Sources of Economic Growth in Kyrgyzstan
Asst. Prof. Dr. Aynura Turdalieva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
The input - output analysis is an analytical technique of economic analysis and used to examine the productionconsumption relationship between the economic production sectors. At the same time, this technique is the useful
tool for macroeconomic analysis, which identifies inter-sectoral economic relations in the industry by production
and consumption dimensions. For this study, two input-output tables for the years 2005 and 2014 were used. Tables
consist of the same content and number of sectors and the sources of economic growth for the given period
calculated by Syrquin Decomposition model. Syrquin Model is a demand-side approach, which decomposes
economic growth into four main sources: domestic demand expansion, export expansion, import substitution and
technological change. In addition, the study investigates the source of production increase that occurred in
producing sectors. Within this framework, the results obtained for aggregated main eight sectors and the whole
economy will give insight for the efficiency of macroeconomic policies, which implemented in Kyrgyzstan. This
aspect of the research results is expected to contribute for the more rational economic policy.

1 Введение
Определение источников роста производства в экономике имеет важное значение с точки зрения оценки
эффективности экономической политики проводимой в преждние годы, а также с точки зрения
рационального формирования будущей макроэкономической политики. Вместе с этим результаты данного
анализа позволят более рационально использовать ресурсы, которые в конечном итоге определяют секторы
экономики, вызывающие структурные преобразования и таким образом способствуют решению
экономических проблем.
В данной работе методом затраты-выпуск исследуются источники экономического роста в экономике
Кыргызстана. В работе были использованы опубликованные таблицы затраты-выпуск за период 2005-2013
годы, имеющие одинаковое количество и содержание секторов экономики, расчеты были сделаны на
основе структурной модели декомпозиции Syrquin. Основанная на спросе структурная модель
декомпозиции разделяет экономический рост на четыре основных источника. К ним относятся: конечный
внутренний спрос, экспорт, импортозамещение и технологическое развитие, которое определяется
изменением в коэффициентах затрат. Таким образом исследуется источник роста производства в любом
производственном секторе, а также какая часть данного роста была обусловлена данным источником.
Для того чтобы интерпретировать полученные данные и получить в макроэкономическом смысле
значимые результаты декомпозиция была осуществлена на основе 8 главных секторов. Таким образом
таблицы затраты-выпуск для экономики Кыргызстана были структурированы в 8 основных секторов и в
выбранном периоде определены источники роста производства в данных секторах. Достигнутые
результаты этого исследования обеспечат понимание эффективности макроэкономической политики,
проводимой в Кыргызстане и внесут свой вклад в разработку более рациональной экономической
политики.

2 Анализ Источников Экономического Роста Методом Затраты-Выпуск
В экономике для определения источника роста производства секторов в рамках моделей затраты-выпуск
используются различные методы. В рамках моделей затраты-выпуск для определения источников роста
наиболее часто используются методы декомпозиции. Не смотря на то что, существуют различные виды
декомпозиции, изменения в производстве секторов, как правило, разделяются на эффекты четырех
элементов: (1) влияние изменений в конечном внутреннем спросе, (2) влияние изменений в спросе на
экспорт, (3) влияние замещения импорта и (4) изменение технологических изменений. Из-за различия в
измерении замещения импорта, могут быть получены разные модели декомпозиции (Aydoğuş, 2010, с. 144).
В данных моделях декомпозиции используется модель разработанная М. Сирквином (M. Syrquin).
Существуют две версии данной модели. Первая, версия отклонений и вторая, версия суммирования
фракций. В этой работе используется версия суммирования фракций. Отправной точкой данного метода
является уравнение равновесного производства модели затраты-выпуск Леонтьева для открытой
экономики. Для сектора «i» уравнение равновесного производства определяется как,

X i  di (Vi  Yi )  Ei
(1)
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В уравнении (1), Xi – внутреннее производство сектора «i», di - промежуточный спрос сектора «i», Vi –
внутренний конечный спрос и Ei – спрос на экспорт. Коэффициент di используется для измерения эффекта
замещения импорта,

di  ( X i  Ei ) /(Vi  Yi )
(2)
В уравнении (2), член в знаменителе показывает внутренний совокупный спрос на товар «i», а числитель
показывает внешний спрос на внутреннее производство. Член в знаменателе коэфициента di показывает
чистое предложение;
(Vi + Yi = Xi + Mi - Ei)
Таким образом, рост импорта товара «i» приводит к увеличению знаменателя и уменьшению значения
коэффициента di. Соответственно, положительное импортозамещение увеличивает коэффициент и
наоборот. Коэффициент di можно интерпретировать как коэффициент внутреннего предложения. (Aydoğuş,
2010, с.145). Эта система записывается в форме матрицы и решается для вектора внутреннего производства
(Xi), в конечном итоге равновесное уравнение будет выглядеть следующим образом,

X  ( I  DA) 1( DY  E ) (3)
В уравнении (3) D является диагональной матрицей, на диагонали которой расположены коэффициенты
di.
В уравнении (3) выполняется R= (I - DA)-1 и при получении первого разностного уравнения получаем,

X  R(t ) D(t )Y  R(t )E 
R(t )DY (t  1)  V (t  1)  R(t ) D(t )AX (t ) (4)
Как показано в уравнении (4) получается разностное уравнение и символ ∆ показывает изменение в
соответствующей переменной между периодах t и (t+1) (Aydoğuş, 2010, с.146). Левая часть уравнения
декомпозиции показывает изменения в производстве секторов в рассматриваемый период, правая же часть
уравнения показывает что, изменение секторного производства происходит вслед за изменениями в
соответствующем периоде во внутреннем конечном спросе - R(t)D(t)∆Y, изменениями в экспорте - R(t)∆E,
изменениями в импортном замещении - R(t)∆D[Y(t+1)+V(t+1)], изменениями в промежуточной продукции
- R(t)D(t) ∆AX(t) и показывает их значения. Если обе стороны уравнения разделить на ∆Xi, то будут
получены источники изменения в производстве (Aydoğuş, 2010, с. 146).
Полученное основное уровнение декомпозиции (4) имеет некоторые особенности. А именно, в
результате сравнивания равновесного состояния экономики в двух разных периодов, то такой анализ
становится сравнительно статичным. Изменения в производстве секторов связываются с изменениями в
элементами спроса, поэтому не принимается во внимание сторона предложения. Вклад роста т.е.
источников в изменение производства могут быть определяны путем расчета доли через деление значений
в начальном периоде на значения производства. Вклад импортозамещения определяется изменением
коэффициента внутреннего спроса. Наконец, как и во всех анализах «затраты-выпуск», технологияческие
изменения определяются узко – изменением промежуточной продукции. Поэтому необходимо правильно
интерпретирвать полученные результаты (Çalışkan, Aydoğuş, 2011, с. 501.).

3 Отраслевые Источники Роста В Кыргызстане
Для определения источников отраслевого роста были использованы таблицы «затраты-выпуск» за
период 2005 и 2014 годы, разработаные и опубликованные Национальным статистическим комитетом
Кыргызской Республики. В анализе были использованы таблицы «затраты-выпуск» за 2005 и недавно
опубликованная за 2014 год. Данные таблицы состоят из 34 секторов производства, с точки зрения
содержания таблиц за исключением существования незначительной разницы, которая не влияет на
результаты, являются одинаковыми. Данная разница исходит из различия в количестве и размещении
подсекторов в сельском хозяйстве в таблицах 2005 и 2014 года. Так, в таблице за 2005 год, рыболовство
отображено как отдельный подсектор, добыча каменного угля указан как подсектор добыча сырой нефти и
природного газа. 2014 году рыболовство было объединено в сектор сельского хозяйства, лесного хозяйства
и рыболовства, а добыча каменного угля отображено отдельно от подсектора добычи сырой нефти и
природного газа (Таблица 1). В процедуре декомпозиции все эти подсекторы объединены в секторы
сельское хозяйство и добычу, что в свою очередь не влияют на результаты расчетов. Для получения
интересных результатов все секторы экономики были агрегированы в 8 основных секторы. В таблице-1
показаны основные секторы, которые были использованы для данной процедуры.
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Поряд
ковый
номер
01
02
03
04

Экономический сектор
производства в 2005-году
Сельское хозяйство,
охота и лесоводство
Рыболовство и
рыбоводство
Добыча угля, сырой
нефти и природного газа
Добыча металлических
руд
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Номер

Поряд
ковый
номер
1

01
2
3
4
02

05

Прочие отрасли
горнодобывающей
промышленности

5

06

Производство пищевых
продуктов и табачных
изделий

6

07

Текстильная и швейная
промышленность,
производство кожи и
изделий из кожи

08

Производство древесины
и деревянных изделий

8

09

Производство бумаги и
картона; издательское и
типографское дело

9

10

Производство кокса,
перегонка нефти,
химическая
промышленность и
произ-водство резиновых
и пластмассовых изделий

11

Производство прочих
неметаллических
минеральных продуктов

11

12

Металлургическая
промышленность

12

13

Производство готовых
металлических изделий

13

14

Производство машин и
оборудования

15

Прочие отрасли
промышленности и
вторичная переработка

03
7

04
10

05

14

15

Экономический сектор
производства в 2013-году
Сельское хозяйство,
лесное хозяйство и
рыболовство
Добыча каменного угля и
бурого угля (лигнита)
Добыча сырой нефти и
природного газа
Добыча металлических
руд
Добыча прочих полезных
ископаемых, предоставление услуг по добыче
полезных ископаемых
Производство пищевых
продуктов, (включая напитки), и табачных
изделий
Текстильное производство; производство одежды и обуви, кожи и прочих
кожаных изделий
Обработка древесины и
производство изделий из
дерева и пробки (кроме
мебели), плетенных изделий, производство бумаги
и картона
Полиграфическая деятельность и тиражирование
записанных носителей
информации
Производство кокса и
очищенных нефтепродуктов, производство
химической продукции,
производство фармацевтической продукции
Производство резиновых
и пласмассовых изделий,
производство неметаллических минеральных
продуктов
Производство основных
металлов
Производство готовых
металлических изделий,
кроме машин и
оборудования
Производство компьютеров, электронного и оптического оборудования,
производство электрического оборудования, производство машин и оборудования не включенного в
другие группировки,
производство
транспортных средств
Прочие производства,
ремонт и установка
машин и оборудования

Номер

Экономический
сектор производства
после декомпозиции

01

Сельское хозяйство

02

Добыча

03

Промышленность,
производящая
потребительские
товары

04

05

Промышленность,
производящая
промежуточную
продукцию

Промышленность,
производящая
инвестиционные
товары
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Поряд
ковый
номер

Экономический сектор
производства в 2005-году

Номер

Поряд
ковый
номер

16

Производство и
распределение
электроэнергии

16

17

Производство и
распределение
газообразного топлива

17

18

Снабжение паром и
горячей водой

18

19

Сбор, очистка и
распределение воды

19

20

Строительство

21

Оптовая торговля

21

22

Розничная торговля

22

23

Эксплуатация, техническое обслуживание и
ремонт автомобилей,
ремонт изделий личного
и домашнего пользования

23

24

Гостиницы и рестораны

24

06

07

20

26

Транспорт, вспомогательная транспортная
деятельность
Почта и связь

27

Финансовая деятельность

28

Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
услуги предприятиям

29

Государственное
управление

29

30

Образование

30

31

Здравоохранение и
социальные услуги

31

25

32

33
34

Услуги по обеспечению
чистоты окружающей
среды
Деятельность ассоциаций
и объединений, организации отдыха, культуры и спорта
Предоставление
индивидуальных услуг

25
26
27

08
28

Экономический сектор
производства в 2013-году
Производство (выработка)
электроэнергии, ее
передача и распределение
Производство газа;
распределение газообразного топлива через
системы газоснабжения
Обеспечение (снабжение)
паром и кондиционированным воздухом
Водоснабжение, очистка,
обработка отходов и
получение вторичного
сырья
Строительство
Оптовая торговля, кроме
торговли автомобилями и
мотоциклами
Розничная торговля,
торговля автомобилями и
мотоциклами

Номер

Экономический
сектор производства
после декомпозиции

06

Энергия

07

Строительство

08

Услуги

Техническое
обслуживание и ремонт
автомобилей
Деятельность гостиниц и
ресторанов
Транспорт деятельность и
хранение грузов, почтовая
и курьерская деятельность
Информация и связь
Финансовое посредничество и страхование
Операции с недвижимым
имуществом, профессиональная, научная и
техническая деятельность,
научные исследования и
разработки, административная и вспомогательная
деятельность
Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение
Образование
Здравоохранение и
социальное обслуживание
населения

32

Искусство, развлечение и
отдых

33

Деятельность общественных объединений
(организаций)

34

Прочая обслуживающая
деятельность

Таблица 1: Ключевая декомпозиция секторов. Источник: использованы таблицы «Затраты-выпуск»
Национального Статистического комитета КР за 2005 и 2014 год
С помощью агрегированных таблиц за 2005-2014 годы были определены источники экономического
роста Кыргызстана. В данной работе в качестве базового года была использована таблица 2005-года, а
результаты таблицы 2014-года были использованы для сравнения. Для этого, согласно указанной формуле
(4) расчитана матрица технических коэффициентов, для измерения импортозамещения создана
диагональная матрица di; которые взаимодействуя с векторами внутреннего конечного спроса, экспорта,
совокупного внутреннего спроса и вектора разницы производства, используются в расчетах с целью
определения источника: какая часть прироста секторального производства произведена каким сектором
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(изменения элементов конечного спроса, экспорта, импортозамещения и технических коэффициентов) и
определенены удельные доли в приросте производства каждого сектора. Расчитанная производственная
разница и разница расчитанная на основе таблиц «затраты-выпуск» полностью совпадают (Приложение
1). Полученные результаты показаны в Таблице 2.

Итого

309.964

Удельный
вес
внутреннего
спроса
81.836

26.923

Удельный
вес
импортозамещения
-15.743

Сельское хозяйство

208.684
446.407

75.28
49.23

21.18
40.48

-13.97
57.28

17.51
-46.99

100
100

139.392

153.90

37.70

-104.66

13.06

100

234.600

71.13

59.55

-14.21

-16.46

100

289.617

41.91

67.82

-36.49

26.75

100

Энергия

120.310

224.18

38.15

-53.92

-108.41

100

Строительство

818.452

82.43

7.30

4.61

5.67

100

Услуги

362.210

84.43

22.14

-10.33

3.76

100

Сектор производства

Добыча
Секторы, производящие потребительские
товары
Секторы, производящие промежуточную
продукцию
Секторы, производящие инвестиционные
товары

Скорость
увеличения
производства

Удельный
рост
экспорта

Удельный вес
технологических
изменений

Итого

6.985

100

Таблица 2. Источники секторального производственного прироста (%, 2005-2014) Источник:
расчитаны на основе таблицы «Затраты-выпуск» Национального Статистического комитета КР за
2005 и 2014 год
В указанный период времени, в экономике Кыргызстана общие и секторальные процентные доли роста
в 2014 году составили 3,09 раз по отношению к 2005 году. Если данный темп роста рассмотреть по
секторам, то наибольший рост в 8,18 раза показал сектор строительства, далее следует сектор добычи с
ростом в 4,46 раза, следом на третьем месте находится сектор услуг с ростом в 3,62 раза, а на четвертом
месте находится секторы, производящие инвестиционные товары с ростом в 2,89 раза. При рассмотрении
данного темпа роста по секторам, первое место занимает удельный рост внутреннего спроса в 81.836 %,
это значит, что основным источником экономического роста является рост конечного внутреннего спроса.
Второе место с удельным весом в 26.923% занимает рост экспорта. Как видно из таблицы, влияние
импортозамещения является отрицательным. Таким образом, в рассматриваемом периоде с увеличением
внутреннего предложения зависимость к импорту увеличивается, так как вместо использования в
производстве внутренних ресуров используются импортные. Удельный вес технологических изменений
составил 6.985% это означает что, за данный период уменьшилось использование ресурсов.
Если полученные результаты исследовать на уровне подсекторов, то во всех секторах экономики
увеличение внутреннего спроса и экспорта имеет положительное влияние. Увеличение внутреннего спроса
имеет положительное влияние в энергетическом секторе и в секторах, производящих потребительские
товары, а увеличение экспорта имеет положительное влияние в секторах производящих промежуточную
продукцию и инвестиционные товары. Влияние импортозамещения на экономику кроме секторов добычи
и строительства отрицательное. Иными словами, за исключением указанных секторов в других секторах
экономики возросло использование импортированных ресурсов. Удельный вес технологических
изменений наиболее высокий в секторах, производящих инвестиционные товары (26.75%) и сельском
хозяйстве (17.51%) (Таблица 2).

4 Результаты
В рассматриваемом периоде основным источником экономического роста является расширение
внутреннего спроса. Вторым источником является увеличение экспорта. Вклад в экономический рост
техонологических изменений остается незначительной.
В целом влияние импортозамещения является отрицательным. За исключением сектора добычи и
строительства, во всех остальных секторах наблюдается увеличение зависимости от импорта.
Положительное влияние увеличения экспорта наиболее ярко проявилось в секторах, производящих
промежуточную продукцию и инвестиционные товары.
Как было доказано в предудыщих исследованиях (Özdil, Turdaliyeva, 2015), полученные результаты
показывают, что экономика Кыргызстана имеет такую проблему как внешняя зависимость. Поэтому
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экономический рост должен основываться не на внутренний рост спроса, а на экспорториентированную
структуру экономики.
Сектор
производства

Итого

Разница
секторного
производства
(2005-14)

Удельный
вес
внутреннего
спроса
(1)

Удельный
рост
экспорта
(2)

Удельный вес
импортозамещения
(3)

605,441.71

495,467.70

163,000.16

-95,317.64

42,291.52

605,441.74

99,575.69

28,016.58

-18,479.08

23,155.62

132,268.80

Удельный вес
технологических
изменений
(4)

Итого
(1+2+3+4)

Сельское хозяйство

132,268.80

Добыча
Секторы, производящие потребительские товары
Секторы, производящие промежуточную продукцию
Секторы, производящие инвестиционные товары
Энергия

4,379.70

2,156.33

1,772.87

2,508.48

-2,057.97

4,379.70

22,513.20

34,647.25

8,488.12

-23,561.69

2,939.52

22,513.20

18,054.80

12,841.62

10,751.35

-2,565.64

-2,972.53

18,054.80

66,565.61

27,898.35

45,146.62

-24,288.78

17,809.42

66,565.62

10,547.90

23,646.37

4,024.14

-5,687.85

-11,434.75

10,547.91

4,016.94

4,941.69

87,229.80

-27,260.02

9,910.52

263,881.91

Строительство

87,229.80

71,905.90

6,365.27

Услуги

263,881.90

222,796.20

58,435.22

Приложение-1: абсолютное распределение секторального производства по источникам увеличения
производства в 2005-14 гг. (в основных ценах, млн сомов)
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Кыргызстанда Акчалай Которуулардын Экономикалык
Өсүүгө Таасири
The Impact of Remittances on Economic Growth of Kyrgyzstan
Dr. Burulcha Sulaimanova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Daniyar Jasoolov (Public Fund AVEP, Kyrgyzstan)
Abstract
The aim of this paper is to study the impact of remittances on the gross domestic product of Kyrgyz Republic,
by using empirical estimation methods, such as the method of simultaneous equations, the Autoregressive
Distributed Lag and Vector Autoregressive models. While there is a long run relationship between remittances
and economic growth of Kyrgyzstan, according to the estimation results of the simultaneous models, there is
statistically significant positive correlation of households’ final consumption and imports with remittances, and
simultaneously significant positive effect of consumption on GDP, and significant, but negative impact of
imports to GDP. Moreover, the small but significant impact of remittances on demand for domestic products
were found.

1 Акчалай Которуулардын Көлөмү Жана Динамикасы
Кыргызстанда тышкы миграциялык процесстердин күч алышы менен бирге, эмгек миграциясында
жүргөндөр тарабынан Кыргызстанга жөнөтүлгөн акчалай каражаттардын акыркы он беш жылда ылдам
өсүүсү байкалган. Дүйнөлүк Банктын маалыматы боюнча 2000-жылы акчалай которуулардын көлөмү
8.84 миллион АКШ долларын жана Ички дүң продуктусунун 0.65 % гана түзсө, 2002-жылдан тартып
акчалай которулардын көлөмү кескин түрдө өскөн. Эгерде 2003-жылы акчалай которулардын көлөмү
78.16 миллион АКШ долларын (ИДПнун 4.07 %) түзсө, бул көрсөткүч 2014-жылы 2 242.83 миллион
АКШ долларына (ИДПнун 30.29 %) жеткен, жана 28.7 эсе өскөн.

График 1. Кыргызстандын ички дүң продуктусу, акчалай которууларынын көлөмү (АКШ доллары менен)
жана ИДПга карата үлүшү (%, оң шкала). Булагы: Дүйнөлүк Банк, WDI 2016
Акчалай которуулардын Ички продуктусуна карата үлүшүн гана эске алганыбызда Дүйнөлүк Банк
тарабынан 2016-жылы жарыяланган «Миграция жана акчалай которуулар маалымдасында» (“Migration
and remittances factbook 2016”) Кыргызстан 2014-жылы акчалай которуулардын ИДПсуна болгон
үлүшүнө эң чоң он мамлекеттердин катарында, Таджикистандан (41.7 %) кийин, экинчи орунду 30.3 %
менен ээлеген. Бул көрсөткүч которулган акчалай каржаттардын чоңдугу жалгыз гана Кыргызстанда
эмес, ошондой эле дүйнөлүк деңгээлде, жанабашка мамлекеттерге салыштырмалуу ички экономиканы
олутту түрдө таасирин тийгизген финансылык каражат экендигин көрсөтүүдө.
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График 2. Кыргыз Республикасынын төлөм теңдеми, күндөлүк операциялардын счету, (млн.АКШ
доллары менен). Булагы:Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы
Акчалай которуулардын ылдам өсүүсү менен бирге Кыргызстандын чет өлкөдөн келген негизги каржы
булагы жана төлөм теңдемин жакшыртуучу инструмент катары дагы балоо мүмкүн. Төмөндө берилген
сүрөттө күндөлүк трансферттердин күндөлүк операциялар счетунда орду көрсөтүлүп, кирешелер,
товарлар жана кызмат көрсөтүүнүн терс балансынын олутту бөлүгүнүн күндөлүк трансферттер
тарабынан жоюулгандыгын көрө алабыз. Тактап айтканда, кирешелер, товарлар жана кызмат
көрсөтүүнүн балансы 2014-жылы – 4 036.1 миллион АКШ долларды түзсө, күндөлүк трасферттер бул
көлөмдүн жарымын же 53.91 % түзүүдө.
Ал эми акчалай которуулар чет өлкөдөн келген финансылык каржы булагынын эң маанилүү катарын
толуктагандыгын, анын Кыргызстанга келген тикелей инвестициянын көлөмүн салыштыруу жолу менен
түшүндүрө алабыз. 2014 – жылы тикелей инвестициялардын көлөмү 343 миллион АКШ долларды түзсө,
күндөлүк трансферттердин көлөмү 2 175.8 миллион АКШ долларын түзүп, тикелей инвестициялардан
6.34 эсе жогору болгондугун белгилеп кетсек болот.
Акчалай которуулардын туруктуулугу жөнүндө сөз кылсак, анда акчалай которуулар 2000-жылдан
тартып өсүүдө болгондугун, бирок 2009-жылы дүйнөлүк финансылык кризиске байланыштуу
азайгандыгын белгилеп кетсек болот. Кыргызстанга которулган акча каражаттарынын көлөмү 2009 –
жылы, 2008 же 2010 - жылдарына салыштырмалуу, төмөн болгону менен ИДПна болгон үлүшү жогору
деңгээлде калган. Сейитовдун (2012) эсептөөсү боюнча акчалай которуулардын Кыргызстандын Ички
дүң продуктсуна үлүшү 2008-жылы 27,1 %, 2009-жылы 20,1 %, 2010-жылы болсо 26,0 пайызды түзгөн.
Бул маалыматтардын негизинде 2009-жылдагы финансылык кризистин которулган акча каражаттардын
көлөмүнө таасирин тийгизгендигин, бирок ошол эле учурда акчалай каржаттардын кризиске чейинки
көлөмүнө тездик менен жеткендигин жана андан соң 2014-жылга чейин өсүү багытында болгондугун
белгилесек болот.
ОБСЕ жана Европалык комиссиянын 2009-жылы Кыргыз Республикасынын түштүк региондорунун
тышкы миграциясын изилдөө максатында 1200 респондентке жүргүзгөн сурамжылоонун негизинде 2009жылдын Дүйнөлүк финансылык кризиске карабастан респондттердин 83,8 пайызы Россия
Федерациясында калып иштеп жаткан мигранттардын үй-бүлөлөрүнө таандык. Бул көрсөткүч
мигранттардын туруктуу түрдө иштегендигин жана Кыргызстанда калган үй-бүлөлөрүнө акчалай
каражаттарды жөнөткөндүгүн көрсөтүү менен бирге, которулган акчалардын финансалык шокторго
каршы туруктуу мүнөзгө ээ экендигин көрсөтөт (Лукашова жана Макенбаева, 2009).
Кыргызстандын миграциясынын негизги багыты жана көлөмү Россия Федерациясына жана Казахстан
мамлекетине карай болгондугу үчүн, акчалай которуулардын акыркы он жылда кескин бир өсүү
тенденциясы менен бирге сезондук эффектке ээ болгондугун жана орточо эсеп менен 2005-2016 жылдары
арасында акчалай которуулардын 93.6 % жана 1.4 % Россия Федерациясы менен Казахстандан
болгондугун төмөндөгү сүрөттө көрүү мүмкүн.
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График 3. Жеке адамдардын акча которуу системалары аркылуу которуулары (миллион АКШ доллары).
Булагы:Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкы
Мараттын (2009) Кыргызстандын эмгек миграциясы тууралуу макаласында, кыргыз мигранттардын
71% Россия Федерациясы жана Казахстан Республикасына сезондук жумушка жалданып кетүүдө
экендигин белгилеген. Кыргыз мигранттары жаз айларында кетип, кыш айларында кайра кайтып
келгендигин же бул мезгил аралыгында жалданып иштегендигин жана акчалай каражаттарын
мамлекетине белгилүү бир мезгилде жөнөткөндүн белгилеген, буга байланыштуу акчалай каражаттары
мезгил таасирин маалыматтарында камтыганын айта алабыз.
Мезгил таасирлеринен улам акча которуулардын негизги динамикасын көрүү кыйынчылыгы туулат.
Бул учурда сезондук таасирини жокко чыгаруу жана акчалай которуулардын динамикасын так көрүү
максатында убакыт катарларынын анализинде кеңири колдонулган сезондук өзгөрүлөрдү жок кылуу
ыкмаларын колдонуу керек десек болот. Тактап айтканда, жогорудагы маалыматтын бир жыл мурунку
маалыматка айырмасын алуу ыкмасын колдонуунун натыйжасында акчалай котруулардын мезгил
таасиринен тазалангандыгын айтуу мүмкүн.
Кыргызстанга которулган акчалай каражаттардын сезондук таасирге карата туураланган маанилери
төмөндөгү сүрөттө берилген, жана 2005-жылдан тартып акчалай которуулардын жылына өсүүсү
байкалган, ал эми 2009-жылы акчалай которуулардын терс мааниге ээ болгондугу Дүйнөлүк финансылык
кризиске байланыштуу болгонун көрүү мүмкүн. Бирок Кыргызстанга келген акчалай которуулардын
2009-жылдан тартып 2010-2011 жылдары кайрадан көбөйүү багытында болгондугун жана кризистин
таасирин кыска мөөнөткө гана тарагандыгын көрүү мүмкүн. Ал эми 2012-жылдан тартып акчалай
которуулардын өсүү темпинин басаңдагандыгын айта алабыз. Акчайлай которуулардын көбөйүү
темпинин азайышынын Кыргызстандын тышкы миграциясынын 2012-жылдан тартып, Россия
Федерациясында жарандык алуу үчүн киргизилген чектөөлөргө байланыштуу болгону менен
түшүндүрүү болот.
Акчалай которуулардын 2014-2015 жылдары көлөмүнүн төмөндөшү байкалууда. 2014-жылы
Кыргызстанга которулган акчалай каражаттардын нөлгө жакын болушу, бул жылы которулган акча
каражаттардын көлөмү бир мурунку жылга салыштырмалуу өспөгөндүгүн көрсөтүүдө. 2014-жылы
Кыргызстанга которулган акчалай каражаттардын 2013-жылга салыштырмалуу өспөгөндүгүн жана 1.42
% азайгандыгын (2013-жылы акчалай которуулардын көлөмү 2 268.15 миллион АКШ долларынан, 2014жылы 32.28 миллион АКШ долларына азайып,2 235.87 миллион АКШ долларын түзгөн), бул жылы
Кыргызстандан Россия Федерациясына барган мигранттардын санынын азайышы менен түшүндүрүүгө
мүмкүн.
Ал эми 2015-жылы Кыргызстанга которулган акчалай каржаттардын көлөмүнүн 2014-жылга
салыштырмалуу азайышынын эки негизги себеби катары 2015-жылы Россия Федерациясында
мигранттарга карата ишке орношу шарттарынын өзгөрүшү менен Россия Федерациясындагы
экономикалык кризис менен түшүндүрүү мүмкүн. 2015-жылы Кыргызстанга акча которуулардын жалпы
көлөмү 1 683.63 миллион АКШ долларын түзүп, 2014-жылга салыштырмалуу 24.70 % азайган.
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График 4. Жеке адамдардын акча которуу системалары аркылуу которууларынын бир жыл мурунку
маанисине айырмасы (млн. АКШ доллары). Булагы: КР УБтын маалыматтарынын негизинде
эсептелген
2015-жылдагы кескин түрдө акчалай которуулардын азайышынын эки себебинен башка, азайуунун
негизги себеби катары Россия Федерациясынын валюталык рыногундагы абалга көбүрөөк байланыштуу
болгондугун божомолдоо мүмкүн. Салыштыруу максатында сезондук таасирлерге туураланган акчалай
которуулар менен бирге кыргыз сомунун орус рублуна карата эки тараптуу реалдуу алмашуу курсунун
индекси дагы берилген. Бул жерде 2014-жылдын аягынан же Россия Федерациясында бул периодто
башталган экономикалык кризистен тартып орус рублунун кыргыз сомуна карата олутту девальвациясын
көрүү мүмкүн. Ошол эле учурда орус рублнун кескин түрдө баркынын жоготуусу Кыргыстанга
которулган акчалай каражаттардын дагы көлөмүнө таасирин тийгизүүдө. Себеби Россия Федерациясында
эмгектенген мигранттар эмгек акысын рубль менен алууда жана Кыргызстанга рубль менен жөнөтүлөт,
бирок расмий статистикалык маалыматтар тарабынан АКШ доллары менен көрсөтүлгөндүгү үчүн,
которулган акчалай каражаттардын көлөмү олутту түрдө рублдун девальвациясынан улам азайууда. Бул
жерде Россия Федерациясынан которулган акчалай каражаттардын 80 % рубль менен жөнөтүлөөрүн
белгилеп кетсек болот (Муктарбек кызы ж.б., 2015). Карымшаков жана Сулайманованын (2015)
эсептөөсүндө Кыргызстанга которулган акчалай каражаттарды АКШ доллары менен эмес рубль менен
чагылгандырганда, анда бул каражаттардын көлөмүндө азайуу байкалбагандыгы белгиленген
(Карымшаков жана Сулайманова, 2015). Рублдун девальвациясы Кыргызстанда калган мигрантын үйбүлөсүнүн АКШ доллары менен сатып алуу күчүнүн төмөндөшүнө алып келүүдө, бирок ошол эле учурда
экономикалык кризис учурунда дагы Россия Федерациясындагы эмгектенген мигранттар акчалай
которуулардын жалпы көлөмүн азайтпаганга аракет кылууда.
Россия Федерациясынынын 2014-жылдан тартып миграциялык саясатындагы өзгөрүүлөр менен 2015жылдагы экономикалык кризистен, жана басымдуу бөлүгү рублдун девальвациясынан улам
Кыргызстанга которулган акчалай каражаттардын кескин түрдө азайгандыгын айтуу мүмкүн. Ошол эле
учурда, Кыргызстанга которулган акчалай каражаттарынын 95 % Россия Федерациясынан келгендеги
үчүн бул мамлекеттин экономикалык өсүүсү менен бирге миграциялык саясатындагы өзгөрүүлөргө
каршы, Кыргызстандын тышкы миграциясы жана анын натыйжасында акчалай которуулары көз каранды
болууда.

2 Акчалай Которуулардын Экономикалык Өсүүгө Таасирин Моделдөөнүн
Методологиясы
Акчалай которуулардын экономикалык өсүү менен түз байланышы
Акчалай которуулардын экономикалык өсүүгө таасирин илимий адабитта талдоо жүргүзгөнүбүздө,
негизинен кеңири колдонулган үч моделдин же балоо ыкмаларын колдонуу мүмкүн экендигин көрүү
мүмкүн. Булар акчай которууларын тикелей экономикалык өсүү менен болгон кыска жана узак
мөөнөттөгү байланышын сынаган Кечигүүсү таралган авторегрессиялык (ARDL) моделдер,
экономикалык өсүүнүн макроэкономикалык факторлорунун анализинин камтыган Бир учурдуу
теңдемелер системасы жана Вектордук авторегрессиялык (VAR) моделдер.
Акчайлай которуулардын Кыргызстандын экономикалык өсүүсү менен түз байланышын анализдөө
максатында Кыргызстандын ички дүң продуктусунун айлык номиналдуу маанисинин Көз карандысыз
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мамлекеттердин шериктештигинин Мамлекеттер арасы статистикалык комитетинин интернет булагынан
алынгандыгын жана Кыргыз Республикасынын Улуттук Банкынын кыргыз сомунун АКШ долларына
карата орточо айлык алмашуу курсуна бөлүнүп, Кыргызстандын ИДПсунун мааниси моделде АКШ
доллары менен берилген. Ал эми акчалай которуулардын мааниси Кыргыз Улуттук Банкынын берген
расмий статитикалык маалыматтарынан пайдаланылган, жана моделде Кыргызстанга чет өлкөдөн келген
акчалай которуулардын көлөмү айлык мааниде АКШ доллары менен берилген. Ошону менен бирге бул
маалыматтар мезгилдин таасирин камтыгандыгы үчүн ар бири сезондук оңдоолордон өткөрүлгөн жана
дисперсияда стационардуулукту камсыздандыруу максатында ар биринин логарифмалык мааниси
алынган жана ARDL модели үчүн жалпысынан 2005-жылдын январь айынан тартып 2015-жылдын
декабрь айына чейин 132 байкоолор колдонулгандыгын айта алабыз.
ARDL моделинин акчалай которуулары менен экономикалык өсүүнүн анализин кылуу үчүн
коинтеграция моделдеринин арасынан эң оптималдуу болгондугун белгилөө мүмкүн (Sharaf, 2014).
Биринчиден ARDL моделин балоо үчүн колдонулган өзгөрмөлөрдүн интеграция тартибинин тең болуусу
зарыл эмес, бул жакта өзгөрмөлөрдүн интеграция тартибинин эки болбошу керек экендигин айтуу зарыл.
Экинчиден ARDL моделин бир теңдемелүү балоо методу болгону менен бир учурда кыска жана узак
мөөнөт таасирлерин бергендигин айта алабыз. Үчүнчүдөн ARDL моделинде эндогендик өзгөрмөлөрдүн
болушу моделдин натыйжаларына таасирин тийгизбейт жана объективдүү балоолор менен бирге
жарактуу t-статистикасын берүүдө (Sharaf, 2014). ARDL модели өзгөрмөлөрдүн стационардуу болуп
болбошуна сезимтал болбосо дагы алардын экинчи тартиптен стационардуулугун текшерилиши абзель.
Ал үчүн ар бир өзгөрмө стационардуулук тесттери менен бааланат, тактап айтканда Кеңейтилген ДиккиФуллер тести колдонулат.
ИДП жана акчалай которууларынын стационардуулугунун тартиптери текшерилген соң алардын
арасында себептик байланышын текшерүү үчүн ар биринин экинчисинин себеби болуп болбогондугу
анализденет. Башкача айтканда, акчалай которуулардын (𝑙𝑟_𝑠𝑎𝑡 ) Ички дүң продуктусуна (𝑙𝑔_𝑠𝑎𝑡 ) жана
Ички Дүң продуктусунун акчалай которууларга таасир тийгизип тийгизбегендиги ARDL моделинин
жардамы менен бааланат (Sharaf, 2014). Кечигүүсү таралган авторегрессиялык моделдин формуласы
төмөндөгүдөй:
𝑝

𝑞

∆𝑙𝑔_𝑠𝑎𝑡 = 1 + ∑ 1𝑖 ∆𝑙𝑔_𝑠𝑎𝑡−𝑖 + ∑ 1𝑖 ∆𝑙𝑟_𝑠𝑎𝑡−𝑖 + 1 𝑙𝑔_𝑠𝑎𝑡−1 + 2 𝑙𝑟_𝑠𝑎𝑡−1 + 1,𝑡
𝑖=1
𝑝

𝑖=0
𝑞

(1)

∆𝑙𝑟_𝑠𝑎𝑡 = 2 + ∑ 2𝑖 ∆𝑙𝑟_𝑠𝑎𝑡−𝑖 + ∑ 2𝑖 ∆𝑙𝑔_𝑠𝑎𝑡−𝑖 + 1 𝑙𝑟_𝑠𝑎𝑡−1 + 2 𝑙𝑔_𝑠𝑎𝑡−1 + 2,𝑡
𝑖=1

𝑖=0

Коинтеграциянын ARDL же чектүү тест ыкмасында моделде колдонулган өзгөрмөлөрдүн узак
мөөнөттөгү байланышыны эки статистиканын негизинде аныкталат, алар: F-статистикасы жана моделде
колдонулган өзгөрмөлөрдүн кечигүүсүнүн жалпысынан статистикалык жактан маанилүүлүгү же H0 : 1 =
2 = 0 гипотезасы текшерилет; экинчиси бул көз каранды өзгөрмөнүн кечигүүсүнүн статистикалык
жактан маанилүүлүгү текшерилет. Айрыкча F-статистикасы стандарттык F-таркалышынын ылайык
бааланбайт жана Песаран тарабынан сунушталган жогорку жана төмөнкү критикалык чектер менен
салыштыруу керек. Бул жерде төмөнкү критикалык чектер өзгөрмөлөрдүн баардыгынын деңгээлде
стационардуу болгон учурунда, ал эми жогорку критикалык чектерде болсо өзгөрмөлөрдүн биринчи
тартипте стационардуу болгон учурларга карата эсептелгендигин айтып кетсек болот. Fстатистикасынын жогорку критикалык чектерден көп болгон учурда, өзгөрөмөлөрдүн арасында узак
мөөнөттө коинтеграциясы тууралуу сөз кылуу мүмкүн.
Акчалай которуулардын экономикалык өсүү менен кыйыр байланышы
Акчалай которуулардын экономикалык өсүүгө керектөө чыгымдарына, инвестиция жана импорт
аркылуу тийгизген кыйыр таасир анализин жүргүзүү үчүн Кейнестик макроэкономикалык моделди
колдонуу илимий адабиятта кеңири таркагандыгы жана бул изилдөөнүн максаттарына ылайык
болгондугу тууралуу жогорудагы бөлүмдө айтылган. Бул модел төрт негизги мүнөздөмөчү теңдемелерден
турат, керектөө чыгымдарынын модели, инвестиция, импорт жана Ички дүң продуктусунун модели.
Структуралык моделдердин түзүлүшү төмөндөгүдөй:
𝐶𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝐶𝑡−1 + 𝛼2 𝑅𝑡 + 𝜉𝑡
𝐼𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 𝐾𝑡−1 + 𝛿2 𝑅𝑡 + 𝛿3 𝑌𝑡 + 𝜀𝑡
(2)
𝑀𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1 𝑀𝑡−1 + 𝛽2 𝑅𝑡 + 𝛽2 𝑌𝑡 + 𝜃𝑡
𝑌𝑡 = 𝛾0 + 𝛾1 𝐶𝑡 + 𝛾2 𝐼𝑡 + 𝛾3 𝐺𝑡 + 𝛾4 𝑋𝑡 + 𝛾5 𝑀𝑡 + 𝑢𝑡
Бул жерде керектөө чыгымдарынын (Ct ) функциясы акчалай которуулардан (R t ) жана керектөө
чыгымдарынын бир жыл мурунку маанилеринен (Ct−1 ) түзүлүүдө. Ал эми инвестициянын функциясы
(It ) туруктуу капиталдык бир жыл мурунку маанисинен (K t−1 ) жана акчалай которуулар (R t ) менен
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Ички дүң продуктсунун (Yt ) маанисинен турат. Импорттун (Mt ) модели анын өткөн мезгилге таандык
маалыматтарынын же бир жыл мурунку мааниси (Mt−1 ) менен акчалай которуларынан түзүлсө; ИДПнун
модели керектөө чыгымдары, инвестиция, импорт, экспорт (Xt ) жана мамлекеттик чыгымдардан турат.
Жогоруда берилген моделдерде керектөө чыгымдары, инвестициянын көлөмү, импорт жана ИДП
эндогендик өзгөрмөлөрдүн тизмесинде болсо, калган өзгөрмөлөр - акчалай которуулар, мамлекеттик
чыгымдар, импорттун кечиккен мааниси, туруктуу капиталдын бир жыл мурунку мааниси жана экспорт –
экзогендик болгондугун белгилеп кетсек болот.
Структуралык теңдемелердин ичинде эндогендик өзгөрмөнүн түшүндүрүүчү алмашуучулардын
арасында болушу, анын бул моделдин калдыктары менен корреляциясына алып келүүдө. Ал эми
эндогендик өзгөрмө көп учурда системадагы башка моделдерде түшүндүрүлүүчү өзгөрмөнүн ролун
алууда жана системадагы моделдердин калдыктарынын өз ара корреляциясына себеп болот. Бул жагдайда
көз карандысыз өзгөрмөнүн моделдин калдыгы менен жана теңдемелердин калдыктарынын өз ара
корреляциясындан улам Эң кичине квадраттар методу менен теңдемелер системасын балоо Классикалык
линеардуу регрессиялык моделдин болжомдоруна дал келбейт жана Үч басамактуу эң кичине
квадраттардын методун колдонуу керек экендигин белгилеп кетсек болот. Ал үчүн моделдин системасы
түзүлөт жана алардын ар бири аныктоочу же идентификация тесттерине кабылат, андан соң Хаусман
тестинин жардамы менен Бир учурду теңдемелер системасынын туура түзүлгөндүгү аныкталат жана Үч
басамактуу эң кичине квадраттар методу менен моделдер бааланат.
Моделде колдонулган маалыматтардын баардыгы Дүйнөлүн Банк тарабынан АКШ доллары менен
жарыяланган, 1993-2014 жылдар арасындагы маалыматтарды камтыйт жана моделде ар биринин
логарифмалык маанилери колдонулган.
Акчалай которуулардын ички товар-кызмат талабына таасири
Акчалай которуулардын экономикалык өсүү менен түз байланышы менен бирге кыйыр түрдө таасирин
анализин кылган соң, акчалай которуулардын ички өндүрүшкө болгон талап менен байлынышын талдоо
максаты коюлууда. Башкача айтканда Кыргызстандын экономикалык өсүүсү менен бирге акчалай
которуулардын ички өндүрүшкө талапты жандандыруу инструменти катары кароо мүмкүнбү деген
суроого жооп изденүүдө. Себеби Кыргызстанга келген акчалай которуулар индивидтердин жеке керектөө
чыгымдары менен тыгыз байланышта болгондугу, бул багытта Кыргызстан боюнча жасалган илимий
адабияттарда тастыкталгандай, бул жеке керектөө чыгымдардын олутту бөлүгү чет өлкөдө өндүрүлгөн
товарларга сарпталгандыгын белгилеп кетсек болот. Бул себептен улам Кыргызстандын ички
экономикасына, өндүрүшүнө болгон талаптын акчалай которуулар менен байланышын анализдөө кажет.
Ал үчүн макроэкономикалык теориянын негизине таянып төмөндөгү ички талапка тийиштүү өзгөрмөнү,
(Ct + It + Gt ) эсептөө максаты коюлууда (Макроэкономика, 2013: 169 б.):
𝑌𝑡 = 𝐶𝑑,𝑡 + 𝐼𝑑,𝑡 + 𝐺𝑑,𝑡 + 𝑋𝑡
𝐶𝑡 = 𝐶𝑑,𝑡 + 𝐶𝑓,𝑡 же 𝐶𝑑,𝑡 = 𝐶𝑡 − 𝐶𝑓,𝑡
𝐼𝑡 = 𝐼𝑑,𝑡 + 𝐼𝑓,𝑡 же 𝐼𝑑,𝑡 = 𝐼𝑡 − 𝐼𝑓,𝑡
𝐺𝑡 = 𝐺𝑑,𝑡 + 𝐺𝑓,𝑡 же 𝐺𝑑,𝑡 = 𝐺𝑡 − 𝐺𝑓,𝑡

(3)

𝑌𝑡 = (𝐶𝑡 − 𝐶𝑓,𝑡 ) + (𝐼𝑡 − 𝐼𝑓,𝑡 ) + (𝐺𝑡 − 𝐺𝑓,𝑡 ) + 𝑋𝑡
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + (𝑋𝑡 − 𝐶𝑓,𝑡 − 𝐼𝑓,𝑡 − 𝐺𝑓,𝑡 )
𝑀𝑡 = 𝐶𝑓,𝑡 + 𝐼𝑓,𝑡 + 𝐺𝑓,𝑡 жана 𝑁𝑋𝑡 = 𝑋𝑡 − 𝑀𝑡
𝑌𝑡 = 𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 + 𝑁𝑋𝑡 же 𝑁𝑋𝑡 = 𝑌𝑡 − (𝐶𝑡 + 𝐼𝑡 + 𝐺𝑡 )
(4)
Бул жерде d – ички экономиканы билдирсе, f – тышкы экономиканы чагылдырат жана (4) теңдемеде
берилген (Ct + It + Gt ) маани ички талаптын көлөмүн берүүдө. Бирок бул жерде ички талапта чет өлкөдө
өндүрүлгөн товарларга дагы суроо талаптын көлөмү берилгендиги үчүн, бул көлөмдөн импорттун
маанисин чыгаруу зарыл. Ал эми (Ct + It + Gt − Mt ) көрсөткүчүнүн мааниси Ички дүң продуктусунун
чет өлкөлүктөрдүн же экспорттун маанисин эске албаган көлөмүнө тең болгондугун айтуу мүмкүн.
Акчалай которуулардын ички өндүрүшкө болгон талап менен байланышын анализдөө максатында
жогоруда түшүндүрүлгөн Кечигүүсү таралган авторегрессиялык моделди колдонуу ылайык экендигин
айтуу мүмкүн жана бул моделдин көрүнүшү төмөндө берилген:
∆(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑀)𝑡
𝑝

𝑞

= 1 + ∑ 1𝑖 ∆(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑀)𝑡−𝑖 + ∑ 1𝑖 ∆𝑅𝑡−𝑖 + 1 (𝐶 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑀)𝑡−1
𝑖=1

+ 2 𝑅𝑡−1 + 𝑣1,𝑡

𝑖=0

(5)
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𝑞

∆𝑅𝑡 = 2 + ∑ 2𝑖 ∆𝑅𝑡−𝑖 + ∑ 2𝑖 ∆(𝐶 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑀)𝑡−𝑖 + 1 𝑅𝑡−1 + 2 (𝐶 + 𝐼 + 𝐺 − 𝑀)𝑡−1 + 𝑣2,𝑡
𝑖=1

𝑖=0

Бул жерде R t акчалай которууларды билдирүүдө жана (5) модел Чек тестинин негизинде бааланып,
Кыргызстандын ички өндүрүшүнө болгон талап менен чет өлкөдөн келген акчалай которуулардын кыска
жана узак мөөнөт таасирлери изилденүүдө.
Моделде колдонулган маалыматтардын баардыгы 2005-жылдын биринчи чейрегинен тартып 2015жылдын үчүнчү чейрегине чейин КР Улуттук статистикалык комитетинен алынган жана чейректик
орточо сомдун АКШ долларына карата алмашуу курсуна бөлүү жолу менен, маалыматтардын баардыгы
доллардын негизинде жана логарифмалык мааниде берилген.

3 Моделдердин жыйынтыктары жана талданышы
Акчалай которууларынын экономикалык өсүү менен түз байланышы
Акчалай которуулардын жана анын экономикалык өсүүгө таасири эки моделдин негизинде
текшерилген. Биринчи модел акча которуулардын Ички дүң продуктусуна тикелей таасирин аныктоого
багытталган, жана жогоруда берилген кечигүүсү таралган авторегрессиялык (1) теңдеме эң кичине
квадраттар методу менен баалаанган.
ARDL моделинин балоонун эң негизги шарттарынын катарында, алмашуучуларынын баштапкы
катарда же биринчи айырманын катарында стационардуу болуусу; тактап айтканда колдонулган
өзгөрүүчүлөр эчкандай жагдайда экинчи айырманын катарында стационардуу болбош керек. Ал үчүн
биринчиден дисперсияда стационардуу кылуу максатында бул өзгөрүүчүлөрдүн логарифмасы алынган,
андан соң мезгил факторлорунун таасирин жокко чыгаруу максатында Eviews программасынын
tramoseats функциясы колдонулган. Дисперсияда стационардуулук камсыз кылынгандан кийин, Ички дүң
продуктусу жана акча которууларына Кеңейтилген Дики-Фуллер тести колдонулган жана натыйжасында
ар биринин биринчи айырмасынын стационардуу болгондугу жана ARDL моделине колдонууга ылайык
экендиги аныкталган.
ARDL модели көз каранды жана көз карандысыз өзгөмөлөрдүн динамикалык модели, башкача айтканда
бул алмашууучулардын кечигүүсү менен бирге түзүлөт. Ал эми алмашуучулардын кечигүү мөөнөтү же
узактыгы моделди балоо критерийлеринин негизинде аныкталат, ал үчүн Акаике информациялык
критерийин колдонууга болот. ИДП жана акчалай которуулардын бирбирлерине болгон таасирин аныктоо
максатында эки ARDL модели Акаике информациялык критерийидин негизинде 156 модел балоого
алынган жана эң жакшы моделдер катары акча которуулардын ИДПга таасирин изилдеген ARDL(3,2)
жана ИДПнун акча которууларга таасирин изилдеген ARDL(7,0) моделдери болуп, анын негизинде
ARDL(3,2) жана ARDL(7,0) моделдеринин детерминация коэффициенттеринин (R2) жогоруу болгондугу
жана F-статистикасынын маанилүүлүгү, бул моделдердин шайкештигин көрсөтөт.
Ошондой эле моделдин шайкештигин текшерүүдө колдонуган экинчи негизги параметр бул бааланган
моделдин калдыктарын анализдөө болуп эсептелет. Моделдин калдыктары көз карандысыз, туруктуу
дисперсиягаа ээ жана орточо нөлгө барабар болуусу зарыл. Ал үчүн ARDL(3,2) жана ARDL(7,0)
моделдери кошумча Бройш-Годфри сериалдуу корреляция LM тести, Бройш-Паган-Годфри
Гетероскедастика жана Рамсей тесттери менен текшерилген. Бул тесттердин натыйжасында моделдердин
калдыктарында автокорреляция жана гетероскедастикалуулук жок экендиги жана моделдин жалпысынан
туура түзүлгөндүгү аныкталган.
Ошону менен бирге убакыт катарларынын анализинде кеңири колдонулган жана маанилүү болгон
тесттериндин катарында Q-статистика коррелограммасы орун алат. Бул тестин жыйынтыгында дагы
бааланган моделдердин калдыктары анализделет, жана автокорреляция коэффициенттери маанилүүлүк
чектеринен чыкпаса, анда моделдердин шайкештиги жана моделдин жыйынтыктарынын
эффективдүүлүгүн, ишенимдүүлүгүн көрсөтөт. ARDL(3,2) жана ARDL(7,0) моделдеринин Qстатистикакоррелограммалары негизинде бул бааланган моделдердин акча которууларынын
экономикалык өсүү менен байланышын талдоого ылайык экендиги тастыкталган.
ARDL моделдеринин жалпы текшерүүдөн өткөргөн соң, экономикалык өсүү менен акча которуулардын
узак мөөнөттө байланышкандыгын же башкача айтканда коинтеграциялангандыгын Чек тестинин (Bound
test) негизинде аныкталат. Төмөндө берилген таблицада ARDL(3,2) жана ARDL(7,0) моделдеринин Чек
тестинин жыйынтыктары берилген. Бул жыйынтыктарга ылайык ARDL(3,2) моделдин F-статистикасы 5
% критикалык мааниден жогору болгондугу үчүн “узак мөөнөттө өзгөрмөлөр арасында байланыш жок”
деген нөлдүк гипотизаны четке кагат, башкача айтканда акча которуулары узак мөөнөттө Ички дүң
продуктусуна таасирин тийгизет.
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Көз каранды алмашуучу

Түшүндүрүүчү өзгөрмө

ИДП
∆𝒍𝒈_𝒔𝒂𝒕
Акча которуулары
∆𝒍𝒓_𝒔𝒂𝒕

Акча которуулары
𝒍𝒓_𝒔𝒂𝒕−𝒋
ИДП
𝒍𝒈_𝒔𝒂𝒕−𝒊

𝐹–стат.

95% крит. чектер

Коинтеграция

𝐼(0)

𝐼(1)

9.338409

4.94

5.73

Бар

4.691597

4.94

5.73

Жок

Таблица 1. Коинтеграциянын чек тести
Ал эми ARDL(7,0) моделдин F-статистикасы 5 % критикалык мааниден төмөн болгондугу үчүн “узак
мөөнөттө өзгрөмөлөр арасында байланыш жок” деген нөлдүк гипотизасын четке кагалбайт жана ИДП
узак мөөнөттө акча которууларына таасирин тийгизбейт.
Көз каранды өзгөрүүчү: LG_SA
ARDL коинтеграциясы жана узак мөөнөт формасы
Өрнөк: 2005M04 2015M12
Байкоолордун саны: 129
Тандалган модел: ARDL(3, 2)
КОИНТЕГРАЦИЯЛАНГАН ФОРМАСЫ
Өзгөрүүчү
Коэффициент
Ст.ката
D(LG_SA(-1))
-0.258494
0.078856
D(LG_SA(-2))
0.112305
0.077956
D(LR_SA)
0.101825
0.032060
D(LR_SA(-1))
0.066728
0.034885
CointEq(-1)
-0.232134
0.054773
Cointeq = LG_SA - (0.5350*LR_SA + 10.0229)
УЗАК МӨӨНӨТ КОЭФФИЦИЕНТТЕРИ
Өзгөрүүчү
Коэффициент
Ст.ката
LR_SA
0.534970
0.026222
C
10.022946
0.483538

t-статистикасы
-3.278050
1.440608
3.176089
1.912788
-4.238094

Ыктымал.
0.0014
0.1523
0.0019
0.0581
0.0000

t-статистикасы
20.401788
20.728357

Ыктымал.
0.0000
0.0000

Таблица 2. ARDL Моделинин негизинде акча которуулардын ички дүң продуктусуна кыска жана узак
мөөнөттөгү таасиринин бааланышы
Демек, экономикалык өсүү жана акчалай которууларынын байланышы бир тараптуу болгондугу, тактап
айтканда акчалай которуулары экономикалык өсүүгө таасирин тийгизгендигин, ал эми ИДПнун акчалай
которууларына таасирин тийгизбегендиги аныкталган. Жогоруда берилген таблицада ARDL(3,2)
моделинин негизинде акчалай которуулардын экономикалык өсүүгө кыска жана узак мөөнөттөгү таасири
берилген. Бул жыйынтыктардын негизинде кыска мөөнөттө акчалай которууларындагы өзгөрүүлөр Ички
дүң продуктусун орточо 4 айда таасирин тийгизет. Ал эми узак мөөнөттө акчалай которууларындагы 1%
көбөйүүсү Ички дүң продуктусун 0,535 % жогорулатат.
Акчалай которуулардын экономикалык өсүү менен кыйыр байланышы
Мигранттардын акчалай которууларынын узак мөөнөттө экономикалык өсүүгө тийгизген оң таасирин,
бул эки өзгөрмөлөрдүн ортосундагы илимий адабиятта берилген бир нече байланыш каналдардын
негизинде түшүндүрүү мүмкүн. Акчалай которуулар экономикалык дүң продуктусун калыптандырган
факторлорго, үй-чарбаларынын керектөө чыгымдарына жана капиталга инвестициясына, жалпы импорт,
экспорт көлөмүнө тикелей таасирин тийгизүүдө, жана натыйжада экономикалык өсүүгө түрткү болууда.
Көптөгөн илимий изилдөөлөрдүн натыйжасында акчалай которуулар үй-чарбаларынын керектөө
чыгымдарын, физикалык жана адамдык капиталга, окуу, дең соолукка сарпталган каражаттардын
көлөмүн жогорулатууда экендиги аныкталган (Airola, 2007; Rivera & González, 2016; Adams& Cuecuecha,
2010). Ошону менен бирге акчалай которуулар жаңы ишканаларды ачууда, экспортту көбөйтүүдө
таасирдүү экендигин айтуу мүмкүн. Акчалай которуулар жалпысынан Кыргызстандын экономикалык
өсүүсүнө узак мөөнөттө оң салымын кошконгудун ARDL моделинин негизинде аныкталгандыгын, ал эми
акчалай которуулардын Ички дүң продуктусуна кыйыр таасирин аныктоо максатында Бир учурдуу
теңдемелер системасынын модели бааланган жана төмөндө таблицада жыйынтыктары берилген.
Бул моделдердин бир учурдуулугу жана теңдемелердин аныкталышы Хаусман тестинин жана
аныктоочу тестердин жардамы менен анализденген жана үч басамактуу эң кичине квадраттар методу
менен (3) моделдер бааланган. Башкача айтканда, Бир учурдуу теңдемелер системасынын идентификация
жана Хаусман бир учурдуулук тестеринин жыйынтыктары боюнча, бул моделдер системасын,
өзгөрмөлөрдүн эндогендик өзгөчөлүгүнөн улам, колдонуу туура экендиги аныкталган. Ал эми
структуралык моделдердин баардыгы статистикалык жактан маанилүү жана R2 маанисинин жогору
болгондугун айтуу мүмкүн жана ошондой эле жалпы системанын калдыктарынын номалдуу таркалышы
менен сериалдуу корреляциясынын жоктугу жөнүндөгү нөлдүк гипотезасы кабыл алынган.
Бир учурдуу теңдемелер системасынын жыйынтыгы боюнча акчалай которуулардын экономикалык
өсүүгө статистикалык жактан маанилүү кыйыр таасири эки негизги жол аркылуу аныкталган. Тактап
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айтканда акчалай которуулар үй-чарбаларынын керектөө чыгымдарына жана импортко таасирин
тийгизүүдө. Акчалай которуулардагы 1 % өсүү үй-чарбаларынын керектөө чыгымдарын 0,07 % жана
импорттун көлөмүн 0,05 % көбөйтүүдө. Ал эми моделдин жыйынтыктарынын негизинде керектөө
чыгымдарынын жана импорттун Ички дүң продуктусуна кошкон салымын эске алганыбызда, акчалай
которуулардын экономикалык өсүүгө жалпысынан оң таасирин тийгизүүдө экендиги айтуу мүмкүн.
Тактап айтканда, акчалай которуулардын жалпы экономикалык өсүүгө болгон таасирин төртүнчү
теңдеменин натыйжасында көрүү мүмкүн, жана Ички дүң продуктусунун өсүүсүнө керектөө чыгымдары
таасирин тийгизип жатса, импорттун көлөмү аны олутту түрдө азайтуусу менен бирге акчалай которуулар
жалпысынан экономикалык өсүүгө керектөө чыгымдары оң таасирин, ал эми импорт аркылуу терс
таасирин тийгизгендиги тууралуу жыйынтык чыгаруу мүмкүн.
Балоо методу: Үч-басамактуу эң кичине квадраттар методу
Өрнөк: 1993 -2014
Байкоолордун саны: 21
Жалпы системанын байкоолордун саны: 84
Көз каранды
Көз карандысыз өзгөрүүчүлөр
Коэффициент
өзгөрүүчү:
Константа
3.0662
Керектөө
Керектөө чыгымдарыt-1
0.7994
чыгымдары
Акчалай которуулар
0.0714
Константа
-3.8539
Акчалай которуулар
0.0246
Инвестиция
ИДП
0.5038
Туруктуу капитал t-1
0.6306
Константа
-4.0316
ИДП
0.7862
Импорт
Акчалай которуулар
0.0528
Импортt-1
0.3414
Константа
0.6804
Керектөө чыгымдары
0.8767
Инвестиция
0.1937
ИДП
Импорт
-0.6355
Экспорт
0.3953
Мамлекеттик чыгымдар
0.1764
Системанын калдыктарын автокорреляциясынын
Q-стат.
Портмонто тести
Системанын калдыктарынын нормалдуулук тести
Jarque-Bera
lc = c(1) +c(2)*lc(-1)+c(3)*lrem
linv=c(4)+c(5)*lrem+c(6)*lgdp+c(7)*lfixed(-1)
lim=c(8)+c(9)*lgdp+c(10)*lrem+c(11)*lim(-1)
lgdp=c(12)+c(13)*lc+c(14)*linv+c(15)*lim+c(16)*lex+c(17)*lgov

Ст.ката

t-стат.

Ыктымал.

1.5525
0.0858
0.0211
4.1555
0.0382
0.3895
0.2223
1.8631
0.1685
0.0201
0.1026
0.4183
0.0960
0.0272
0.0793
0.0390
0.0884

1.9750
9.3118
3.3869
-0.9274
0.6429
1.2934
2.8367
-2.1639
4.6670
2.6215
3.3283
1.6267
9.1324
7.1271
-8.0156
10.1444
1.9952

0.0524
0.0000
0.0012
0.3570
0.5225
0.2003
0.0060
0.0340
0.0000
0.0108
0.0014
0.1085
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0501

7.7595

Ыкт.

0.9444

Ыкт.

0.9751
Дарбин-Уотсон ст.
2.1451
1.5585
1.6489
2.2968

36.8410
R2
0.9501
0.9445
0.9810
0.9995

Таблица 3. Бир учурдуу теңдемелер системасынын жыйынтыктары
Бул жыйынтыктар менен бирге акчалай которуулар инвестициянын калыптанышына таасирдүүлүгүнүн
жокко эсе экендигин жана Кыргызстандын мисалында акчалай которуулардын керектөө чыгымдарына
сарпталгандыгын айтуу менен бирге акчалайкоторуулардыинвестицияга тартуу жолдорун көбөйтүү жана
керектөө чыгымдарынын импорттолгон товарларга эмес ички экономикада өндүрүлгөн продуктуларга
багыттоо максаты аркылуу акча которуулардын экономикалык өсүүгө оң таасирин көбөйтүү
мүмкүнчүлүгүн белгилеп кетсек болот.
Акчалай которуулардын ички товар – кызмат талабына таасири
Кыргызстандын мисалында акчалай котруулардын экономикалык өсүү менен байланышынын анализин
жүргүзгөн илимий иштердин көбүндө акчалай которуулар экономикалык өсүүгө керектөө чыгымдары
аркылуу позитивдүү таасирин тийгизгендиги (Айтымбетовдун, 2006; Сулайманова, 2011), бирок ошол эле
учурда импорттолгон товарларга сарпталып жаткандыгы жана чет өлкөлүк мамлекеттерге акчалай
которуулардын агылып кетүүдө экендиги белгиленген (Акмолдоев жана Будайчиева, 2012; Сулайманова,
2012; Атабаев ж.б., 2014). Бул изилдөөлөрдө акчалай которуулардын керектөө чыгымдарына таасирин
тийгизип жатканы менен, көп бөлүгүнүн импорттолгон товарларга сарпталып жаткандыгынын негизинен
импорттун көлөмү менен акчалай которуулардын статистикалык маанилүү байланышы менен
түшүнүдүрүлүүдө. Жогорудагы эмпирикалык анализдердин жыйынтыгы боюнча дагы акчалай
которуулардын эки негизги жол менен, керектөө чыгымдары жана импорт аркылуу экономикалык өсүүгө
таасирин тийгизгендигин аныкталган. Ал эми бул бөлүмдө акчалай которуулардын керектөө
чыгымдарына тийгизген оң таасирин канчалык деңгээлде реалдуу түрдө экономикалык өсүүгө себеп

120

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

болууда экендиги аныктоо максаты коюлууда. Бул максатка жетүү үчүн, акчалай которуулардын
Кыргызстандын жалпы ички өндүрүшкө болгон талабына же ички товар жана кызматтарга талабына
таасири (25) теңдемени же ARDL моделин балоо менен изилденет. Бул моделди балоонун натыйжасында
акчалай которуулардын ички жана тышкы товар жана кызматтарга болгон талапка узак мөөнөттө таасир
тийгизгендиги аныкталган.
Көз каранды алмашуучу

Түшүндүрүүчү өзгөрмө
Акчалай которуулар
𝒍𝒓_𝒔𝒂𝒕−𝒋
Акчалай которуулар
lr_sat−j

Ички товар жана кызматтарга талап
(𝑪 + 𝑰 + 𝑮 − 𝑴)𝒕
Тышкы товар жана кызматтарга талап
𝐌𝐭

95% крит. чектер
𝐼(0)
𝐼(1)

F–стат.

Коинтеграция

6.865581

4.94

5.73

Бар

7.7500

4.94

5.73

Бар

Таблица 4. Ички талап үчүн коинтеграциянын чек тести
Акчалай которуулардын ички жана тышкы рынокто өндүрүлгөн товар жана кызматтарга таасирин
тийгизгендигин жана анын кыска мөөнөттө масштабы ВАР моделинин негизинде төмөндө сүрөттө
берилген. Бул моделдин жыйынтыктарына ылайык акчалай которуулардын ички товар жана кызматтарга
таасиринин, тышкы товарларга болгон талапка таасиринен төмөн болгондугун көрүү мүмкүн.
Response of DEMAND_D_LOG_SA_DIFF to FLREM

Response of DEMAND_F_LOG_SA_DIFF to FLREM
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График 5. Акчалай которуулардын ички жана тышкы талапка таасири, (VAR Model Impulse Response
Function). Булагы: ВАР Моделинин жыйынтыктарынын негизинде берилген
Ошону менен бирге, бул моделдин дисперсиясын бөлүүнүн натыйжасында (Variance decomposition)
ички товар жана кызматтардагы алмашуулардын 3-4 % гана акчалай которуулардын келип чыгууда, ал
эми тышкы товар жана кызматтарга талаптын өзгөрүүлөрүүнүн жарымы акчалай которуулары тарабынан
келип чыккандыгы тууралуу айта алабыз.
Чей
рек
1
2
3
4

Ст.ката
0.1037
0.1114
0.1132
0.1137

1
2
3
4

0.1135
0.1254
0.1274
0.1276

1
2
3
4

0.1062
0.1179
0.1201
0.1207

Акчалай
которуулар

Ички товар жана кызматтарга
Тышкы товар жана кызматтарга
талап
талап
Акчалай которуулардын дисперсиясынын бөлүнүүсү:
100.0000
0.0000
0.0000
95.0174
3.6339
1.3486
94.1964
3.5217
2.2819
94.1091
3.5894
2.3015
Ички товар жана кызматтардын дисперсиясынын бөлүнүүсү:
1.4561
98.5439
0.0000
2.8982
86.8632
10.2386
4.2036
85.3813
10.4151
4.2538
85.1027
10.6435
Тышкы товар жана кызматтардын дисперсиясынын бөлүнүүсү:
44.6948
0.3053
55.0000
52.5302
2.5666
44.9032
53.1027
2.6139
44.2834
53.3672
2.6435
43.9893

Таблица 5. ВАР Моделинин дисперсиясынын бөлүүнүсү (VAR Model Variance Decomposition)
Эмпирикалык анализдердин негизинде акчалай которууларынын Кыргызстандын экономикалык
өсүүсүнө узак мөөнөттө оң таасирин тийгизгендиги аныкталган. Экономикалык өсүүгө акчалай
которуулар жеке керектөө чыгымдары аркылуу таасирин тийгизгени менен, бул каражаттардын чет
өлкөдө өндүрүлгөн товар жана кызматтардын талабынмаанилүү өлчөмдө көбөйткөндүгү аныкталган.
Бирок ошол эле учурда акчалай которууларынын ички экономикада өндүрүлгөн товар жана кызматтарга
талабынын, аз өлчөмдө болсо дагы, көбөйүүсүнө себеп болгондугун дагы белгилеп кетсек болот.
Жалпысынан акчалай которууларынын учурда макроэкономикалык деңгээлде инвестициянын
көбөйүүсүнө алып келбегендиги, жеке керетөө чыгымдарына сарпталып жаткандыгы жана чет өлкөдө
өндүрүлгөн товар жана кызматтарга талапты күчөтүүдө экендиги аныкталган. Бул жыйынтыктар менен
бирге акчалай которууларынын ички өндүрүшкө болгон позитивдүү таасири дагы тастыкталган жана
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акчалай которууларынын импортту алмаштыруучу өндүрүштөргө жана инвестицияга карай буруу
сунушун берүү мүмкүн.

4 Корутунду
Бул илимий иште Кыргызстанга которулган акчалай которуулардын экономикалык өсүүгө тийгизген
таасирин эмпирикалык жол менен изилдөөнүн натыйжасында табылган жыйынтыктар төмөндөгүдөй:
Акчалай которуулар менен Ички дүң продуктусунун кыска жана узак мөөнөттө байланышы
аныкталган.
Акчалай которуулар керектөө чыгымдарын көбөйтүүдө жана ошону менен бирге ИДПнун
көлөмүн көбөйтүүдө.
Акчалай которуулар керектөө чыгымдарын арттыруу менен бирге импорттун дагы көлөмүн
көбөйтүүдө.
Акчалай которуулары жалгыз гана тышкы товар жана кызматтарга болгон талапты
көбөйтпөстөн, Кыргызстанда өндүрүлгөн товар жана кызмыттардын көлөмү менен аз
мааниде болсо дагы статистикалык маанилүү өлчөмдө байланышы тастыкталган.
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Petrol Fiyatlarının Düşüşünde Shale (Şeyl) Gazın Etkisi, Geleceği
ve Türkiye’nin Shale Gaz Potansiyeli
The Effect of Shale Gas on the Decrease of Oil Prices, Turkey’s
Shale Gas Potential and Future
Assoc. Prof. Dr. Kamil Uslu (Kavram MYO, Turkey)
Abstract
In recent years, oil prices have followed a calm course, with a barrel of $ 50 or less watching. This growth in
the developed countries has affected the positive direction. Another important development is the significant
improvement in the production techniques of "Rock Gas" (Shale Gas) in USA and rock gas production increased,
thus creating a positive cost advantage in energy production. This positive development in the US economy
appears to be an important influence on the increase of oil prices. According to estimates made in various
countries in the world; It is like 7.299 Trillion Cubic Feet. Most of this reserve is in China. In the coming years,
China energy will be able to show itself among the advantaged countries. The US invests in shale gas production
technology in partnership with various countries. Turkey Shale has an important potential as a gas reservoir.
Especially Southeastern Anatolia Region and Trakya region stand out. Turkey will be able to meet its energy
needs and contribute to its economic and social development.

1 Giriş
Dünya Petrol fiyatlarında son yıllarda sakin bir seyir takip ederek, bir varil 50 $ ve altında seyretmektedir. Bu
gelişmiş ülkelerdeki büyümenin olumlu yönde etkilemiştir. Diğer önemli bir gelişme ABD de “Şist Gazı” (Shale
Gas) veya “kaya gazı” üretim tekniklerinde önemli gelişme ile şist (seyl) gazı üretimi artarak, enerji üretiminde
olumlu bir maliyet avantajı oluşturmuştur. ABD’ de ekonomisinde bu olumlu gelişme, petrol fiyatlarının
artmasında önemli bir etki olarak ortaya çıkmaktadır. Şist gazı, şeyl formasyonu içinde sıkışan doğal gaz olup,
hidrolik kırma ile parçalanmış yeraltı şeyl depolanmalarından türemiştir. Şeyl gazının çeşitli endüstrilerde artan
popülaritesi, şeyl gazının bir enerji kaynağı olarak, faydaları konusunda giderek artan bir farkındalığı ortaya
çıkmıştır.
Dünyada çeşitli ülkelerde yapılan tahminlere göre; 7.299 Trilyon Cubic Feet gibi seviyededir. Bu rezervin büyük
bölümü Çin’dedir. Gelecek yıllarda Çin enerji de avantajlı ülkeler arasında kendisini gösterebilecektir. ABD
geliştirdiği shale gaz üretim teknolojisi ile çeşitli ülkelerde ortaklıklar şeklinde yatırım yapmaktadır. ABD seyl gaz
teknolojide tekel durumda olduğu için, gaz rezerv potansiyeli olan ülkeleri kendisine bağımlı hale getirerek, seyl
gaz fiyatlarının oluşumunu da kontrol edebilecektir.
Türkiye Shale gaz rezervi olarak önemli bir potansiyele sahip olduğu söylenebilir. Özellikle Güneydoğu Anadolu
Bölgesi ile Trakya Bölgesi öne çıkmaktadır. Türkiye’nin enerji ihtiyacını karşılayabilecek ve ekonomik ve sosyal
gelişmesine katkıda bulunabilecektir. Gelecek için alternatif bir enerji kaynağı olan şeyl gaz, önemini artırabilecek
potansiyele sahiptir.

2 Dünya Ekonomisinin Genel Görünümü ve Petrol ve Doğalgaz Maliyeti
Küresel ekonominin 2016 yılında yüzde 3,1 ile küresel finansal krizden bu yana en düşük oranda büyüyeceği
tahmin edilmektedir. Ancak, görünüm üzerinde aşağı yönlü risklerin ağırlığı azalmaktadır. OECD 2017 ve 2018
yıllarındaki ekonomik gelişme hızlandığı öngörülmüştür. Buna göre; OECD ülkelerinde GSYİH büyümesi 2016
yılında % 1,7 iken,2017 yılında % 2,0 seviyesinde gerçekleşebilecektir. Gelişmekte olan ülke ekonomilerin 2017'
yılında % 6,7 ve 2018'yılında % 6,3 olarak gerçekleşebileceği ve büyümeye devam edeceği tahmin edilmektedir.
Ayrıca, nüfusu yoğun olan, Asya ülkelerinden Hindistan’ın 2017'yılında % 7,0 oranında büyümesi ile devam eden
yapısal reformların desteklenerek 2018' yılında % 7,5 büyümesi beklenilmektedir. Rusya ve Brezilya, ekonomik
toparlanma çalışmalarını sürdürmektedirler. Bu ülkelerden Rusya,2017 yılında % 1,2 ve 2018 yılında da % 0,5
oranında büyümesi hedeflenmektedir. Brezilya, 2017’yılında % 1,4 ve2018 yılında % 1,5 büyümeleri bekleniyor.
Bu durum aşağıdaki Tablo:1 de görülmektedir. Ayrıca, Küresel ticaretteki yavaşlama toparlanmanın önünde bir
risk oluşturmaktadır. Küresel kriz öncesindeki son 50 yıllık dönemde yüzde 6,8 büyüyen küresel ticaret kriz sonrası
dönemde zayıf yatırımlar ve artan korumacı politikalar ile yarı yarıya yavaşlamıştır (M.B. Yıllık Ekonomik Rapor
2016,s.5).
Küresel olarak, 2017'de sürmekte olan büyüme ivmesi ve beklenen devamı ile şu an beklenen küresel büyüme
seviyeleri için yukarı yönlü bir miktar eğilim göstermektedir. Küresel siyasi gelişmeler ve önümüzdeki dönemde
para politikası kararları, Merkez Bankalarının parasal teşvik tedbirlerini azaltmaya daha istekli oldukları bir
dönemde girilmektedir. Bunun sonucu az dalgalanan hisse senedi ve tahvil piyasalarında görülebilecektir. Ayrıca,
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bazı kilit ekonomilerde, borç seviyeleri yüksek kalabilir. Özellikle para piyasaları ABD'de faiz oranlarının
kademeli olarak artmasına dikkat edilmeli. Son olarak, emtia fiyatlarında, özellikle de petrol fiyatlarında süregelen
istikrar, küresel ekonomik büyümenin sürmekte olan iyileştirmeler için gerekli görülmektedir.

Tablo 1. Ekonomik Büyüme Oranının Revizyonu, 2017-2020 (%)Kaynak:http://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/OPEC%20MOMR%
20August%202017.pdf (19.08.2017)
Petrol Üretim Maliyeti
Dünya petrol üretimi, 2016'da sadece 0,4 milyon b / d büyüdü; 2013'ten beri en yavaş büyüme olmuştur Petrol
üretiminde; Orta Doğu'da: İran (+700.000 b / gün), Irak (+400.000 b / d') ve Suudi Arabistan (+400.000 b/d') ile
1,7 milyon b / d yükseldi. Ancak, bu Kuzey'deki düşüşlerle (Norveç, İngiltere) büyük ölçüde telafi edildi. Orta
Doğu dışındaki üretim 1.3 milyon b/d düştü ve ABD'de (-400.000 b/d), Çin'de (-310.000 b/d'), Nijerya(-280,000
b/d). Görüldüğü gibi, İran, Irak ve Sudi Arabistan’da yükselirken, değerlerinde düşmüştür. 2016 yılı ham petrol
üretimi aşağıda Tablo 2 de görülmektedir (http://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/statisticalreview-of-world-energy/oil/oil-production.html (09.09.2017). Bu üretimin %35’ Ortadoğu’dan elde edilmektedir.
Petrol için dünyadaki esas çatışma, petrol arzının yetersiz, talebinin fazla olmasının yanında petrol üretim
maliyetlerinden de kaynaklanmaktadır. Özellikle Ortadoğu’da petrol üreten ülkeler, diğer petrol üreten ülkelere
göre, büyük maliyet avantajına sahiptir. Bir varil petrolün operasyon maliyeti ve sermaye maliyeti hesaplanmıştır.
Tablo 3’te görüleceği gibi Kuveyt’te operasyon ve sermaye maliyeti en düşük, toplam maliyet 8.5 dolardır. Bu
durum Suudi Arabistan için 10 $, İran için 10.7 $ iken ABD’de bir varil petrol için sermaye maliyeti 21.5 $ ve
operasyon maliyeti 14.8 $ dır. Toplam maliyet 36.3 $ dır. Bu durum İngiltere için operasyon maliyeti en yüksek
olmakla birlikte toplam maliyeti 52.5 $ dır. Diğer Ortadoğu ülkelerine göre büyük bir dezavantaja sahiptir.
Körfez Bölgesinde Katar petrol maliyeti yönünden Suudi Arabistan’a benzer bir nitelik arz eder. Katar’ın
gayrisafi yurtiçi hasılası 2016 yılında 152,5 milyar dolardır. Katar’ın elde ettiği bu gelirin çoğu doğalgaz ve petrol
ihracatından kaynaklanmaktadır. Kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hasıla 2016 da 59.114 dolardır. Böylelikle
satınalma gücü yüksek olan Katar, elde ettiği gelirlerle bazı bölge ülkeleri ve AB tarafından tehdit edilmektedir.
Bunun en büyük nedeni nüfusuna göre elde ettiği petrol ve doğalgaz gelirlerinin yüksek olması ile bu gelirlerin
nasıl eritileceğidir.
(https://www.google.com.tr/search?q=qatar+gdp&oq=qatar+gdp+&aqs=chrome..69i57.7037j0j7&sourceid=chro
me&ie=UTF-8 (09.09.2017)

Tablo 2. 2016 Dünya Petrol Üretimi Kaynak: http://www.bp.com/en/global/corporate/energyeconomics/statistical-review-of-world-energy/oil/oil-production.html (09.09.2017)
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Tablo 3. Ülkelere Göre Petrol Üretim Maliyeti Kaynak: http://enerjienstitusu.com/2016/04/13/ulkelere-gorepetrol-uretim-maliyetleri-2016/ (15.08.2017)

Tablo 4. Günlük Ham Petrol Fiyatları Kaynak: http://www.nasdaq.com/markets/crude-oil.aspx (09.09.2017)
Son yıllarda ham petrol fiyatları genellikle, varil başına 50 Doların altında seyretmektedir. Son aylarda ABD,
Teksas Ham petrol fiyatı 47 $ civarındadır. Dünya ham petrol fiyatlarının düşmesinin en büyük nedeni petrolün
enerji olarak kullanılmasından çok, türev olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle ABD’de Shale
(Şeyl) gazı üretimi artarak enerji üretiminde kullanılmaktadır. Gün geçtikçe ABD gaz üretimini arttırmaya devam
etmektedir.
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Tablo 5. Çeşitli Ülkelerde Galon Başı Gaz Maliyeti (1 Galon=3.78 kg) Kaynak:
http://theinformationdiet.blogspot.com.tr/2012/08/cost-of-gallon-of-gas-per-country.html (09.09.2017)
Gaz Üretim Maliyeti
Gaz üretim maliyetlerinin yukarıdaki Tablo 5’e göre en çok Norveç’te 10 dolar olarak görülürken ABD’de gaz
üretim maliyeti yaklaşık 4 dolardır. En düşük maliyet ise Libya’da 2 dolar olarak görülmektedir.
Enerji Talebi
Ülkelerin enerji talebindeki değişmeler, kısa dönemde; tercih ettiği enerji türüne, enerji fiyatına ve iklime göre
değişiklik göstermektedir. Uzun dönemli değişimler ise; ülkelerin enerji ile ilgili sorunların çözüm sürecine bazı
durumlar gözetilir. Bunlar; artan gelir ve nüfusun enerji ihtiyacınınım artması, enerji piyasasının dinamiklerinin
gelişmekte olan ülkelere bağlı olarak değişim göstermesidir. Dünyanın enerji ihtiyacının çoğunun fosil yakıtlardan
karşılanması ve fosil yakıt kaynak rezervlerinin sınırlı olması, dünyanın yoksul bölgelerinin enerjiye ulaşımında
hala olumsuzluklar yaşanmaktadır. Bunlar, enerji talebine ilişkin tüm senaryolarda ortak olan temel enerji
eğilimlerine de bağlıdır.

Tablo 6. Dünya Birincil Enerji Talebi (milyon ton petrol eşdeğeri – mtpe)
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3 Shale (Şeyl) Gaz Tanımı ve Tarihi
Şist gazı, şeyl formasyonu içinde sıkışan doğal gaz olup, hidrolik kırma ile parçalanmış yeraltı şeyl
depolanmalarından türemiştir. Şeyl gazının çeşitli endüstrilerde artan popülaritesi, şeyl gazının bir enerji kaynağı
olarak, faydaları konusunda giderek artan bir farkındalığı ortaya çıkmıştır. Şeyl gazı, kömüre kıyasla daha az
karbon içeriği üretir. Bu nedenle, enerji kaynağı olarak kömür ve ham petrole bağlı olan birçok ülke için daha
temiz bir enerji seçeneği olarak tercih edebilir. Şeyl gazının rekabetçi piyasada pazarının büyümesini destekleyen
fiyat temel faktördür. Ancak şeyl gazı şu anda sadece ABD, Kanada ve Çin'de üretilmektedir. Şist gazının
çıkarılmasında hidrolik kırma yöntemi su kıtlığı yaratabilir; Dolayısıyla, Arjantin ve Fransa gibi bazı ülkelerin
hükümetleri, ülkenin bazı bölgelerinde hidrolik kırma sürecini yasaklamışlardır.
Shale Gaz Tanımı
Seyl (Shale) gazı, şeyl kaya tabakasından çıkarılan alışılmamış doğal gaz olarak bilinir. Son birkaç on yıl içinde
en umut verici enerji kaynaklarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Dünyanın dört bir yanındaki büyük şeyl gazı
rezervlerinin bulunmasıyla birlikte, ABD'de bir "şeyl devrimi" başlamıştır (Jiyao Gao, Chang He and Fengqi, You
Shale Gas Process and Supply Chain Optimization, Advances in Energy Systems Engineering,
Switzerland,2017,s.21). Stratejik MRC'ye göre, küresel Shale Gas Market 2015 yılında 68,5 milyar dolar olarak
hesaplanmıştır. 2022 yılında 132,4 milyar dolara ulaşması için % 9,8’lik bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.
Teknolojik ilerlemelerle birlikte devam eden araştırma-geliştirme ve şeytan talebinin artması gibi faktörler Gazın
değişik sektörlerde bulunması, tüm dünyadaki önemli miktarda şeyl rezervinin piyasa büyümesini olumlu şekilde
etkilemektedir. Bununla birlikte, üretimde yüksek maliyet ve şeyl gazı üretimi sırasında metan emisyonlarıyla ilgili
endişeler pazarın büyümesini sınırlar. Şeyl, önemli miktarda kömürün enerji kaynağı olarak yerini alabileceği gibi,
Çin, Polonya, Arjantin ve Cezayir gibi ülkelerdeki şeyl rezervlerinin önemli bir kısmı şirketlerin şist gaz pazarına
girme fırsatı sağlayacaktır.
Yatay sondaj ve hidrolik kırma, şeyl gazı dünya çapında yaygın olarak kullanılmaktadır. Şeyl gaz üretimi
sonucunda konutlarda da uygulanabilmesi için büyüme göstermesi beklenmektedir. Kuzey Amerika küresel şeyl
gazı üretimini yönlendirmektedir. Aynı zamanda ABD’li küresel firmalar, şeyl gaz pazarı için en yüksek geliri elde
etmektedirler. Seyl gaz arzı için Asya, Pasifik, Avrupa, Çin, Cezayir ve Endonezya gibi ülkelerde kullanılmayan
rezervler büyük potansiyele sahiptirler.
Küresel Shale Gas piyasasındaki kilit oyuncuların bazıları; Maran Gas Maritime Inc, Anadarko Petroleum
Corporation, Antero Resources, BHP Billiton Limited, Cabot Oil & Gas, Chesapeake Energy Corporation, Devon
Energy, Encana Corporation, Exxon Mobil Corporation, PetroChina, Reliance Industries Limited, Royal Dutch
Shell, Sinopec, SM Enerji, Statoil, Talisman Energy Inc, Toplam SA, Baker Hughes A.Ş., ConcoPhillips Co, FTS
International, Inc, Birleşik Petrol Sahası Hizmetleri A.Ş., CONSOL Enerji, BNK Petrol Ürünleri Inc ve
Schlumberger Limited.
Shale (Şeyl) Gazın Özellikleri
Doğal gaz terimi genel olarak Petrol (petrol, petrol içeren) jeolojik oluşumlardır. Doğal gaz genellikle yüksek
oranlarda metan, (tek karbonlu bir hidrokarbon bileşiği, (CH4) ve daha yüksek molekül ağırlığı genelde kadar olan
yüksek parafinler (CnH2n+2) küçük miktarlarda altı karbon atomu da mevcuttur.. Doğal gazın hidrokarbon
bileşikleri yanıcıdır. Karbon dioksit, azot ve helyum gibi yanıcı olmayan hidrokarbon içermeyen bileşenler,
çoğunlukla azınlıkta bulunur ve kirletici maddeler olarak kabul edilir (James G. Speight, Shale Gas Production
Processes,Bosto,New York,Londo,…,2013,s.1). Pentan ve benzen ve toluen dahil yüksek moleküler ağırlıklı
hidrokarbonlar.
İsim
Formülü
Hacim %
Metan
CH4
>85
Etan
C2H6
3-8
Propan
C3H8
1-5
Butan
C4H10
1-2
Pentane+
C5H12
1-5
Karbon dioksit
CO2
1-2
Hidrojen sülfit
H2S
1-2
Nitrojen
N2
1-5
Helyum
H2
<0.5
Tablo 7. Doğalgazın Bileşenleri Pentane+ : Pentan ve Benzen ve Toluen Dahil Yüksek Moleküler Ağırlıklı
Hidrokarbonlar. Kaynak: James G. Speight,a.g.e.,s.2
Şeyl (Shale) oluşumları ve silttaşı oluşumları, Dünya’nın kabuğunda kayalarda en çok sedimanterler şeklinde
bulunur. Petrol jeolojisinde, organik şeyl oluşumları, kaynak kayaları ve petrolü ve gazları yakalayan sızdırmayan
kayaçlarıdır. Rezervuar mühendisliğinde, şeyl oluşumları akışı engeller. Sondajda, sıklıkla rezervuar kumlarına
kıyasla daha büyük şeyl hacimleri ile karşılaşılır. Sismik araştırmalarda, şeyt oluşumları genellikle diğer kayalarla
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etkileşime girer ve sismik reflektörleri oluştururlar. Geleneksel gaz rezervuarlarında, petrol ve gaz oldukça
hareketlidir ve geçirgen bir kaya üzerine sıkışana kadar yüzdürme özelliği (bunlar aynı formasyondaki sudan daha
hafif olmasından dolayısıyla yükselir) nedeniyle geçirgen formasyon boyunca kolayca hareket ederler (James G.
Speight,a.g.e.,s.7). Şist gazı, genellikle şist oluşumlarından üretilen doğal gazdır. Hem rezervuar hem de doğal gaz
için kaynak kayaçları olarak işlev görür. Kimyasal makyaj açısından, şeyl gazı genellikle kuru bir gazdır. Başta
metan (% 60 -% 95 v / v), ancak bazı oluşumlar da yaş gaz da oluşabilir.
Doğal Gaz Çevrim Tablosu
1 cubic foot (cf) = 1000 Btu
1 Ccf =100 cubic feet = 1 therm =100,000 Btu
1 Mcf= 1000 cubic feet=1MM Btu
1 MMc=1 million cubic feet =10,000MM Btu
1 Bcf = 1 billion cubic feet =1x109 ft3 = 1 million MM Btu
1 Tcf= 1 trillion cubic feet= 1x1012 ft3
Shale (Şeyl) Gazın Tarihi
Şeyl gazı tarihi ABD’de ilk defa 1850 yılı ve sonrasına rastlar. New York’u avukat alan, George Bissell
“kayayağı” adıyla bilinen bir maddenin bulunduğunu ve öneminin artacağını söylemişti ve gelecekteki hayalini
kurmaktadır. Kayayağı denmesinin nedeni, söz konusu maddenin bitkisel yağlardan ayırt edici özelliğe sahip
olmasıdır. Daha sonraları, Albay adıyla bilinen, Edwin L. Drake, Pansilvanya Townsend’de ilk kayayağı keşfini
yapmıştır.1866 – 1876 kurulan petrol endüstrisi de olumsuzluklar yaşamıştır (Daniyel Yergin,1991,s.17-25).
Jeologlar, büyük miktarlarda doğal gazın, bazı şeyl formasyonlarında, çamur, kil ve organik madde
birikintilerinden oluşan sedimenter bir kaya içerisinde sıkışmıştır. Zamanla, organik madde parçalanır, metan
molekülleri olarak da bilinir. Doğal gaz olarak. Bu doğal gazın bir kısmı milyonlarca yılda diğer oluşumlara göç
ederken, çoğu şehale kaya kaynağında kalmaktadır. ABD’deki şist oluşumları, ticari doğal gaz üretiminin en erken
yıllarından beri, küçük fakat sürekli hacimlerde doğal gaz üretmek üzere geliştirmiştir. ABD'de ilk üreten şhale
(şhyl) gaz kuyusu, 1821'de Fredonia, New York’un Devonian kasabası yakınlarında yapıldı (Modern Shale Gas
Development in the United States: An Update, April 2009 s.19,
https://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-Gas/shale-gas-primer-update-2013.pdf (19.08.2017).
Shale(Şeyl)’nin ilk alan ölçekli gelişimi 1920'lerde Kentucky'deki Ohio Shale's Big Sandy Field'ıydı. 1930'lara
gelindiğinde, Michigan'daki Antrim Shale'den gelen gaz, ılımlı bir gelişme yaşanıyordu. Ancak, Antrim'in gelişimi
1980'li yıllara kadarda hızla genişlemeye başladı (şu anda toplamda yaklaşık 9,000 kuyuya ulaşmıştır). Bununla
birlikte, şeyl formasyonlarından gaz üretmeye yönelik bu erken çabaların çoğunluğu, geleneksel rezervuar
kayalarına uygulanan sondajlardı.1980'lerde Mitchell Energy, Fort Worth, Teksas çevresindeki Barnett Shale'i
geliştirme girişimleri başlatmıştır.1990'ların ortalarında Mitchell, Barnett'teki hidrolik kırma teknikleriyle ve daha
sınırlı derecede yatay sondaj konusunda deney yapılmıştır. 1997'de Mitchell mühendislerinden Barnett, daha düşük
maliyetli, düşük viskoziteli "basınçlı su" ile kırma uygulanabileceğini öğrendi ve iyi sonuçlar almıştır.
Tekniklerdeki gelişmeler sayesinde, 2000'li yıllarda Barnett gaz çıkarımında bu sayede hızlanmıştır (Modern Shale
Gas Development in the United States: An Update, September, 2013,s.19).
Jeolojik Şeyl gazı, genellikle doğal gaz için rezervuar ve kaynak olarak işlev gören şeyl formasyonlarından
üretilen bir doğal gazdır. Şeyl gazı, kimyasal yapısına bakılırsa, tipik olarak metan (% 90 veya daha fazla metan)
içeren kuru bir gaz olmasına rağmen, bazı oluşumlarda ıslak gaz olarak da üretilir. Antrim ve New Albany
oluşumları tipik olarak su ve gaz üretimi yapıldı (Modern Shale Gas Development in the United States: An Update,
April 2009 s.14, https://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-Gas/shale-gas-primer-update-2013.pdf
(19.08.2017). Gaz, organik açıdan zengin şeyl oluşumları olup, daha önce yalnızca geleneksel kaya gazı
gelişiminin stratigrafik olarak ilişkili, kumtaşı ve karbonat rezervuarlarında biriken gaz için kaynak kayalar ile
keçelerde olduğu düşünülmüştür. Şeyl ağırlıklı olarak, konsolide kil boyutunu oluşan bir tortul kaya
parçacıklarıdır. Bu çok ince taneli tortulların çökelmesi sırasında, bitki ve hayvan kaynaklı organik artıklar
şeklinde organik madde birikimi de olabilir (Modern Shale Gas Development in the United States: An Update,
April 2009 s.14).
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4 Shale (Şeyl) Gazın Üretim Yöntemi

Şekil 1. Doğalgaz veya Kaya (Shale) Gazının Görünümü Kaynak:
http://petrolyte.blogspot.com.tr/2012/01/natural-gas-from-wellhead-to-burner-tip.html (18.08.2017)
Doğalgaz, yerden çıkarılması ve kullanılacak son varış yerine kadar karmaşık bir işlemdir. Doğalgaz
endüstrisinin ürünlerini yerden çıkartılmaları, evlerde ve endüstride kullanılan doğal gaza dönüştürmelerini
sağlayan süreçlere genel bir bakışı sunar. Şiyl gazı önemli miktarda doğal gaz birikimi içeren ve benzer jeolojik
ve coğrafi özelliklere sahip olan şeyl formasyonları olan "şheytaşlarda" bulunur. ABD’de Texas'taki Barnett
Shale’de on yıl süren bir üretim gerçekleştirildi. Barnett Shale'in geliştirilmesiyle elde edilen tecrübe ve bilgiler,
şist gazının ülke çapında etkinliğini artırmıştır.
Yatay Sondaj
Shale (Şeyl) da doğal bir gazdır. Şeyl gazı genellikle yerin 7000 metre deriliklerde gaz, sisit taşı
("şheyltaşlarda”) kayalarında bulunur. Geliştirilen yeni teknik ve teknolojilerle birlikte sondaj yapılmaktadır.
Teknik olarak seyl gazının çıkarılması sırasında, yatay sondajla açılan kuyudan şist (Şeyl) gazı üretmek için iki
büyük sondaj tekniği kullanılır. Yatay Sondaj, üretim formunun derinliklerinde sıkışan gaza daha fazla erişim
sağlamak için kullanılır. İlk olarak, hedeflenen kaya oluşumuna dikey kuyu açılır. Arzulanan derinlikte, matkap
ucu, hazneyi yatay olarak uzayan bir kuyu oluşturacak şekilde döndürülerek, kuyuyu, üreten şeyllerin daha
fazlasını ortaya çıkarır.
Hidrolik Kırılma
Hidrolik kırılma, (genelde "fracking" veya "hydrofracking" veya “hydrofrac zone” olarak adlandırılır ), kayada
çatlaklar (kırıklar) açılarak ve şeytaş oluşumlarında sıkışan hidrokarbonların kilidini açmak için suyun,
kimyasalların ve kumun (sandstone) kuyunun içine pompalanır. Pompalanan su ve kimyasallar, doğal gazın
Şeyl’dan kuyuya akmak için yatay delme yapılır. Bu delme, hidrolik basınç ve hepsi birlikte kullanıldığında,
hidrolik kırma oluşur. Sonra kuyuya kum basınçla aktarılır. Hidrolik kırılma ile çatlayan sist kayalardan gaz akışı
sağlanır. Kum, hidrolik basınçla çatlayan kayaların arasına girerek gazın sürekli akışı sağlanır. Hidrolik kırılma ile
üretilen gaz şist gazıdır. Elde edilen gaz, makul maliyetle atması sağlanır. Bu teknikler olmasa doğal gaz kuyuya
hızla akmaz ve şeyltaşlardan ticari miktarlarda üretilemez.

Şekil 2. Hidrolik Kırılma Kaynak: http://geology.com/energy/shale-gas/ (18.08.2017)
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Gaz rezervuarları konvansiyonel veya alışılmamış olarak şu şekilde sınıflandırılır: (Modern Shale Gas
Development in the United States: An Update, April 2009 s.15).
•

•

Geleneksel Hazneler – Geleneksel (Konvansiyonel) gaz rezervuarlarındaki kuyular, kuyu deliğine akışı
sağlayan birbirine bağlı gözenek alanlarındaki gaz içeren kum ve karbonatlardan (kireç taşları ve
dolomitler) üretilirler. Bir süngeri gibi, gözeneklerdeki gaz geçirgen hale getiren daha küçük gözenekler
yoluyla bir gözenekten diğerine geçebilir ve rezervuardan akar. Geleneksel doğal gaz rezervuarlarında,
kumtaşı, gazın çoğunlukla organik açıdan zengin daha gözenekli ve geçirgen şeyllerden haznelere akar.
Geleneksel Olmayan Hazneler - Sıra dışı rezervuarlardaki kuyular, sık kumlar, kömürleşmeler, kömür
ve şeyl gibi düşük geçirgenlik (sıkı) oluşumlardan kaynaklanmaktadır. Alışılmamış (Geleneksel olmayan)
gaz rezervuarlarında, gaz genellikle rezervuar kaya kaynağından kaynaklanmaktadır (sıkı kumtaşı gaz ve
kömürleşmenin istisnası vardır). Bundan dolayı, kaya oluşumların geçirgenliğinin düşük olması
nedeniyle rezervuarı ilave geçirgenliği oluşturmak için teşvik etmek genellikle gereklidir. Bir rezervuarın
hidrolik kırılması gaz şeylleri için tercih edilen yönetim uygulamalardır. Geleneksel olmayan üç temel tip
hazne arasındaki farklar:
✓ Sıkı Gaz - Kuyular, bölgesel düşük gözenekli kumtaşlarından ve kömürleşmiş rezervuarları
(haznelerde), doğal gaz, rezervuarın dışından tedarik edilir (şekillenebilir) ve zamanla
(milyonlarca yıl) rezervuara göç eder. Bu kuyuların birçoğu yatay olarak delinmiş ve çoğu
üretimi güçlendirmek için hidrolik olarak kırılmış veya çatlatılmıştır.
✓ Kömür Yataklı Doğalgaz (Coal Bed Natural Gas (CBNG) – Doğal gaz, kömürün, yer altındaki
termojenik değişim etkileri ile oluşur. Oluşan doğal gaz kuyularında birikirken, gazın yanı sıra
su da sıklıkla rastlanır. Bazı yatay olarak delinmiş CBNG kuyularda hidrolik kırma ile görüyor.
Bununla birlikte, bazı CBNG rezervuarları ayrıca yeraltı içme suyu kaynaklarıdır ve bu nedenle
hidrolik kırmada kısıtlamalar olabilmektedir. CBNG oyukları çoğunlukla sığdır çünkü kömür
matrisi aşırı miktardaki kalınlık baskısı altında gözenekliliği muhafaza etme gücüne sahip
değildir.
✓ Shale (Şist) Gazı - Kuyular, aynı zamanda düşük geçirgenlikli şeyl formasyonlarından doğal
gazın kaynağıdır. Doğal gaz hacimleri, şeyl içindeki yerel bir büyük gözenek sisteminde (kırık
gözeneklilik) depolanabilir veya şeyllerin küçük gözenekleri içinde depolanabilir. Seyl
içerisindeki mineraller, organik madde içinde emilebilir. Kuyular dikey veya yatay olarak
delinebilir ve üretimi teşvik etmek için çoğu hidrolik olarak kırılabilir. Şeyleli gaz kuyuları,
derinlik, üretim hızı ve sondaj açısından diğer konvansiyonel (geleneksel) ve alışılmamış
kuyulara benzer de olabilir.

Shale (Şeyl) gazının üretimi aşağıdaki şekilde görülmektedir.

Şekil 3. Shale (Şeyl) Gazın Üretim Aşamaları
Şeyl Gazı, Konvansiyonel Gaz
Geleneksel doğal gaz rezervuarları, organik açıdan zengin bir kaynak formasyondan geçirimsiz bir rezervuar
kayacından, yeryüzüne doğru göç ettiğinde oluşturulur. Orada geçirimsiz kaya tabakası üzerine örtülür. Buna
karşılık, şeyl gazı kaynakları, organik açıdan zengin şeyl kaynağı olan kaya içerisinde oluşur. Şeylin düşük
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geçirgenliği, gazın daha geçirgen rezervuar kayalarına göç etmesini büyük ölçüde engeller. Yatay delme ve
hidrolik kırılma olmaksızın, şeyl gaz üretimi ekonomik açıdan mümkün olmayacaktır.

5 Şeyl Gazın Geliştirilmesinde Çevresel Riskler
Çevresel Riskler
Son yıllarda Şheyl(Şeyl) gazı kaynaklarının hızla gelişmesi, ABD enerji pazarlarını - enerji fiyatlarını ve
karbondioksit emisyonlarını düşürerek - dramatik biçimde etkiledi. Kömürün ve petrole bağımlılığı azaltmak için
uygun düşük bir karbonlu enerji kaynağı sunulabilir. Ancak, Şeyl gazın gelişimi bir dizi yerel çevresel sorunla
bağlantılı olup, bazı bölgelerde gaz üretiminin durdurulma tehdidinde olan toplumsal bir tepki oluşmaktadır.
Özellikle, hidrolik çatlaklar çok tartışmalara odaklanmıştır. Bunlar; şeyl gazının çıkarılmasında en önemli çevresel
risklerin, hatalı kuyu yapımından kaynaklanan gaz göçüğü ve yer altı suları kirlenmesini içeren geleneksel kara
gazı ile benzerlik göstermektedir, Püskürmeler, yer üstü sızıntılar, sondaj ve hidrolik kırılma sırasında kullanılan
atık su ve kimyasalların dökülmesi şeklinde sıralanabilir (Mark Zobacka, Saya Kitaseib, Bradford Copithornec,
Şist Gazının Geliştirmesinde Çevresel Risklerin Ele Alınması, http://blogs.worldwatch.org/revolt/wpcontent/uploads/2010/07/Environmental-Risks-Paper-July-2010-FOR-PRINT.pdf (19.08.2017).
Şeyl gazının geliştirilmesiyle ilişkili yukarıda belirtilen riskleri en aza indirebilecek birçok yeni teknoloji
uygulamaları, bazı şirketler tarafından geliştirilmektedir. Doğalgaz endüstrisi, şeyl gazı geliştirme ile ilişkili
çevresel riskleri ve etkileri azaltabilmesi için yenilikçi teknoloji uygulamalarını geliştirmek için devlet kurumları,
çevre örgütleri ve yerel topluluklarla birlikte çalışabilmelidir.
Şeyl Doğalgaz Çıkarımı
Jeologlar, büyük miktarlarda doğal gazın, bazı şeytan formasyonlarında, çamur, çamur, kil ve organik madde
birikintilerinden oluşan sedimenter bir kaya içerisinde sıkıştıklarının farkındadırlar. Zamanla, organik madde
parçalanır, metan molekülleri olarak da bilinir. Doğal gazın bir kısmı milyonlarca yılda diğer oluşumlara göç
ederken, çoğu şehale kaya kaynağında kalmaktadır. ABD’deki şist oluşumları, ticari doğal gaz üretiminin en erken
yıllarından beri, küçük fakat sürekli hacimlerde doğalgaz üretmek üzere geliştirildi. ABD'de ilk üreten şhale (şeyl)
gaz kuyusu, 1821'de Fredonia, New York’un Devonian kasabası yakınlarında yapıldı (Modern Shale Gas
Development in the United States: An Update, April 2009 s.19,
https://www.netl.doe.gov/File%20Library/Research/Oil-Gas/shale-gas-primer-update-2013.pdf (19.08.2017).

6 Küresel Şeyl Rezervleri ve Gaz Piyasası
Küresel Gaz Rezervleri
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (USEIA), 41 ülkedeki teknik olarak geri kazanılabilir şeyl gaz kaynakları
tahminlerini güncellemiştir. Seyl gaz bir doğalgazdır. Bu ülkelerdeki gazlar, mevcut teknoloji ile üretilebilecek
durumdadırlar. Yukarıda belirtilen ülkelerin, zemin koşulları, jeoloji, sondaj işlemleri, üretilen gaz hacimleri veya
piyasa fiyatlarıyla ilişkili maliyetlere şimdilik bağlı değildir.
2013 USEIA raporunda, 206 trilyon metreküp (tcm) seviyesinde şeyl gazı ile eşdeğer olarak, 7,200 trilyon kübik
feet (tcf) 'nin teknik olarak toparlanabilir olduğu tahmin edilmektedir. Bu, 6.839 tf (194tcm) doğalgaz için mevcut
küresel tahminlerden ve yıllık 124 tfc'lik (3.5tcm) ile yıllık küresel gaz üretiminin 58 katından daha büyüktür.
(https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/briefing-sheet/shale-gas (21.08.2017).

Tablo 8. Dünyadaki Çeşitli Ülkelerde Şeyl Gaz (Shale Gas) Rezervleri Kaynak:
https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/briefing-sheet/shale-gas (21.08.2017)
Yukarıdaki Tablo 8’den de anlaşılacağı gibi, tcf olarak, en çok şehl gaz 15.2 ile dünya rezervinin çoğuna sahiptir.
Bunları sırasıyla; Arjantin: % 11.00, Cezayir: % 10.00, ABD: 10.00, Kanada:% 8.00, Meksika :%7.4, Avustralya:
% 6.00, Güney Afrika : % 5.3, Rusya: %4.00, Brezilya :%3.3 ve İngiltere ise % 0.3.15 gibi en azına sahiptir. Dünya
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enerji kaynaklarının sınırlı olması bu ülkelerde küresel enerji çatışmaları olabilecektir. Avrupa’ya yakınlığı
bakımından, Avrupa’nın enerji ekonomik bölgesi olarak gördüğü Cezayir çatışma alanı içerisinde kalabilecektir.
Amerika kıtasında Arjantin ve Meksika ABD tehdidi altında olacağı da gözden kaçmaması gerekir.
ABD’de şeyl gaz üretimini artmasıyla, doğalgaz patlamasına yol açmıştır. Bunun nedeni, yukarıda belirtildiği
gibi şeyl gaz üretiminde kullanılan, dönüştürme teknikleri, kırılma ve yatay sondaj kullanarak, seyl gaz
üretimindeki artışlardır. ABD firmalarının elde ettiği teknoloji ve bilgi birikim tecrübesini, dış ülkelerde açılan
yüzlerce şist kuyusuna taşımaktadır. Bu kuyulardan elde edilen şeyl gazı ve petrol ile dünya petrol ve ucuz doğal
gazla giderebilmektedir. Bu da petrol ve doğal gaz maliyetlerinin düşmesi ile girdi maliyetlerini düşürürken, petrol
ihraç eden ülkelerin aleyhine olabilecektir (https://www.fool.com/investing/general/2013/11/22/is-shale-gasabout-to-transform-the-world.aspx (21.08.2017). Gelişmiş ülkelerde özellikle ABD’de bu durum karşısında
resesyona girebilir.
Büyük, uluslararası petrol ve gaz devlerinin oyuna girdiği yerlerden birisi de Çin’dir. Shell Çin'de doğal gaz ve
petrol keşfetmek için Çin Ulusal Petrol ile çalışmaya başlamıştır. Çin’de dünyanın en büyük şeyl-gaz rezervlerine
ve üçüncü en büyük şeyl-petrol rezervlerine sahiptir. Shell, sıvılaştırılmış doğal gaz alanındaki deneyimi ile
Çin’de, uzun vadeli bir başarı için doğru hamle yapma eğilimine girebileceği görünüyor
(https://www.fool.com/investing/general/2013/11/22/is-shale-gas-about-to-transform-the-world.aspx
(21.08.2017).
Petrol (Şeyl) Rezervleri
Yağlı şeyl rezervleri, mevcut ekonomik koşullar ve teknolojik yönden, ekonomik olarak geri kazanılabilen petrol
şeylleri kaynaklarını ifade eder . Yağlı şeyl yatakları, ekonomik açıdan geri alınamayan küçük alanlardan,
potansiyel olarak geri kazanılabilir kaynaklara kadar uzanabilmektedir. Farklı petrol şeyllerinin kimyasal bileşimi
ve bunların kerojen içeriği, ekstraksiyon teknolojileri önemli derecede değiştiği için, petrol şeyl rezervlerinin
tanımlanması zordur. Şist yağının çıkarılmasının ekonomik fizibilitesi, klasik yağın fiyatına oldukça
bağımlıdır; Varil başına ham petrol fiyatı, şist yağının varil başına üretim fiyatından düşükse, ekonomik değildir.
Doğalgazın normal (konvansiyonel) hazne kaynak kaya olarak bilinen ve şist olarak olgunlaşmış hidrokarbon gaz
hareketi ile oluşturulabilir (http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/science_120625.html (18.08.2017).
Yüksek ölçüde gözenekli ve geçirgen olan kaya birikimi olan, rezervuar içinde biriken doğal gazın basıncının
yüksek olduğu, bu nedenle zaman delinmiş olan doğal gaz kuyusu kolayca patlar. Bunun bir sonucu olarak, üretilen
doğal gaz, enerji (kalorifik değer) doğal gaz üretilmesi için 20 ila 100 kat daha fazla enerji girişi ulaşır
(Masanori Kurihara Enerji Kaynaklı Doğalgazın Önemli Bir değişimi,
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/opinion/science_120625.html (18.08.2017). Kaya gazı (şeyl gazı), küçük
taneli tortul kayaçların gözeneklerinde yer alan petrol veya doğalgazı tanımlıyor. Kaya gazı ile doğalgazın kökeni
aynıdır, yalnızca üretim ve sondaj teknikleri birbirinden farklıdır. Dünya enerji şirketleri petrol ve doğalgaza
alternatif olarak kaya gazı üretmeyi (http://enerjienstitusu.com/2013/10/24/turkiyede-13-trilyon-metrekup-kayagazi-rezervi-var/ (04.09.2017).
Küresel Shale Gaz Piyasası
Aşağıdaki Tablo 9’da görüleceği gibi Shale petrol üretiminde Rusya 75 Milyar varil (% 22) sahip iken, ABD 58
Milyar varil (%17), ikinci Çin 32 Milyar varil (%9.2) ise üçüncü sırada yer almaktadır. Shale gazda ise; rezerv

Tablo 9. Teknik Olarak Geri Kazandırılabilecek Şeyl Petrol (a) ve Shale Gaz (b) Kaynaklarına Sahip İlk 10 Ülke
Kaynak: https://www.ice.org.uk/knowledge-and-resources/briefing-sheet/shale-gas (21.08.2017)
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bakımdan 1.115Tirilyon cubic feet (%15.2) ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Arjantin 802 Trilyon cubic feet
(%11),Cezayir 707 Trilyon cubic feet (% 10) ile üçüncü sırada görülmektedir. ABD ise 665 Trilyon cubic feet
(%9.1) ile dördüncü sırada yer almaktadır. Tablo 9 da diğer ülkeleri karşılaştırmak mümkündür. Tablo 10’da 2040
yılına kadar seyl gaz üretimi görülmektedir. Rezervin yarısının değerlendirilmesi durumunda bile, dünyanın gaz
ihtiyacının önemli bir bölümünü çok uzun yıllar karşılayacak bir potansiyel bulunduğu anlaşılmaktadır. Dünyanın
hâlihazırdaki yıllık gaz tüketiminin 3,3 trilyon metreküp civarında olduğu gözönüne alınırsa, konvansiyonel
olmayan gaz potansiyelinin büyüklüğü daha iyi anlaşılabilir.( Kubilay Kavak, Türk Akademisi Siyasi Sosyal
Stratejik Araştırmalar Vakfı (TASAV), Kasım 2013,s.9)

Tablo 10. 2015 ve 2016 Yıllarında Çeşitli Ülkelerde Şeyl Gaz ve Diğer Gazların Üretimi Kaynak:
https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=27512 (09.09.2017)

7 Türkiye’nin Shale Gaz Rezervleri
Şeyl kaynaklarının piyasa üzerindeki etkilerini değerlendirirken, ekin odak noktası olan, teknik olarak geri
kazanılabilir bir kaynaktan ve ekonomik olarak geri kazanılabilir bir kaynaktan ayırmak önemlidir. Teknik olarak
geri kazanılabilir kaynaklar, petrol ve doğalgaz fiyatlarına ve üretim maliyetlerine bakılmaksızın, mevcut teknoloji
ile üretilebilecek petrol ve doğalgaz hacimlerini temsil eder (Türkiye’de Teknik olarak Geri Kazanılabilir Şist Yağı
ve Şeyl’si Gaz Kaynakları, 2015, s.3, https://www.eia.gov/analysis/studies/worldshalegas/pdf/Turkey_2013.pdf
(09.09.2017).
Ekonomik olarak geri kazanılabilir kaynaklar, mevcut piyasa koşullarında kârlı şekilde üretilebilecek
kaynaklardır. Petrol ve gaz kaynaklarının ekonomik olarak geri kazanılabilirliği üç faktöre bağlıdır. Bunlar: sondaj
masrafları, ömrü boyunca iyi bir orandan üretilen petrol veya doğalgaz miktarı, petrol ve gaz üretimi için alınan
fiyatlar gibi kuyularla tamamlamaktadır.
Türkiye’nin Seyl (Shale) Kaynak Değerlendirmesi
Türkiye’nin Shale (şeyl) kaynak değerlendirmesi, Türkiye'nin güneyinde Güneydoğu Anadolu Havzası ve
batıdaki Trakya Havzası, aşağıdaki harita XXVI-1'de görülen iki şeyl havzasını ele almaktadır. Bu iki havza, Türk
milli petrol şirketi (TPAO) ve birçok uluslararası şirket tarafından aktif şeyl petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına
devam etmektedir. Türkiye ayrıca, Sivas ve Tuz Gölü havzalarında şeyl gazı kaynaklarına sahiptir.
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Harita 1. Türkiye’de Büyük Shale Havzaları Kaynak: EIA, Technically Recoverable Shale Oil and Shale Gas
Resources: Turkey,2015
Güneydoğu Anadolu Havzasındaki Dadaş Şeylesi ve Trakya Havzasındaki Hamitabat Şeylinin, risk altındaki,
şeyl gazların 163 Tcf'sini içermektedir. Teknik Yönden geri kazanılabilir şeyl gaz kaynağı olan 24 Tcf'yi aşağıdaki
Tablo XXVI-1'de görüyoruz. Buna ek olarak, bu iki şeyl havzasında, 94 milyar varil şeyl yağı, tahminen teknik
olarak geri kazanılan şeyl bir petrol kaynağı 4.7 milyar varil olduğu tahmin edilmektedir. Bu durum aşağıdaki
Tablo 11’de görülmektedir.

Tablo 11. Türkiye’de Şist (Şeyl) Gaz Rezervlerinin Özellikleri ve Kaynakları Kaynak: EIA, a.g.e. ,s.XXVI- 2

134

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Tablo 12. Türkiye’de Şeyl Petrol Rezervlerinin Özellikleri ve Kaynakları Kaynak: EIA,a.g.e. ,s.XXVI-2
Güneydoğu Anadolu Havzasının Jeolojik Yapısı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi; 32.100 m2 büyüklüğünde bir alanı kaplamaktadır. Havza, orta havza bölümünde
bulunan Tablo.11 (XXVI-2) Silüriyen (Jeolojik dönem) Dadaş Şeyl’sini içermektedir. Havza, Arap ve Avrasya
tektonik plakalarının birleşimini belirten Zagros dikiş bölgesi ile, Suriye, Irak ve Türkiye sınırları tarafından güney
ve doğuda sınırlandırılmıştır. Güneydoğu Anadolu Havzası bugüne kadar yaklaşık 100 petrol sahasında, öncelikli
olarak petrol havzasıdır. Petrol üretiminin büyük kısmı, Mardin Grubu karbonat oluşumlarından gelen havzada,
hafif, 40◦ ila 50o API gravite yağı içeren Bedinan Kumtaşı gibi derin Paleozoyik rezervuarları vardır. Aşağıdaki
haritada Güney Anadolu Havzasında Dadaş Şeyl Depolama Limiti görülmektedir.

Harita 2. Güney Anadolu Havzası Dadas Şehli Anahattı ve Depolama Limitleri Kaynak: EIA,a.g.e.,s. s.XXVI-3
Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Rezervuar Özellikleri (Muhtemel Alan)
Güney Anadolu Havzası'nın Dadaş Şeyl’i 3,540 mil2'lik bir merkezi alanı, Şist yağına ve muhtemelen ıslak gaz
ve yoğunlaşması için daha küçük, muhtemelen kuzey 500-mi2 alana sahiptir. Vitrinit yansıması üzerine sınırlı veri

SESSION 1B: Büyüme I

135

nedeniyle, petrol eğilimi ve ıslak arasındaki % 1.0 sınır değerinin Ro için bir vekil olarak 455 oC'lik Tmax
kullanılmıştır.
Trakya Havzası ve Jeolojik Yapısı
Trakya Havzası Türkiye'nin Avrupa bölgesindeki 6.500-mi2'lik bir alanı kaplamaktadır. Havza Istranca Masifi
tarafından, batıda Rodop Masifi ve güneyde Sakarya Masifi tarafından sınırlanmıştır. Havzanın merkezinde
Tersiyer yaş (Eosen - Miosen arası) birikimler yaklaşık 30.000 ft kalınlığa ulaşmaktadır. 1970 yılında Hamitabat
Gaz Sahası'nın keşfedilmesinden sonra, Trakya Havzası, Türkiye'nin en önemli gaz üretim bölgesi haline gelmiş
ve ülkenin toplam gaz üretiminin % 85'ini oluşturmaktadır. Bölgede yaklaşık 350 kuyu açılmıştır. Havzada 13 gaz
ve 3 petrol sahasında sondaj kuyusu açılmıştır. Trakya Havzasında, öncelikli olarak, bitişik ve daha derin şeyllerle
çevrili sıkı bir kum gazı bulunmaktadır.

Harita 3. Trakya Havzasının Anahatları ve Depolama Sınırları Kaynak: EIA, a.g.e. ,s.XXVI-9.
Trakya Havzası petrol ve gaz potansiyeline sahip iki kaya şeylli kaynak oluşumu vardır. İlki Orta Eosen
Hamitabat Formasyonu ve diğeri Alt Oligosen Mezardere Formasyonudur. Hamitabat Formasyonu, sığ bir deniz
ortamında çökelmiş kalın kumtaşı, şeyl ve marn serisini içermektedir. Deltaik bir ortamda çökelmiş olan
Mezardere Formasyonu, tabakalar halinde kumtaşı, şeyl ve marn tabakalarını içerir. Havzanın daha derin
bölgelerinde, bu şeyllerin gaz penceresinde olması için yeterli termal olgunlukları vardır.
Hamitabat Shale (Şeyl)
Hamitabat Shale, Trakya Havzasındaki en derin ve en eski şeyl oluşumu ve termal olarak en olgunlaşmıştır.
Şeyin kuru gaz görünümü: 14.000 ila 16.400 ft'lik havzanın merkezinde ve % Ro 1.3'den% 2.5'e kadar değişen
aralıklarla bulunur. Organik içerik, oluşum boyunca değişkenlik gösterir ve yüzde olarak % 6'nın üstüne kadar
değişir. Muhtemel alanda TOC % 1 ila % 4 aralığında, ortalama % 2'dir. Hamitabat shale’nin net shale ortalaması
250 fit dır.

Harita 4. Trakya Havzası Hamitabat Şeyl (Shale) Oluşumu Kaynak: EIA, a.g.e., s.XXVI-12.
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Mezardere Shale (Şeyl)
Mezardere Shale, Trakya Havzasındaki ikinci kalın ve bölgesel olarak geniş bir şeyl alanını kapsar. Ancak, düşük
organik içerik (<% 2) nedeniyle, bu şeyl formasyonu nicel olarak değerlendirilmemiştir.

Harita 5. Trakya Mezardere Şeyl (Shale) Oluşumu Kaynak: EIA, a.g.e.,s.XXVI-12
Hamitabat Shale için 104 Bcf / mi2 kuru bir şeyl gaz konsantrasyonu, 82 Bcf / mi2 lik ıslak şeyl gazı kaynağı ve
34 milyon varil / mi2 bir şeyl yağ kaynağı konsantrasyonu olabileceği hesaplanmıştır. Toplam olarak Hamidabat’ta
220 Bcf rezervi mevcuttur. Trakya Havzasındaki faaliyetlerin çoğu, sıkı bir gaz içindir. Özellikle bu çalışmalar
TPAO ve Trans Atlantik Petrol tarafından gerçekleştiriliyor.

8 Sonuç
Alternatif enerji kasnaklarından birisi olan “Şeyl (Shale) Gaz” tarihi seyri içinde ABD de 1850’li yıllarda
bulunmasından sonra önemini son 2000’li yıllara kadar kaybetmiştir. Enerji fiyatlarındaki düzensiz artışlar
(özellikle petrol), ekonomik ve sosyal hayatı etkilemektedir. Daha çok enerjide kullanılan petrol, zaman zaman
krizlere neden olmuş ve girdi maliyetlerinde sürekli artışla, bir petrol şoku yaşanmıştır.
Küreselleşmenin hızla geliştiği 1980’lerden sonra, enerji alanında yeni arayışlar hız kazanmıştır. Uzak doğuda
Çin, ülkesindeki Shanghai Serbest Üretim Bölge’sin cazip hale getirerek, büyük bir sermaye üretim gücüne
ulaştırmıştır. Bölgenin en önemli girdisi olan enerji, zamanla yetersiz hale gelmiştir. Bu nedenle Ortadoğu’nun
petrol ihraç eden ülkeleri, neredeyse Çin ekonomisini petrol ile destekler hale gelmiştir. Petrol arzında, zaman
zaman daralmalar, fiyatları yükseltmişi Hindistan ve Batı Avrupa petrolün maliyet şoklarını birlikte yaşamışlardır.
ABD, petrol enerjisinin maliyet şokunu atlatmak için yeni arayışlara girmiştir. ABD’li güçlü enerji yatırım
firmaları 1850’li yıllarda bıraktığı şeyli petrol aramasını yeniden başlatmıştır. Zengin rezervlere sahip olan ABD,
şeyl gaz üretim teknolojisini geliştirerek büyük çapta üretime başlamışlardır. Gelecekte, ABD’li Şeyl gaz üretim
firmaları, şeyl gaz rezervinde zengin olan ülkelere yönelerek, ortaklıklar şeklinde üretime başlayabilmekte, hatta
ülkelerin yönetimlerine baskılar kurup, seyl gaz gelirlerine sahip olmaya çalışabileceklerdir. Bu ülkeler; Amerika
Kıtasında Meksika ve Arjantin, Kuzey Afrika’da Cezayir ilk akla gelenlerdir. Bu ülkelerde ekonomik ve sosyal
istikrarı gelecekte şeyl gaz rezervinden dolayı bozabileceklerdir. Zengin şeyl ülkelerinin elde ettiği gelirleri,
ellerinden almaları için silah satışları ile tekrar kendilerine dönmeleri sağlayabilecektir. Ya da yakın bir bölgede
çatışma çıkarılarak, istikrarı yeniden tesis etme bahanesiyle doğrudan müdahaleler, tecrit ve ambargolar
uygulayabilecektir. Bunun en canlı örneği Katar’dır.
Türkiye yönünden şeyl gaz yataklara sahip bir ülkeyiz. AIE’nin araştırmalarına göre; 4.6 trilyon metreküp kaya
(şeyl) gazına sahiptir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Trakya Havzası şeyl gaz yönünden zengindir. Ancak, şeyl
gazının 651 milyar metreküpü kullanılabilir niteliktedir. İki bölgedeki şeyl gazı, şeyli petrol miktarı ise toplam 4,7
milyar varil olduğu tahmin edilmektedir. Bunun dışında, Tuz Gölü ve Sivas havzalarında şeyl gazı mevcuttur. Asıl
olan petrolü; petrol türevi halinde ekonomide kullanabilmek, enerjide kullanmamaktır. Doğal gazın ve şeyli gazın
enerjide kullanılabilmesidir. Son yıllarda petrol fiyatlarının 50 $’ın altında seyretmesi, ABD’nin şeyl gaz
üretiminde büyük avantaja sahip olarak üretim yapması, petrol fiyatlarını da istikrarlı hale getirmiştir.
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İhracata Dayalı Büyümenin Geçerliliği Üzerine Ampirik Bir
Araştırma: Türkiye’den Bulgular
An Empirical Examination on the Validity of Export-Led Growth:
Evidence from Turkey
Prof. Dr. Harun Bal (Çukurova University, Turkey)
Ph.D. Candidate Emrah Akça (Çukurova University, Turkey)
Abstract
The failure of attaining the desired outcome following the import substitution industrialization in the period of
1963-1980 led Turkey to adopt export-oriented growth (EOG) model after the 1980s. In this context, the impacts
of export performance on economic growth are important for assessing how successful these practices are. With
this motivation, the study aims to provide new empirical evidence on the validity of the export-led growth
hypothesis in Turkey. The study employees time series data of the period 1990M1-2016M12 to examine the
causality relation between export and economic growth. The Bootstrap approach developed by Hacker and Hatemi
(2006) was followed in order to determine this relationship in the study. A two-way causality relationship between
export and output growth is evident in test results based on the bootstrap simulation technique. Findings indicate
that export-oriented growth hypothesis is not valid in narrow sense, whereas the hypothesis is valid in broad sense
for Turkey. The overall results obtained from the study indicate that exports policies can be used as a tool to speed
up economic growth with existing practices. However, the two-way causality relationship indicates that the
increase in output growth has boosted exports by increasing imports of inputs used in export products. In this
respect, in order to accelerate economic growth through the export-oriented strategies, Turkey needs to increase
its domestic input production and the share of global value chains of local companies; in other words, it is necessary
to focus on export of higher value-added products.

1 Giriş
İkinci dünya savaşı sonrasında kalkınma arayışı içerisinde olan ülkelerde yaygın bir şekilde uygulama alanı
bulan ithal ikameci sanayileşme politikalarından istenilen sonucun alınamaması, birçok ülkenin 1980’li yılların
başından itibaren ihracat odaklı sanayileşme stratejilerine yönelmesine yol açmıştır. Bu yönelimde, ticarette
serbestleşmeye dönük uygulamalarıyla dikkatleri üzerine çeken Asya Kaplanları (Güney Kore, Tayvan, Hong
Kong, Singapur)’nın 1960’lı yıllardan itibaren sergiledikleri başarılı ekonomik performansın yanı sıra, dışa kapalı
ticaret politikası uygulayan Latin Amerika ülkelerinin gösterdikleri başarısız ekonomik performansları etkili
olmuştur.
Dışa açık bir ekonomide ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi dört farklı şekilde ifade
edilebilmektedir. Birinci nedensellik ilişkisi ihracattan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedenselliğin
olduğunu öngörmekte ve ‘ihracata dayalı büyüme (İDB) hipotezi’ olarak adlandırılmaktadır. Bu hipotez temel
olarak, ihracatı teşvik odaklı ticaret politikalarının ekonomik büyümeye yol açacağını ifade etmektedir. Bu noktada
ihracat artışının temel olarak ölçek ekonomilerine yol açması (Helpman ve Krugman, 1985), rekabet artışı
dolayısıyla verimliliği artırması (Balassa, 1977) ve sermaye birikimini artırması (Tyler, 1981) dolayısıyla
ekonomik büyümeye pozitif yönde katkı sunması beklenmektedir. İkinci hipotez nedenselliğin yönünün ekonomik
büyümeden ihracata doğru olduğunu öngörmekte ve ‘büyüme çekişli ihracat’ olarak adlandırılmaktadır. İhracat
geleneksel olarak çıktı büyümesi için dışsal bir değişken olarak ele alınmakla birlikte Kaldor (1967), çıktı
büyümesinin ihracat artışına yol açabileceğini öne sürmüştür (Hatemi-J, 2002, s. 25-26). Burada, ekonomik
büyümedeki artışın birim maliyetlerini düşürerek ve verimliliği artırarak rekabet gücünü artıracağı ve bu yolla
ihracat artışına yol açacağı öne sürülmektedir (Hatemi-J ve Irandoust, 2000). Ekonomik kalkınma sürecinin henüz
başlarında olan ülkelerin ihracat artışları sağlayabilmeleri için öncelikle çıktıda belirli düzeyde bir artışı
yakalamaları gerektiği belirtilmektedir (Balcılar ve Özdemir, 2013, s. 644). Üçüncü nedensellik ilişkisi, ihracat ve
ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir ilişkinin varlığını ortaya koymaktadır. Buna göre ihracat artışı ekonomik
büyümeye yol açarken, daha fazla gelir düzeyi de ithalat artışı dolayısıyla ihracatı artırarak karşılıklı bir etkileşim
söz konusu olmaktadır (Taştan, 2010, s. 89). Son olarak da ihracat ve ekonomik büyüme arasında herhangi bir
nedensellik ilişkisinin olmaması muhtemel bir diğer sonuçtur.
Terim olarak ilk defa 1962’de Kindleberger tarafından kullanıldığı bilinen, fakat Dünya Bankası tarafından
yayınlanan çalışmalardan sonra 1970’lerde yaygın bir şekilde kullanılan İDB, özellikle düşük büyüme
oranlarından ve rant kollama faaliyetlerinden dolayı sıkıntı yaşayan GOÜ için dışa açılmanın (yabancı piyasalara
yönelmenin) önemine işaret etmektedir (Kızılca, 2006). Dış ticarette serbestleşmeye gidilerek ihracat artışı odaklı
ticaret politikalarının ekonomik büyümeyi etkileme mekanizmasını ihracat artışından beklenilen faydalar
bağlamında Şekil 1’de özetleyebiliriz (Küçükaksoy, vd, 2015).
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Çıktıda Büyüme
Şekil 1. İhracat Aktarım Mekanizması
Şekil 1’de görüleceği üzere, toplam talebin bir bileşeni olarak ihracat, çıktı artışı için bir katalizör işlevi görerek
istihdamı ve çıktıyı doğrudan artırmaktadır. Döviz gelirlerinde artışa yol açan ihracat büyümesi daha fazla ara malı
ve sermaye malının ithaline olanak sağlayarak sermaye birikimini ve dolayısıyla çıktıyı artırmaktadır (Taban ve
Aktar, 2008). Ayrıca ihracattaki artış uzun dönemde ölçek ekonomilerinden yararlanmayı mümkün kılarak teknik
bilginin transferini ve yayılımını hızlandırmaktadır. Yine ihracat artışı, kaynak dağılımında etkinliği sağlaması ve
kapasite kullanım oranını artırması nedeniyle verimlilik artışlarına ve dolayısıyla çıktıda artışa yol açmaktadır.
Bunların yanı sıra, eksik rekabetin olduğu bir piyasada faaliyette bulunan bir firmanın kaliteyi geliştirme ve
maliyetleri minimize etme yönünde bir gayret içerisinde olmayabileceğini ifade eden X-etkisizliğinin, ihracat artışı
dolayısıyla rekabet ortamında görülen gelişmelere paralel olarak oradan kalkacağı (X-etkililiği) belirtilmektedir
(Kızılca, 2006). Yine, ticarette açıklık düzeyinde yaşanan olumlu gelişmelerin rant kollama faaliyetlerini azaltarak
ekonomik gelişmeye pozitif yönde katkı sunacağı ve daha büyük pazarlara erişim dolayısıyla yeniliklerde ve
girişimsel faaliyetlerde artışa yol açacağı üzerinde durulmaktadır (Gerni, vd, 2013). Tüm bu pozitif etkilerin yanı
sıra, ticarete açıklık düzeyi ile ekonomik krizler bağlantısını sorgulayan Balassa (1985), İDB stratejisini
benimseyen ekonomilerde ihracatın büyüme hızındaki artışa ekonomik büyüme oranlarının artış hızının eşlik
ettiğini ve bu tür ülkelerin dışsal şoklar karşısında çok daha güçlü ve dirençli olabileceklerini ifade etmiştir.
İhracat artışı odaklı büyüme stratejilerinin yukarıda yüzeysel olarak açıklanan etki kanalları aracılığıyla
ekonomik büyümeyi teşvik edeceği düşüncesi teorik olarak güçlü gözükse de, uygulamada başarılı sonuçlar
alınabilmesi kolay gözükmemektedir. Bu nedenle İDB hipotezinin geçerli olup olmadığının ampirik bulgularla
desteklenmesi önem taşımaktadır. Bu motivasyondan hareketle 1980’li yıllarla birlikte İDB stratejisini benimseyen
Türkiye için İDB hipotezini test etmeyi amaçlayan çalışmamızın geri kalanı şu şekilde planlanmıştır: Türkiye’de
dış ticaret politikaları ve ihracatın gelişimine dair bilgilerin sunulduğu ikinci bölümün ardından üçüncü bölümde
Türkiye özelinde bir ampirik literatür özeti sunulmaktadır. Veri seti, yöntem ve bulguların yer aldığı dördüncü
bölümün ardından çalışmamız sonuç ve değerlendirmelerin yer aldığı beşinci bölümle tamamlanmaktadır.

2 Türkiye’de Dış Ticaret Politikaları ve İhracatın Gelişimi
İkinci Dünya Savaşı’nın ardından GOÜ’in birçoğu kalkınma arayışları bağlamında ithal ikameci sanayileşme
stratejilerini benimsemişlerdir. 1950-1962 dönemi boyunca serbest dış ticaret politikalarını uygulamaya çalışan
Türkiye’de ise ithal ikameci sanayileşme stratejileri 1963-1980 dönemi boyunca hakim strateji olarak uygulama
alanı bulmuştur. Bu dönemin temel özelliği, kalkınma planları eşliğinde korumacı ve müdahaleci ekonomi
politikalarının yaygın olarak uygulanmasıdır. Dış ticarette koruyucu politikaların öne çıktığı ithal ikameci
sanayileşme stratejisinden döviz tasarrufu sağlaması ve sanayileşme sürecini hızlandırması gibi pozitif sonuçlar
beklenmiştir. Bununla birlikte 1970’li yılların iki petrol krizi boyunca Türkiye ciddi bir döviz kısıtı problemiyle
karşı karşıya kalmıştır. 1970’li yılların sonuna gelindiğinde gittikçe artan ödemeler dengesi açığı ve hızla tırmanan
enflasyon, ithal ikameci sanayileşme stratejisinden vazgeçilmesini kaçınılmaz kılmıştır. Bu bağlamda Türkiye
ekonomisinde radikal bir değişiklikle 24 Ocak 1980 kararları ile birlikte ithal ikameci sanayileşme stratejisinden
İDB stratejisine geçiş yapılmıştır. İDB stratejisinin bir uzantısı olarak Türkiye’de gümrük tarifeleri 1996’ya kadar
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aşamalı olarak kaldırılmıştır. 1996’da Avrupa Birliği (AB) ile bir Gümrük Birliği anlaşması imzalanmış ve bu
anlaşma ile Türkiye, AB dışındaki üçüncü ülkelerden yaptığı ithalatta AB’nin ortak gümrük tarifesini uygulamaya
başlamıştır. Diğer yandan Türkiye, AB’nin üçüncü ülkelerle imzaladığı Serbest Ticaret anlaşmalarını da doğrudan
kabul etmiştir (Gerni, vd, 2013). Gümrük tarifesindeki düşüşler ile fiyat ve faiz oranları üzerindeki devlet
kontrollerinin ortadan kalkması, piyasa ekonomisine geçiş sürecinde önemli kaldırım taşları arasında yer
almaktadır (Kızılca, 2006). Tablo 1 ve 2’de Türkiye’nin bazı makroekonomik büyüklüklerine ait istatistikler
sunulmuştur.
Göstergeler
GSYH
Kişi Başına GSYH
Tarım Sektörü
Sanayi Sektörü
İmalat Sanayi Sektörü
Hizmet Sektörü
İhracat
İthalat

1970’ler
4,71
2,28
1,87
5,54
6,28
6,09
17,1
22,6

1980’ler
4,11
1,95
0,68
6,15
5,95
4,66
19,3
13,1

1990’lar
3,97
2,31
1,61
4,43
4,76
4,86
8,8
12,2

2000’ler
3,96
2,56
2,05
4,57
4,31
3,79
15,6
15,9

2010’lar
6,71
5,07
3,03
8,82
8,15
5,99
5,2
6,2

Tablo 1: Temel Makroekonomik Göstergelerin Yıllık Büyüme Oranları Kaynak: World Bank (2017) ve TÜİK
(2017) Veri Tabanlarından Derlenmiştir.
Göstergeler
İhracat
İthalat
Cari İşlemler Dengesi

1970’ler
4,89
8,93
-3,02

1980’ler
13,29
16,42
-1,64

1990’lar
18,18
21,24
-0,75

2000’ler
22,29
24,45
-3,02

2010’lar
22,54
27,31
-5,58

Tablo 2: İhracat, İthalat ve Cari İşlemler Dengesi (% GSYH) Kaynak: World Bank (2017).
Türkiye’de ihracat artışı odaklı politikaların toplam mal ve hizmet ihracatını önemli ölçüde artırdığı
gözükmektedir. 1980’de yaklaşık 3 milyar dolar olan ihracat değeri 2016 yılında yaklaşık 142 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Aynı dönemde ithalat yaklaşık 8 milyar dolardan 198 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. İthalatın
ihracattan daha fazla büyüdüğü bu dönemde, dış ticaret açığı da 1980’deki 5 milyar dolar değerinden 2016’da
yaklaşık 57 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Toplam mal ve hizmet ihracatının gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH)’ya
oranı ise 1980’deki % 4.1 seviyesinden 2016’da yaklaşık % 20 seviyesine yükselmiştir. 2001’de Türkiye’nin AB
için adaylığının resmi olarak kabul edilişi bu gelişimde önemli rol oynamıştır. Bununla birlikte geçmiş dönemlerde
Avrupa piyasalarına yoğunlaşan Türkiye ihracatının son dönemlerde Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA)
ülkelerinde yoğunlaşma eğiliminde olduğu dikkat çekici bir diğer noktadır. 1980’de Türkiye toplam mal ve hizmet
ihracatının yaklaşık % 55’i Avrupa bölgesine yapılırken, bu oran 2015 yılında 10 puanlık azalmayla yaklaşık %
45 düzeyine gerilemiştir. Aynı dönemde MENA ülkelerine yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı yaklaşık
olarak % 10’dan % 20 seviyesine yükselmiştir. Şekil 2’de 1980-2016 dönemi boyunca Türkiye’nin toplam mal ve
hizmet ihracat ve ithalatının gelişim seyri gösterilmektedir.
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Şekil 2: Toplam Mal ve Hizmet İhracat ve İthalatının Gelişim Seyri Kaynak: TÜİK, 2017.
Türkiye 2000’li yıllarla birlikte ihraç ettiği mal ve hizmet ürünlerindeki çeşitlenmeyle birlikte miktar olarak
ihracatını artırmıştır. 2001 krizinden 2007-2008 küresel finansal krizine kadar Türkiye’nin toplam ihracatı yıllık
ortalama % 11 civarında artmıştır. Aynı dönemde hizmet ihracatı yıllık ortalama % 14 artış göstermiştir. Hizmet
sektöründe yaşanan bu gelişmelerin en önemli ayağını turizm sektöründe yaşanan canlanma oluşturmaktadır.
Hizmet sektörünün gelişiminde turizmin yanı sıra inşaat ve altyapıda yaşanan pozitif gelişmelerin de katkısı
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büyüktür. 2001 krizinden sonra modern bir yapıya kavuşan ve önemli yatırımlar alan bu sektörlerde küresel olarak
rekabet edebilir büyük ölçekli şirketler ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin tarımsal yapıdan hizmet ve sanayiye dayalı
bir üretim yapısına geçişi tarım sektörünün potansiyel önemini ortadan kaldırmamaktadır. Elverişli bir iklime ve
verimli topraklara sahip olan Türkiye için tarımsal ürünler yoluyla ihracat artışının sağlanması göz ardı
edilemeyecek derecede önemlidir (Ruhaak, 2013).
TÜİK istatistiklerine göre 2015 yılında Türkiye toplam mal ihracatının % 12.1’ini gıda, % 0.4’ünü tarımsal
hammaddeler, % 3.1’ini akaryakıt, % 4’ünü maden ve metaller ve % 78.8’ini imalat sanayi ürünleri
oluşturmaktadır. Yine toplam hizmet ihracatının % 31.4’ü ulaştırma hizmetleri, % 57.8’i seyahat hizmetleri, %
3.7’si sigortacılık ve finans ve % 7.1’i de bilgisayar bilgi iletişim ve diğer hizmetlerden oluşmaktadır. Türkiye
toplam mal ithalatının % 5.3’ünü gıda, % 2.4’ünü tarımsal hammaddeler, % 7.1’ini akaryakıt, % 6.3’ünü maden
ve metaller ve % 66.6’sını imalat sanayi ürünleri oluşturmaktadır. Yine toplam hizmet ithalatının % 40’ını
ulaştırma hizmetleri, % 25.8’i seyahat hizmetleri, % 15.7’si sigortacılık ve finans ve % 18.5’i de bilgisayar bilgi
iletişim ve diğer hizmetlerden oluşmaktadır. Ekte yer alan Tablo 1 ve 2’de, seçilmiş 25 ülkenin 2015 yılı ihracat
performansları, sırasıyla mal ve hizmet sektörleri için toplu ve sektörel düzeyde gösterilmiştir.

3 Literatür İncelemesi
1980’li yıllarla birlikte birçok GOÜ’nin dış ticarette serbestleşmeye dönük politikalar izlemelerinin ardından,
bu uygulamalardan istenilen sonucun alınıp alınmadığının tespit edilmesi bağlamında dış ticaret ve ekonomik
büyüme ilişkisini sorgulayan ampirik çalışmaların sayısında hızla artış gözlenmiştir. Bu ampirik çalışmalar temel
olarak, ihracat ve ithalat ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisinin yönüne bağlı olarak İDB, ‘büyüme
çekişli ihracat’ ve ‘ithalata dayalı büyüme’ gibi hipotezlerin geçerliliğini test etmeye yönelik kurgulanmıştır.
Çalışmamız Türkiye’de ihracat ve ekonomik büyüme bağlantısını sorgulamayı amaçladığı için bu bölümde
sunulan ampirik çalışmalar, Türkiye’de ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisini sorgulayan
ve nispeten güncel nitelikte olanlar arasından derlenmiştir.
Yunanistan, İrlanda, Meksika, Portekiz ve Türkiye için İDB hipotezini Toda-Yamamoto tarafından geliştirilen
nedensellik prosedürünü izleyerek inceleyen Hatemi-J ve Irandoust (2000), İrlanda ve Meksika için ihracat
büyümesinden çıktı artışına doğru, Portekiz için ise çıktı büyümesinden ihracat artışına doğru tek yönlü
nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir. Yazarlar, Yunanistan ve Türkiye için ise ihracat büyümesi ve çıktı artışı
arasında nedensellik ilişkisi bulamamışlardır. Türkiye’de 1980 sonrası yirmi yıllık dönemde ihracat, ithalat,
yatırımlar ve GSYH arasındaki nedensellik ilişkisini çeyrek yıllık verilerle Toda-Yamamoto tarafından geliştirilen
nedensellik yöntemini kullanarak inceleyen Tuncer (2002)’in çalışmasının bulguları şu şekildedir: Nedensellik
analizi sonuçlarına göre ihracattan GSYH’ya doğru bir nedensellik bulunmazken, GSYH’dan ihracata doğru güçlü
bir nedensellik ilişkisine rastlanmıştır. Yatırımlar ile GSYH arasında iki yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanırken,
ithalatın söz konusu dönemde ekonomik büyüme üzerinde asıl belirleyici unsur olduğu sonucuna varılmıştır.
Türkiye’ye ait 1987-2004 çeyrek yıllık verileriyle ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik
ilişkisini eş-bütünleşme ve hata düzeltme prosedürünü izleyerek araştıran Demirhan (2005), İDB’nin geçerliliğine
karşıt yönde sonuçlar elde etmiştir. Yazarın bulgularını şu şekilde özetlemek mümkündür: İhracat, ithalat ve
ekonomik büyüme arasında uzun dönemli bir ilişki vardır. İhracat ve ekonomik büyüme arasında tek yönlü bir
nedensellik ilişkisi tespit edilmekle birlikte, bu nedenselliğin yönü ekonomik büyümeden ihracata doğrudur. İthalat
ve ekonomik büyüme arasında iki yönlü bir ilişki saptanmıştır. İhracat ve ekonomik büyümedeki artış ithalatı
artırmaktadır. Bu sonuç, her ne kadar ihracattan ekonomik büyümeye doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmasa da,
ihracatın ithalatı artırması dolayısıyla ekonomik büyümeye dolaylı olarak katkı sunduğunun bir göstergesidir. 1980
sonrası uygulanan İDB politikalarının Türkiye imalat sanayisi üzerindeki etkilerini 1980-2000 dönemi kapsamında
inceleyen Kızılca (2006), reel ücret artışları ile ihracat performansı arasında negatif bir ilişki olduğu sonucuna
varmıştır. Buna ilaveten yazar, izlenen İDB stratejisinin yüksek katma değerli sektörlerde uzmanlaşmaya yol
açmadığı bulgusunu paylaşmıştır. Sınır testi yaklaşımı ve Granger nedensellik prosedürünü izleyerek 1980-2015
dönemi çeyrek yıllık verileriyle Türkiye için İDB hipotezini test eden Halıcıoğlu (2007), ihracattan sanayi
üretimine doğru tek yönlü bir nedenselliğin olduğu bulgusuna ulaşmıştır.
1980-2007 dönemi kapsamında Türkiye’ye ait çeyrek yıllık verilerle İDB hipotezini test eden Taban ve Aktar
(2008), eş-bütünleşme ve hata düzeltme prosedürünü izleyerek Türkiye’de İDB hipotezinin geçerli olduğu
sonucuna varmışlardır. Yazarlar, ihracat büyümesi ve reel GSYH büyümesi arasında kısa ve uzun dönemde iki
yönlü nedensellik ilişkisi saptamışlardır. 1987–2007 dönemi aylık veriler kullanarak Toda-Yamamoto nedensellik
analizi ile Türkiye’de ihracat ile büyüme arasındaki ilişkileri araştıran Bilgin ve Şahbaz (2009), İDB hipotezini
destekleyecek bir şekilde, ihracattan sanayi üretimine doğru tek yönlü Granger nedensellik olduğu sonucuna
varmışlardır. Yazarlar ayrıca, ihracat ile dış ticaret hadleri arasında çift yönlü nedensellik ilişkisi tespit etmişlerdir.
Türkiye için reel ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisini 1965-2009 dönemi yıllık verileriyle analiz eden Temiz
(2010), Johansen eş-bütünleşme prosedürünü izleyerek iki değişken arasında uzun dönemli ilişki tespit etmiştir.
Yazar, Granger nedensellik sınaması sonucunda reel ihracat artışı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik
ilişkisinin, ekonomik büyümeden reel ihracat artışına doğru olduğu bulgusuna ulaşmıştır. Bu sonuçlara göre, kısa
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dönemde reel ihracat artışından ekonomik büyümeye doğru bir nedenselliğin olmaması, İDB hipotezinin Türkiye
için geçerli olmadığı şeklinde yorumlanabilir. Çalışmadan elde edilen genel sonuçlar, Türkiye’de iç dinamiklere
bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik büyümedeki artışın reel ihracat artışı üzerinde etkili olduğuna, dolayısıyla da
ekonomik büyümeyi teşvik edecek politikaların reel ihracat üzerinde pozitif yönde katkıda bulunacağına işaret
etmektedir.
1985-2009 dönemi aylık verileriyle Türkiye’de ihracat, sanayi üretimi ve ithalat arasındaki nedensellik ilişkisini
hem frekans bazında ayrıştırarak hem de zaman alanında test eden Taştan (2010)’ın çalışmasından elde ettiği
bulgular şu şekilde özetlenebilir: Zaman alanı Granger nedensellik testlerine göre ithalata koşullu olarak
nedenselliğinin yönü sanayi üretiminden ihracata doğrudur. Bu bulgu “büyüme çekişli ihracat” hipotezini
desteklemektedir. Bunun yanı sıra, ihracata koşullu olarak, sanayi üretimi ve ithalat büyüme hızları arasında
karşılıklı bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. İhracata koşullu olarak uzun dönemde ithalattan sanayi üretimine
doğru anlamlı bir nedensellik ilişkisinin varlığı “ithalata dayalı büyüme” hipotezini destekler niteliktedir.
Ruhaak (2013), Türkiye’nin dış ödemeler dengesini sağlamak ve yatırımcı duyarlılığı karşısındaki kırılganlığını
azaltmak için İDB stratejisi üzerine daha fazla yoğunlaşması gerektiğini ifade etmiştir. Türkiye’nin bu yönde doğru
adımlar attığını belirten yazar, bununla birlikte bu adımların yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Türkiye’nin 20052011 dönemi çeyrek yıllık verilerini kullanarak Johansen eş-bütünleşme metodu aracılığıyla ihracat, ithalat, sanayi
üretimi ve reel döviz kuru arasındaki ilişkileri inceleyen Özcan ve Özçelebi (2013), İDB hipotezinin geçerliliği
yönünde kanıtlar ortaya koymuşlardır. Türkiye için 1980-2007 dönemi kapsamında ihracat, ithalat ve ekonomik
büyüme ilişkisini sorgulayan Gerni, vd, (2013), ihracatın ekonomik büyüme üzerinde anlamlı bir etkisi olduğunu,
fakat ithalatın da modele eklenmesiyle birlikte ihracatın etkisinin ortadan kalktığını belirtmişlerdir. TodaYamamoto nedensellik testiyle de bu bulguyu destekleyen yazarlar elde ettikleri sonucu, Türkiye’de İDB sürecinin
ithalat ile yakın bir ilişki içinde gerçekleştiği şeklinde yorumlamışlardır. Dolayısıyla Türkiye’de ihracat ve
ekonomik büyüme, ara malı ve yatırım malı ithalatından önemli ölçüde etkilenmektedir. Yazarlar, enflasyon
hedeflemesi bağlamında son yıllarda uygulanan yüksek faiz-düşük kur politikasının bu sürecin gelişiminde önemli
rol oynadığını belirtmişlerdir. Türkiye ekonomisi için 2003-2015 dönemi çeyrek yıllık verileri kullanarak çeşitli
yöntemler altında İDB hipotezinin geçerliliği test eden Küçükaksoy vd. (2015)’nin çalışmalarından elde ettikleri
bulgular şu şekildedir: Değişkenler arasında Johansen eş-bütünleşme testine göre uzun dönemli bir ilişki yokken,
Gregory-Hansen eş-bütünleşme testine göre uzun dönemli bir ilişki tespit edilmiştir. Toda-Yamamoto testine göre
reel ihracat ile reel GSYİH arasında çift yönlü nedensellik vardır. Bu bulgu Türkiye için İDB hipotezinin
geçerliliğini ispatlamaktadır.
Dünya Bankası (2014)’nın ‘Yüksek Gelir Statüsüne Geçişte Dış Ticaretin Rolü’ başlıklı Türkiye için hazırladığı
ekonomik raporda özet olarak şu noktalara değinilmektedir: a)İhracat 2002’den sonra başarılı bir performans
göstermiştir. b)Hem ihracat pazarlarının hem de ihraç ürünlerinin çeşitliliği artmıştır. c)İhracatı küresel açıdan
daha rekabetçi bir konuma gelmiştir. d) İhracatın rekabet gücünün önemli bir göstergesi olan ihracat sofistikeliği
2007 boyunca gelişim göstermiştir. e)İhraç edilen ürünlerin kalitesi de iyileşmiştir. f)Yüksek ihracat artışına
rağmen ihracat, son on yılda Türkiye’de gelir artışının temel itici gücü olmamıştır. g)Türkiye, talebi nispeten yavaş
büyüyen, orta teknolojili sektörlerde uzmanlaşmıştır. h)Türkiye’nin küresel değer zincirlerinde üst seviyelere
çıkması için güçlü bir potansiyeli vardır. ı)Türkiye imalat sektöründeki nispeten düşük doğrudan yabancı yatırım
seviyesi, ihracatın büyümesi ve ihraç ürünlerinin kalitesinin iyileştirilmesi önünde engel teşkil etmektedir.
i)Türkiye’deki KOBİ’lerin nispeten zayıf ihracat performansı, ihracatın büyümesinin ve gelişmesinin önündeki
temel engellerden biridir. j)Hizmet sektörünün performansı, Türkiye’nin rakiplerinin performansından geride
kalmıştır. k)Türkiye dış ticaret rejiminde önemli ölçüde serbestleşmeye gitmiştir, ancak dış ticaret politika
esnekliklerinin uygulanış biçimi, dış ticaret akımlarını ve kaynak dağılımını olumsuz etkileyebilir. l)İhracat
büyümesini Türkiye’nin kalkınma hedeflerini karşılayacak seviyelere çıkarmak, Türkiye’nin fiziki, beşeri ve
kurumsal sermayesini sürekli olarak iyileştirmeyi hedefleyen bir politika gündemini gerektirecektir. m)Mevcut
ihracat sepetinin iyileştirilmesinde ürünler ve sektörler arasında ‘kazananları seçmeye’ yönelik politikalar büyük
olasılıkla fayda getirmeyecektir. Bunun yerine üretkenlik artışını kısıtlayan faktörlerin ele alınması başarının
temelini oluşturacaktır. n)Büyük ve orta ölçekli firmalar tarafından yapılacak olan teknolojiyi geliştirme,
inovasyon ve deneyleme, ihracatın iyileştirilmesinde kilit rol oynamaktadır. o)Küresel dijitalleşmenin ücret
avantajının önemini kaybetmesine neden olduğu bu dönemde, katma değeri yüksek ürünler ihraç etmek vasıflı
işgücü gerektirecektir. p)Finansal kaynaklara erişimin sınırlı olması, her ölçekteki firmanın gelişmesinin önünde
ciddi bir engel oluşturmaktadır.
1980’den itibaren Türkiye’nin benimsediği İDB stratejisi iktisadi yapıda önemli değişiklikleri de beraberinde
getirmiştir. Bu strateji bağlamında Türkiye’nin dışa açılma süreci ihracat genişlemesine yol açmakla birlikte,
ithalatta da ciddi artışların olması ihracatın ekonomik büyümeye gerçek anlamda katkısının tespit edilmesi
ihtiyacını doğurmaktadır. İlgili literatür incelendiğinde ihracat ve ekonomik büyüme arasındaki nedensellik
ilişkisinin test edilmesinde genellikle Granger (1969, 1988) ve Toda-Yamamoto (1995) tarafından geliştirilen
analiz prosedürleri takip edilmiştir. Bu bakımdan düşük frekanslı en güncel verilerin kullanıldığı çalışmamız,
nispeten yeni bir nedensellik analiz yöntemi olan ve Hacker ile Hatemi-J (2006) tarafından önerilen Kaldıraçlı
(Leveraged) Bootstrap yaklaşımı prosedürünü izleyerek diğer ampirik çalışmalardan farklılaşmaktadır.
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4 Veri Seti, Yöntem ve Bulgular
Çalışmanın bu kısmında Türkiye’ye ait 1990M1-2016M12 (t=324) dönemi aylık zaman serileri kullanılarak
ihracat ve çıktı büyümesi arasındaki ilişki sorgulanmaktadır. İhracat büyüklüğü, Türkiye’nin toplam mal ve hizmet
ihracatını içermektedir. 2010=100 bazlı ihracat birim değer endeksi kullanılarak reelleştirilen ihracat değişkeni
mevsimsel etkilerden arındırılarak analize dahil edilmiştir. İhracat ve çıktı büyümesi arasındaki nedensellik
ilişkisinin test edilmesinde hem aylık milli gelir serileri mevcut olmadığı için hem de gelir tanımlaması
probleminden kaçınmak için milli gelir değişkeni yerine mevsimsel etkilerden arındırılmış reel sanayi üretim
endeksi değişkeni kullanılmıştır. Zira ihracat ve çıktı büyümesi arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalarda bu iki
değişkenin sıklıkla birbiri yerine kullanıldığı görülmektedir (Taştan, 2010; Halıcıoğlu, 2007). Milli gelir serisi
yerine sanayi üretim endeksi serisinin kullanılması durumunda ihracat büyüklüğü olarak her ne kadar sadece mal
ihracatının kullanılması daha uygun gözükse de, hizmet ihracatı da sanayi üretimini dolaylı yollardan etkilediği
için (Shan and Sun, 1998; Al Mamun and Nath, 2005) toplam mal ve hizmet ihracatı büyüklüğü kullanılmıştır.
Değişen varyans probleminden kaçınmak için her iki serinin de logaritmik değerleri kullanılmıştır. İhracat ve
sanayi üretim endeksi değişkenleri ile gerekli dönüşümleri yapmakta kullanılan modifikasyon değişkenlerine ait
veriler IMF-IFS veri tabanından elde edilmiştir. Değişkenlere ait tanımlayıcı istatistikler Tablo 3’te sunulmuştur.
İstatistikler
Sanayi Üretimi
İhracat
Ortalama
0.710
1.693
Maksimum
2.917
2.145
Minimum
-0.155
1.031
Standart Hata
0.936
0.322
Çarpıklık
1.048
-0.292
Basıklık
2.633
1.689
Jarque-Bera Olasılık
0.000
0.000
Gözlem Sayısı
324
324
Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler
Tanımlayıcı istatistiklere bakıldığında dikkat çekici bir nokta, her iki serinin de normal dağılıma sahip
olmadığıdır. Ancak büyük örneklem boyutuna sahip seriler için hata terimlerinin normal dağılıma sahip
olmamasının ciddi bir problem olmadığı ifade edilmektedir (Wooldridge, 2012; Ghasemi ve Zahediasl, 2012).
Serilerin entegre derecelerini belirlemek için Augmented Dickey-Fuller (ADF) t-test ve Phillips-Perron (PP) Z (tα)
testleri uygulanmış ve sonuçlar Tablo 4’te sunulmuştur. Sonuçlar maksimum entegre derecesinin trendli ve trendsiz
süreçlerde 1 olduğunu göstermektedir.
Değişkenler
Seviyede
IND

Birinci
Fark
Seviyede

EXP

Birinci
Fark

Sabit
Sabit ve
Trend
Sabit
Sabit ve
Trend
Sabit
Sabit ve
Trend
Sabit
Sabit ve
Trend

ADF
t istatistiği
-5,665 [3]*
-1,183[1]

P*
0,000
0,911

PP
t istatistiği
-6,721[3]*
-1,067[2]

P*
0,000
0,932

-31,401[0]*

0,000

-29,829[6]*

0,000

-1,267 [3]
-1,581[3]

0,645
0,798

-1,094[134]
-7,737[11]*

0,719
0,000

-16,328[2]*
-16,361[2]*

0,000
0,000

-66,07[48]*
-

0,001
-

Tablo 4. ADF ve PP Birim Kök Testleri
Not: * test istatistiklerinin 1% düzeyinde anlamlı olduğunu göstermektedir. Parantez içerisindeki değerler ADF testinde
kullanılan gecikme uzunluklarını gösterirken, köşeli parantez içerisindeki değerler PP testinde kullanılan bant genişliğini
göstermektedir.

Literatürde İDB hipotezinin tanımlanmasında hem dar hem de geniş anlamda tanımlama kullanılmaktadır. Dar
anlamda tanımlama ihracattan çıktı büyümesine doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisini gerektirirken, geniş
anlamda tanımlama ihracat ve çıktı büyümesi arasında iki yönlü nedenselliğin varlığını gerektirmektedir (Balcilar
ve Özdemir, 2013, s. 644; Shan ve Sun, 1998, s. 1063). İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisi, bir değişkenin
geçmiş değerlerinin VAR modeli çerçevesinde diğer bir değişken üzerinde açıklayıcı güce sahip olup olmadığını
ifade eden Granger anlamda nedenselliktir. İki değişken arasındaki nedensellik ilişkisini test etmeye yönelik
geliştirilmiş analiz teknikleri arasında Granger (1969, 1988), Toda-Yamamoto (1995) ve Hacker-Hatemi-J
(2006)’in geliştirdikleri testler en yaygın kullanılan nedensellik teknikleridir. Çalışmamızda ihracat ve çıktı
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büyümesi arasındaki nedensellik ilişkisinin test edilmesinde Hacker ve Hatemi-J (2006)’nin geliştirdikleri
Bootstrap yaklaşımına dayalı nedensellik tekniği kullanılmaktadır. Efron (1979) tarafından geliştirilen bootstrap
tekniği, bir test istatistiğinin dağılımını tahmin etmek için veri setini tekrar tekrar örnekleme dahil etmektedir. Bu
tekniği kullanmamızın nedeni testin diğerlerine göre sahip olduğu bazı üstünlüklerinden kaynaklanmaktadır
(Hacker ve Hatemi-J, 2006): Standart testler genellikle normallik varsayımına dayalıdır. Bootstrap simülasyon
tekniğinde ise hata terimlerinin normal dağılıma sahip olması gibi bir zorunluluk yoktur. Bu tekniğin diğer önemli
bir üstünlüğü serilerin durağan olup olmamaları ya da eş bütünleşik olup olmamalarının önemsiz oluşudur. Yine
ARCH etkisini dikkate alması bu tekniğin diğer bir üstünlüğü olarak ifade edilmektedir.
Araştırmacıların nedensellik analizlerinde genellikle hata düzeltme modelini ya da geliştirilmiş VAR modeli
çerçevesinde Toda-Yamamoto (1995) tekniğini kullandıkları görülmektedir. Geleneksel yöntemlerde Granger
nedensellik için test istatistiklerinin asimptotik olarak standart kritik değerleri kullanılmaktadır. Dolayısıyla bir
VAR modeli çerçevesinde değişkenlerin birim köke sahip olmaları ya da eş bütünleşik olmaları durumunda
Granger nedensellik için hesaplanan test istatistikleri standart asimptotik özelliklere sahip olmayabilir. TodaYamamoto (1995), VAR modeli çerçevesinde birim köke sahip olan ya da eş-bütünleşik olan seriler için standart
χ2 asimptotik dağılımını garanti eden geliştirilmiş Wald testini (MWALD) ortaya çıkarmıştır. Burada VAR
modelinde belirlenen gecikme uzunluğuna serilerin maksimum entegre derecelerine bağlı olarak ekstra bir
gecikme uzunluğu (k+dmax) eklenmektedir. Toda-Yamamoto (1995) yaklaşımına göre tahmin edilen VAR
(p+dmax) modeli şu şekildedir:
pd

pd

pd

i 1

i 1

i 1

Yt   0   1(i  d )Yt (i  d )    2(i  d ) X t (i  d )   3(i  d ) X t (i  d ) ....  1t

(1)

Denklem 1’de X’ten Y’ye doğru bir nedensellik ilişkisi olmadığını ifade eden H 0 boş hipotezi

H 0 :  2i  0

şeklinde tanımlanmakta ve buna MWALD testi uygulanmaktadır. P sayıda serbestlik derecesiyle birlikte asimptotik
χ2 dağılımını öngören MWALD test istatistikleri, modeldeki hata terimlerinin beyaz gürültü sürecine sahip
olduğunu varsaymaktadır. Bu varsayım gerçekleşmediğinde ise bu testin geçerliliği ve sağlamlığı
sorgulanmaktadır. Hata terimleri normal dağılıma sahip olmadığında ya da ardışık bağlanımlı koşullu değişen
varyans (ARCH) etkisi görüldüğünde, MWALD istatistiği H0 boş hipotezini aşırı reddetme eğiliminde
olabilmektedir. Bu problemi ortadan kaldırmak için Hacker ve Hatemi-J (2006) kaldıraçlı bootstrap
simülasyonlarına dayalı bir test geliştirmişlerdir. Asimptotik χ2 dağılımlarından ziyade bootstrap dağılımlarının
kullanılması Toda-Yamamoto test istatistiklerine dayalı daha sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır. Wald
testinin özelliklerini bootstrap testi ile karşılaştıran Mantalos (2000), durağan olmayan seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi olmasa dahi bootstrap testinin hemen hemen tüm durumlarda daha iyi performans sergilediğini
ortaya koymuştur.
Çalışmamızda Hacker ve Hatemi-J (2006) tarafından geliştirilen bootstrap yaklaşımına dayalı nedenselliği
uygulamak için dikkate alınan iki değişkenli VAR (p) modeli şu şekildedir:

Yt =  0 + 1Yt-1+........+Yt-(  1)+ t

t=1,2,....,T

(2)

Denklem 2’de  t = (  1t ,  2t )’ sıfır ortalamaya sahip bir beyaz gürültü sürecini ifade ederken p modelin gecikme
uzunluğunu göstermektedir. VAR modeli çerçevesinde gecikme uzunluğunun seçiminde Schwarz bilgi kriteri baz
alınmış ve optimal gecikme uzunluğu 3 olarak bulunmuştur. Bootstrap yönteminde, tahmin sapmalarını azaltmak
ve daha güvenilir kritik değerler sağlamak için veri seti tekrar tekrar örnekleme dahil edilmekte ve
çalıştırılmaktadır (Hatemi-J, 2002, s. 29). Çalışmamızda MWALD test istatistiği dağılımlarını elde etmek için
bootstrap simülasyonlarını 10.000 kez çalıştırıyor ve MWALD test istatistiklerini hesaplıyoruz. Elde edilen
sonuçlara göre, bootstrap yaklaşımına dayalı MWALD test istatistik değerleri bootstrap kritik değerlerini aşması
durumunda nedenselliğin olduğu, aksi durumda ise nedensellik ilişkisinin olmadığı çıkarımında bulunulmaktadır.
Bootstrap simülasyon tekniğine dayalı nedensellik testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.
The Null Hypothesis

The estimated test
value (mwald)

1% bootstrap
critical value

5% bootstrap
critical value

10% bootstrap
critical value

EXP > IND

14,536***

11,489

7,880

6,257

IND > EXP

17,442***

11,594

7,697

6,393

Tablo 5. Bootstrap Simulasyon Tekniğine Dayalı Nedensellik Testi Sonuçları
Not: > notasyonu, Granger nedenselliği simgelemektedir. *** notasyonu, boş hipotezin % 1 anlamlılık seviyesinde
reddedildiğini, yani nedensellik ilişkisinin varlığını göstermektedir. VAR modeli gecikme uzunluğu 3 olarak bulunmuş ve
değişkenlerin maksimum entegre derecesi 1 olduğu için ilave 1 gecikme uzunluğu kullanılmıştır.
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Bootstrap simulasyon tekniğine dayalı test sonuçlarına göre ihracat ve çıktı büyümesi arasında iki yönlü bir
nedensellik ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, dar anlamda İDB tanımlamasına göre hipotezin geçerli
olmadığına işaret ederken, geniş anlamda tanımlamaya göre İDB hipotezinin Türkiye için mevcut dönemde geçerli
olduğu anlaşılmaktadır.

5 Sonuç
İDB stratejileri sonucunda başarılı ülke örneklerinin (Güney Kore, Hong Kong ve Tayvan gibi) görülmesi,
GOÜ’i bu stratejiyi benimsemeye yöneltmiştir. 1963-1980 döneminde ithal ikameci sanayileşme stratejilerini
izleyen Türkiye’nin bu tür politikalardan istediği sonucu alamaması, 1980’li yılların ardından İDB modeline
geçilmesine yol açmıştır. Bu bağlamda ihracat performansının ekonomik büyüme üzerine etkileri, bu
uygulamaların ne kadar başarılı olduğunun sorgulanması bakımından önem taşımaktadır. Bu motivasyondan
hareketle çalışmamız, Türkiye’de İDB hipotezinin geçerli olup olmadığına dair yeni ampirik kanıtlar sunmayı
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 1990M1-2016M12 dönemi aylık zaman serileri kullanılarak ihracat ve
çıktı büyümesi arasındaki nedensellik ilişkisi sorgulanmaktadır. Tanımsal olarak İDB hipotezinin geçerliliği,
ihracattan ekonomik büyümeye doğru nedenselliğin varlığını gerektirmektedir. Çalışmamızda bu ilişkinin tespit
edilebilmesi amacıyla Hacker ve Hatemi (2006) tarafından geliştirilen Bootstrap yaklaşımı prosedürü takip
edilmiştir. Bootstrap simulasyon tekniğine dayalı test sonuçlarına göre ihracat ve çıktı büyümesi arasında iki yönlü
bir nedensellik ilişkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, dar anlamda İDB tanımlamasına göre hipotezin geçerli
olmadığına işaret ederken, geniş anlamda tanımlamaya göre İDB hipotezinin Türkiye için mevcut dönemde geçerli
olduğu anlaşılmaktadır. Çalışmadan elde edilen genel sonuçlar, mevcut uygulamalarla ihracatı teşvik
politikalarının ekonomik büyümeye hız kazandırmakta bir araç olarak kullanılabileceğinin bir göstergesidir.
Bununla birlikte Türkiye ihraç ürünlerinin yoğun ithal içeriğe sahip olduğu göz önüne alındığında nedensellik
ilişkisinin iki yönlü olması, çıktı büyümesindeki artışın ihraç ürünlerinde kullanılan girdi ithalatını artırarak
ihracatı artırdığı şeklinde çıkarımlara neden olabilir. Zira 2000’den sonra görülen ihracat artışının yaklaşık %
84’ünün fiyat artışından ziyade miktarsal artışlardan kaynaklandığı ifade edilmektedir (Ruhaak, 2013).
Türkiye’nin girdi piyasasının nispeten gelişmemiş olduğunu gösteren bu durum, ihracatın büyük ölçüde girdi
ithalatına bağımlı olduğunun bir göstergesidir.
Bu noktada Akyüz (2004)’ün Türkiye’yi de kapsayan GOÜ’ler için yaptığı analiz ve değerlendirmelerini
aktarmak ta fayda vardır: GOÜ’in uluslararası üretim ağlarına katılma süreçleri, üretim zincirlerini
bölümlendirmek suretiyle düşük maliyetli üretim yeri arayan çok uluslu şirketlerin farklı bölgelere yayılma
stratejilerinin bir sonucu olarak gelişmiştir. 1980 sonrası dönemde GOÜ’in ihracat performanslarını kayda değer
bir şekilde artırdıkları görülürken, resme daha yakından bakıldığında ihracatta yaşanan pozitif gelişmelerin aslında
daha karmaşık ve daha az iyimser olması gerektiği görülmektedir. GOÜ’in dünya imalat sanayi içerisindeki payları
(hi-tech ürünleri hariç) 1980 sonrası dönemde hızla artıyor gözükmekle birlikte, bu türden faaliyetlerden elde
edilen gelirler aynı ölçekte bu ülkelere yansımamaktadır. Çok uluslu şirketlerin GOÜ’deki uluslararası üretim
ağları çerçevesindeki ticaretleri çifte sayımlara neden olmakta ve bu tür ürünler GOÜ’den ihraç ediliyor
gözükmekle birlikte aslında GOÜ bu tür ürünlerin genellikle düşük beceri isteyen (gelişmiş ülkelerden ithal
ettikleri teknoloji yoğun parça ve aletlerin bir araya getirildiği) montaj aşamalarında yer almaktadırlar. Bu ise
GOÜ’in ihracatlarının teknoloji yoğun hale geliyormuş gibi yanlış izlenim ve değerlendirilmelere yol açmaktadır.
Bu durumu şu istatistiksel veri daha net ortaya koymaktadır. 1980 sonrasında gelişmiş ülkelerin dünya imalat
sanayi içerisindeki payları % 80’den % 70’e düşmüş olmakla birlikte, bu ülkeler toplam katma değerden alıkları
paylarını artırmayı sürdürmüşlerdir. Yani, GOÜ’de imalat sanayi ihracatı/GSYH oranı hızlı bir şekilde artarken,
imalat sanayi katma değeri/GSYH oranı önemli bir gelişme gösterememiştir. Buradan yola çıkarak GOÜ’in dünya
imalat sanayi ihracat paylarındaki artışın, bunların dünya imalat sanayi katma değerindeki artışla birlikte
gerçekleşmediği anlaşılmaktadır. Bu durumda ihracat artışlarının ekonomik büyümeye gerçek anlamda katkısı
oldukça şüpheli gözükmektedir.
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Abstract
Per capita income and income distribution are defined as classical Kuznets curve. From this view, the
relationship between per capita income and income distribution is controlled variables and studies that take
environmental pollution, financial depth, or trade volume into account are widely seen in the literature according
to the study objectives. Respectively, these applications can be named first as environmental Kuznets and secondly
as financial Kuznets. As parallel to this view, the studies that emphasize the relationship between export and
income distribution are common in the literature, representing economic liberalization. It is also worth noting that
political liberalization whether political rights or civil liberties, supports the trend that emerges like the Kuznets’
curve, according to the level of development of the countries. In this study, when the level of national development
is taken into consideration, the relationships between per capita income and economic and political liberalization
practices have been tested with econometric tests, whether they follow a classical, environmental, commercial or
financial Kuznets-like situation. In addition to the classical, environmental, commercial and financial Kuznets, the
existence of the “political liberalization practices” will be discussed in the literature in order to overlap the
theoretical expectations and the results of this study. In the analysis of the 2012 horizontal cross-section of the
country group with the highest Gini coefficient, Kuznets' “inverse U” view is reflected in both commercial and
political liberalization dimensions.

1 Giriş
Gelir dağılımını temsilen Gini katsayısı ile ülke kişi başı gelirleri arasındaki ilişkileri ortaya koyan çalışmaların
temeli S. Kuznets’e kadar varmaktadır. S. Kuznets’in 1955 yılında yaptığı “Economic Growth and Income
Inequality” adlı teorik çalışmada az gelişmiş ülkelerde gelir dağılımının görece daha adil olduğu; ülke gelişme
trendine girdiğinde ise gelir dağılımında adaletsizliğin derinleşeceği ve bir süre sonra gelişmiş ülke aşamasına
gelindiğinde ise gelir dağılımında adaletin tesis edilmeye başlanacağını ifade etmiştir. Dolayısıyla kişi başı gelir
ile gelir dağılımında adaleti gösteren Gini katsayısı arasındaki zamana bağlı seyrin “ters U” şeklinde olacağı ifade
edilmektedir. Literatürde bu konuyu ele alan çok sayıda çalışmada klasik Kuznets bakış açısını teyit eden
çalışmaların yanı sıra ilişki bulamayan ya da ters yönlü ilişki bulan çalışmalar söz konusudur.
Klasik Kuznets bakış açısında gelir düzeyindeki değişmeye bağlı olarak nasıl ki önce gelir dağılımında
adaletsizliğin ortaya çıkması ve daha sonra bunun telafi edildiğine dair bir sürecin yaşanmasına benzer şekilde bir
kısım değişkenlerde de benzeri yol izlenip izlenmediği araştırma konusu yapılmıştır. Bu çerçevede ilk dikkat çeken
çalışma gurubu arasında gelir dağılımı ile çevre kirliliğini ele alan ve çevre kirliliğinin de klasik Kuznets eğrisi
benzeri bir trend izleyip izlemediği inceleme konusu yapılmıştır. Bu bakış açısına ilaveten finansal derinleşmenin
de yine Kuznets eğrisi benzeri yol takip etmediğini ortaya koyan çalışmalar da bulunmaktadır (Gerni vd., 2017).
Diğer taraftan klasik Kuznets bakış açısını kontrol değişken olarak ele alıp, gelir dağılımında adaletin koşulla
sağlanabileceğini öne süren çalışmaların da varlığı dikkat çekmektedir. Bu bakış açısında Neo-klasik büyüme
formunda mutlak yakınsama anlayışının gerçekleşebilirliğindeki güçlükleri göz önünde tutarak geliştirilen içsel
büyüme teorilerindeki koşullu yakınsama bakış açısında olduğu gibi Kuznets hipotezinin geçerliliğinin de koşulla
sağlanabileceği düşüncesi literatürde oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu çalışmada klasik Kuznets bakış açısının
test edilmesinin yanı sıra Kuznets yaklaşımının koşula dayalı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek
amacıyla koşul olarak liberalizasyon göstergeleri ile birlikte analizler yapılması yoluna gidilmiştir.
Liberalizasyonun özellikle ekonomik boyutunun sağlanabilirliğine paralel olarak ülkelerin ihracata yönelmelerinin
hem ekonomik büyümelerini sağlayacağı hem de bol olan faktör lehine gelir dağılımını iyileştireceği (StolperSamuleson) ileri sürülmektedir.
Çalışma giriş bölümü dışında ikinci kısımda Kuznets Eğrisi formunun tanıtılmasına teksif edilmiştir. Üçüncü
kısımda ise içsel büyüme formunun koşullu yakınsama hipotezi ile Kuznets hipotezinin koşullu yakınsama
hipotezini ortaya koyan çalışmaların özetlenmesinden oluşturularak bu çalışmanın uygulama formunun teorik
çerçevesini inşa etmiştir. Dördüncü kısımda ise Gini katsayısının daha çok kesikli olması ve dolayısıyla çoğu ülke
verilerini kapsamaması nedeniyle, katsayının en fazla yayınlandığı yıl olan 2012 yılı değerleri alınarak ekonomik
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ve siyasal liberalizasyonu temsil eden değişkenlerle analizleri yapılmıştır. Sonuç kısmında ise politika
çıkarımlarında bulunulmaya çalışılmıştır.

2 Kuznetz Eğrisi
Simon Kuznets’in 1955 yılında yayımladığı makalede gelir dağılımındaki trendin gelişmişliğe bağlı olarak
önce bozulacağı, ancak ekonomik gelişmişlik düzeyinde belirli bir olgunluk seviyesine ulaşılınca, adaletsizliğin
kaybolmaya başlayacağını ifade etmiştir. Burada anlatılan yapı özet olarak kişi başı gelir düzeyindeki artış ile gelir
dağılımında adaleti gösteren Gini katsayısı arasındaki zamana bağlı seyrin “ters U”, yani “doğrusal olmayan U
eğrisi” şeklinde olacağına vurgu yapmaktadır (Kuznets, 1955). Gelişmişliğe bağlı olarak toplumun tüm
kesimlerinin bu durumdan görece daha adil bir şekilde pay almaya başlayacağını ifade eden bu bakış açısının
“büyümenin toplum katmanlarına olumlu yansıma iyimserliği” şeklinde ifade edilmesi mümkündür. Benzeri bakış
açısının da Robert M. Solow’un “A Contribution to the Theory of Economic Growth” adlı çalışmasında Neo-klasik
büyüme formunda da az gelişmiş ülkelerin gelişmiş ülkelere mutlaka yakınsayacağını ifade etmiş ve bu durum da
literatürde “büyüme iyimserliği” olarak tanımlanmıştır (Solow, 1956). Ancak, Solow’un bu bakış açısının özellikle
içsel büyüme teorisyenlerince eleştirilmesine paralel olarak büyümedeki yakınsama boyutunun belirli koşullarda
ortaya çıkacağına dair vurgular ön plana çıkmaya başlamıştır (Barro ve Sala-i Martin, 1992). Ülkelerin iktisadi
büyümelerinde yakınsama perspektifine bağlı olarak ortaya çıkan bu yeni trendden hareketle Kuznets
perspektifinin de benzeri bir trende büründüğü dikkat çekmektedir. Kuznets eğrisine dair ortaya çıkan yeni
oluşumlar da tıpkı Solow’daki yakınsamanın mutlaktan koşulluya dönüşmesi gibi gelir dağılımında adaletin
sağlanabilirliğinin koşullu olabilirliği öne sürülebilir. Çalışmada koşullu boyutlar resmedilmeden önce öncelikle
klasikleşmiş haliyle Kuznets Eğrisinin somut bir şekilde gösterimi aşağıdaki şekilde verilmiştir.

Şekil 1. Gelir Dağılımı ve Çevre Kirliliği ile Kişi Başı Gelir Düzeyi İlişkileri
Kuznets’in klasik “ters U” eğrisi olarak ifade edilen durumu gösteren yukarıdaki grafikte gelişmemiş
toplumlarda Gini katsayısının oldukça düşük olduğu ve dolayısıyla düşük gelir düzeyinde adaletli bir gelir
dağılımının olduğu dikkat çekmektedir. Burada toplumsal manada fakirliğin adeta eşitlikçi dağıldığı gibi bir durum
söz konusudur. Zira az gelişmiş toplumlarda üretim faaliyetlerinin daha çok tarımsal alanlarda yoğunlaşması,
küçük çiftçiler gurubunun kendi iaşelerini karşıladıkları gibi bir durum ortaya çıkmakta ve bu da gelir dağılımında
böyle bir sonucun ortaya çıkmasına yol açtığı söylenebilir. Daha sonra toplumda gelişme dinamikleri harekete
geçince gelir dağılımı da gelişmeye paralel olarak bozulmaya başlamaktadır. Gelişmeyle birlikte sanayi kesimi
yaygınlaşmaya başlamakta; daha önce çiftçiler şimdilerde kentsel alanda işçi konumuna geçmiş, dolayısıyla
sanayici-işçi kesimi ayrışması gelir dağılımında adaletsizliği derinleştirmeye başlamıştır. Toplum belirli bir
gelişmişlik düzeyine ulaşınca da, bu kez hizmetler sektöründe gelişmelere paralel olarak toplumda kendi işiyle
iştigal edenlerin sayısı artmakta ve bu durum da gelir dağılımında adaletsizliği giderici etkiler yaratmaktadır.
Kuznets’in kişi başı gelir ile gelir dağılımı ilişkilerine dair bu bakış açısı başta çevre kirliliği (Auty, 1985) olmak
üzere ihracat ve finansal derinleşme üzerine yapılan çalışmalarda özellikle 1990’lardan itibaren yaygınlaşmaya
başlamıştır. Bu çerçevede finansal liberalizm uygulamaları üzerine Greenwood ve Javanovic (1990), ticari
liberalizasyonun büyüme ve gelir dağılımı üzerine olumlu yansımalar doğuracağını ileri süren White ve Anderson
(2001) çalışmaları öncü niteliğindedir (Kanberoğlu ve Arvas, 2014; Değer, 2007). Bu çalışmaların yanı sıra Lee
ve diğerleri (2000) ile Barro (2000) kamu harcamalarını, Rosser ve diğerleri (2000) ile Calderon ve Serven (2004)
kayıt dışı ekonomiyi, Cantarero ve diğerleri (2005) yaşam beklentisini, Carter (2006) ekonomik özgürlükleri ele
alacak şekilde analizleri farklılaştırma yoluna gitmişlerdir (Özdemir vd., 2011). Yapılan çalışmaların büyük bir
kısmı da klasik Kuznets benzeri bulgular vermiştir. Dolayısıyla literatürde bu çalışmalar Çevresel Kuznets veya
Finansal Kuznets şeklinde adlandırılır olmuştur.

SESSION 1B: Büyüme I

149

3 Liberalizm ve Kuznets Eğrisi İlişkilerinin Literatür Tartışması
Literatürdeki çalışmaların büyük bir çoğunluğu klasik Kuznets’in bakış açısını teyit edecek şekilde sonuçlar elde
etmiştir. Diğer bir ifadeyle ekonomik gelişmişlik düzeyine bağlı olarak önce gelir dağılımında adaletsizlikler ya
da çevre kirliliği artmakta veyahut finansal derinleşme azalmakta ve daha sonrasında belirli bir gelişmişlik
düzeyine ulaşılmasına paralel olarak da gelir dağılımında adaletsizlikler ya da çevre kirliliği azalmakta veyahut
finansal derinleşme artmaktadır.
Bu çalışmada gelir dağılımında adaleti temsilen alınan Gini katsayıları ile gelir düzeyleri, ihracatın GSYİH
içindeki payı ile politik haklar ve sivil özgürlükler arasındaki ilişkilerin seyrinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu
araştırmanın perspektifinde gelir dağılımı bağımlı değişken olmak üzere gelir düzeyi ana değişken ya da kontrol
olarak alınmış ve içsel büyümede koşullu yakınsama mantığı ile ekonomik liberalizasyon göstergesi olarak ihracat
ve siyasal liberalizasyon göstergesi olarak da politik haklar ile sivil özgürlüklerin ortalamasını dikkate alan bir
yaklaşım izlenecektir. Buna ilaveten yine klasik Kuznets bakış açısı ile gelir dağılımı bağımlı değişken olmak
üzere ekonomik liberalizasyon ve siyasal liberalizasyon göstergelerini bağımsız olarak dikkate alan analizlerin
yapılması planlanmaktadır.
Bu planlamada dünya ekonomisinde liberalizasyon olgusu ile küreselleşmeyle at başı-birlikte gitmesini etkisi
dikkate alınmıştır. Liberalizasyonu besleyen unsur olarak görülen küreselleşme de en kısa tanımlamasıyla başta
ekonomik boyut olmak üzere siyasal ve sosyo-kültürel boyutta benzeşmeyi ve geçişkenliği ifade etmektedir. Bu
geçişkenliğin de daha çok serbestiyet fikrinden beslendiği açıktır. İkinci küreselleşme dalgasının başlangıcı olarak
görülen 1970’li yıllarda mal akımlarındaki serbestleşme fikri özellikle 1990’larda faktör piyasalarında kendini
daha belirgin bir şekilde gösterir olmuştur. Dolayısıyla ekonomik liberalizasyon da dışa açıklık kavramı ile eş
anlamlı anılır hale gelmiştir. Bu çerçevede iktisat literatüründe dışa açıklık ile ekonomik büyüme arasındaki pozitif
ilişkileri gösteren literatürde de yaygınlaşma ortaya çıkmaya başlamıştır. Diğer taraftan 1990’larda yaşanan
ekonomik kriz olguları, ekonomik liberalizasyonun tek başına geçerli olmadığını, bunun aynı zamanda siyasal
liberalizasyon ile desteklenmesi gerektiği görüşü yaygınlaşmaya başlamıştır (Emsen ve Değer, 2007).
Zira Kuznets’in oluşturduğu perspektife ihracata yoğunlaşmanın ülkelerde gelir dağılımında avantajlı faktörlere
doğru gelir artışının sağlanacağına dair Stolper-Samuelson gelir dağılımı teoreminin işleyeceği düşünülebilir.
Bilindiği gibi Faktör Donanımı veya Heckscher-Ohlin Teorisinden hareketle türetilen teoremlerden olan StolperSamuelson gelir dağılımı teoremine göre bir ülkenin korumacılıktan vazgeçerek dış ticarete açılmasının dış
ticarette avantajlı sektörlerde kârlılığın uyarmasıyla birlikte üretim artışı tetiklenecektir. Üretim artışı da ülkenin
avantajlı olduğu üretim faktörlerinin ulusal gelirden aldığı payı artırarak başlangıçta görece az sayıda olan ve
dezavantajlı faktörler lehine oluşmuş gelir dağılımı yapısını görece fazla olan ve avantajlı faktörler lehine
değiştirecektir. Bu değişim de toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan kesimlerin gelirden daha fazla pay alması
anlamına gelecektir (Seydidoğlu, 2013). Sosyalist iktisadın öne sürdüğü mutlak eşitlik savının Sovyetler Birliği
özelinde gerçek hayatta gerçekleştirilememiş olması (Aleksiyeviç, 2016) ya da sosyalist partiye yakın olanların
ayrıcalıklı konum elde etmelerinin eşitsizliği bozmasının yanı sıra üretimde bulunma motivasyonunu bozduğu ileri
sürülmektedir (Coase ve Wang, 2015). Diğer taraftan yine uluslararası iktisat literatüründe Bahgwati’nin
yoksullaştıran büyüme olgusu ile Singer-Prebisch tezi çerçevesinde dış ticaret hadlerindeki bozulmaların dışa
açıklığın gelir dağılımında adaletsizliği gidermenin de ötesinde, ülkelerin büyümelerini engelleyici mekanizmaları
harekete geçirdiği caridir (Seyidoğlu, 2013). Bu duruma kurumsal yapılardaki eksikliklerin yol açtığı popülizm
uygulamalarının bir süre sonra demokratikleşmeden ve böylece siyasal liberalizasyondan uzaklaşmaya yol açtığı
ve bunun da popülizm eşliğinde gelir dağılımını bozma ve ekonominin üretkenliğini kaybettirme gibi sonuçlar
doğurması kuvvetle muhtemeldir (Acemoğlu ve Robinson, 2014).
Dolayısıyla sosyalist sistemden kaynaklanan eşitliği bozucu yapıların piyasa ekonomisi mantığı çerçevesinde
işleyip işlemediği hem klasik Kuznets bakış açısıyla hem de koşula dayalı Kuznets bakış açısıyla incelemeye
değerdir. Koşula dayalı Kuznets bakış açısında da Stolper-Samuelson gelir dağılımı mantığı ile ekonomik
liberalizasyonun gelir dağılımında adaleti sağlama fonksiyonunun yanı sıra siyasal liberalizasyon uygulamalarının
da bu durumu ne ölçüde desteklediği incelemeye değerdir.

4 Siyasal ve Ekonomik Liberalizasyon ve Kuznets Eğrisi
Kuznets’in “ters U” şeklindeki yaklaşımı klasik yaklaşım olarak adlandırılmakta ve bu ilişkinin matematiksel
formu aşağıdaki gibi ifade edilmektedir:
Gini = f (Y)
(1)
(1) nolu matematiksel formda Gini, gelir dağılımında adaletsizliği ölçen bir katsayıdır ve katsayı 0’a yaklaştıkça
gelir dağılımında adaletin tesis edildiği ve 0 değerinde ise mutlak eşitliğin sağlandığı söylenir. Katsayının 1’e
yaklaşması ise gelir dağılımında adaletsizliğin derinleştiği gibi bir sonuç ortaya çıktığını ifade etmektedir. Eşitliğin
sağında yer alan Y ise kişi başı geliri göstermektedir. Burada Y değişkeninin logaritması alınarak eşitliğin sağ tarafı
bu kez lY şeklinde gösterilir. Bu eşitlik ekonometrik bir formda şu şekilde gösterilir:
Gini = β0 + β1lY + β2lY2 (2)
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β0 sabiti ve β1 parametresi (1) nolu matematiksel formun ekonometrik halini ifade etmektedir. Yani bağımsız
değişkenin Gini’deki bozulmayı derinleştirdiğine işaret etmektedir Burada lY de kişi başı gelirin logaritmik (lY)
halini temsil etmektedir. β2 ise bağımsız değişkenin karesini (lY2) alarak bir süre sonra pozitif ilişkinin negatife
dönüştüğünü simgelemekte ve parametre değerinin de negatif olması beklenmektedir. Bu matematiksel formun ise
özellikle bir kısım uygulamalı literatürde “ters U” şeklindeki yapının da önüne geçecek biçimde “N eğrisi” ya da
“yatık S eğrisi” şeklinde ortaya çıkmasından dolayı bu formun ekonometrik modele dönüştürülmüş hali de
aşağıdaki gibidir:
Gini = β0 + β1lY + β2lY2 + β3lY3 (3)
(3) nolu eşitlikte (2) nolu eşitlikteki akışa β3 parametresi dâhil edilmektedir. Bu değişken lY3 kişi başı gelirin
küpünü göstermektedir. Klasik anlamda Kuznets’in “ters U” hipotezinin geçerliliği (2) nolu model açısından
katsayı işaretlerinin β1>0 ve β2<0 olması gerekirken, bunun “N eğrisi” ya da “yatık S eğrisi” şeklindeki formu için
ise (2) nolu modeldeki koşullara ilaveten (3) nolu modelde β3>0 olması gerektiği önsel olarak beklenir.
Kuznets eğrisi mekanizmasının koşula dayalı olarak gerçekleşip gerçekleşmediğini, yani liberalizasyon
uygulamaları ile paralellik arz edip etmediğini belirlemek amacıyla çalışmada ekonomik liberalizasyonu temsilen
ihracatın GSYİH içindeki payı (X) ile siyasal liberalizasyonu temsilen de politika haklar ve sivil özgürlükler
değerlerini ortalaması (PC) modele dâhil edilmiştir:
Gini = β0 + β1X + β2PC + β3lY
(4)
2
Gini = β0 + β1X + β2PC + β3lY + β4lY
(5)
2
3
Gini = β0 + β1X + β2PC + β3lY + β4lY + β5lY
(6)
Çalışmada 2012 yılında dünya ülkeleri açısından en fazla Gini katsayısının yayımlandığı yıl olması nedeniyle
2012 yılın baz alınmış ve bu çerçevede 2012 yılına ilişkin Gini katsayıları ile ABD doları cinsinden kişi başına
gelirlerin logaritmaları alınmıştır. Dolayısıyla yatay kesit analizlere gidilmiştir. Veriler de kişi başı gelir ve
ihracatın GSYİH içindeki payı değerleri World Bank’tan ve politik haklar ile sivil özgürlüklerin ortalamaları da
Freedom House’tan temin edilmiştir. Koşullu Kuznets yaklaşımına ilişkin yapılan tahmin sonuçlarına göre (4) nolu
model eşitliği I. nolu tahmin sonuçlarıyla, (5) nolu model eşitliği II. nolu tahmin sonuçlarıyla ve (5) nolu model
eşitliği III. nolu tahmin sonuçlarıyla betimlenecek biçimde aşağıda Tablo 1’de verilmiştir.

Gini
C

I. Nolu Tahmin (4 nolu
model)
β0 + β1X + β2PC + β3lY
58.414(a)
(7.191)
-0.071(b)
(0.036)
0.374
(0.383)
-2.466(b)
(1.107)
---

II. Nolu Tahmin (5 nolu
model)
β0 + β1X + β2PC + β3lY +
β4lY2
15.343
(32.313)
-0.059
(0.036)
0.379
(0.380)
7.492
(7.368)
-0.568
(0.416)
---

III. Nolu Tahmin (6 nolu model)
β0 + β1X + β2PC + β3lY + β4lY2 + β5lY3

-38.159
(189.940)
X
-0.062
(0.037)
PC
0.400
(0.390)
lnY
26.587
(67.20)
lnY2
-2.791
(7.787)
lnY3
--0.080
(0.295)
R2
0.192
0.214
0.216
F
5.321(a)
4.508(a)
3.573(a)
Not: (a) %1, (b) %5 ve (c) %10’da parametrelerin istatistiki anlamlılık derecesini; parantez içerisinde yer alan değerler ise
parametre tahminlerinin standart hata değerlerini göstermektedir.

Tablo 1. Koşullu Kuznets Eğrisine İlişkin Tahminler
Tablo 1’in ikinci sütununda, I. nolu tahminde logaritmik gelirdeki artışlar ile ihracatın GSYİH içerisindeki
payındaki artışların Gini katsayısını düşürdüğü, yani gelir dağılımındaki adaleti sağladığı görülmektedir. Burada
tahminlemede lnY ve X değişkeninin parametrelerinin (β1 ve β3) de istatistiki açıdan %5 önem düzeyinde anlamlı
olduğu gözükmektedir. Oysa burada logaritmik gelirin katsayısının pozitif olması gerekmektedir. II. nolu tahminde
ise Klasik Kuznets Eğrisinin işlerliğini temsil eden “ters U eğrisi” formunu göstermekte ve buna göre β3’ün
katsayısının pozitif ve β4’ün katsayısının da negatif olması gerekmektedir. III. nolu tahminde ise Kuznets Eğrisinin
uygulamalı çalışmalarla ortaya çıkan “N eğrisi” veya “yatık S eğrisi” formunu yansıtmakta ve buna göre β5’in
katsayısının da pozitif olması beklenmektedir. Gerek II nolu, gerekse III nolu tahminde Kuznets Eğrisine ilişkin
olarak ne “ters U eğrisi” ne de “N eğrisi veya yatık S eğrisi” şeklinde bir seyrin oluşmadığı gibi model
tahminlerinde hiçbir değişkenin parametresi anlamlı bulunmamıştır. Burada I nolu tahmin sürecinde gözlenen
anlamlılık değerlendirilecek olduğunda, yatay kesit boyutunu içeren bir analizde, regresyonda ters yönlü doğrusal
ilişki mantığı yakalanmıştır. Gini katsayısına sahip olan ülkelerin analize dâhil edildiği dikkate alındığında, kişi
başı gelir artışlarının Gini katsayısını düşürerek adaleti sağlayıcı fonksiyon gördüğü ileri sürülebilir. Benzer şekilde
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ülke ihracatındaki artışların da gelir dağılımını iyileştirici fonksiyon gördüğü söylenebilir. Dolayısıyla dünya
ekonomisinde büyümeyi destekleyici uygulamalar ile bu uygulamalar içerisinde dış rekabete uygun
yapılanmaların özellikle ülkenin karşılaştırmalı üstünlük yapısında sahip faktörlerin gelirini artırıcı fonksiyonlar
gördüğü açıktır. Bu durumda hem büyümeyi beslediği hem de ülkenin rekabetçi sektörlerinin ulusal gelirden daha
fazla pay almasını tetiklediği ileri sürülebilir. Yukarıdaki tahminlemelerde anlamlı çıkan (4) nolu ekonometrik
modelin ve dolayısıyla I nolu Tahminlemeden elde edilen Kesitimli Gini değerleri ile Orijinal Gini değerlerinin
seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Şekil 2. Koşullu Kuznets Bakış Açısıyla Oluşturulan I. Nolu Tahmin Modelindeki Kestirimli Gini ile Gerçek Gini
Değerleri
Kuznets bakış açısını bu kez liberalizasyon boyutuyla gerçekleşip gerçekleşmediğini analiz etmek, yani hem
ihracatta hem de siyasal liberalizasyonda Kuznets benzeri yapıların cereyan edip etmediğini belirlemek çalışmanın
ana amacını oluşturmaktadır. Dolayısıyla hem ekonomik liberalizasyon hem de siyasal liberalizasyon
değişkenlerini dikkate alan bireysel modellerin analizine gidilmesine ihtiyaç vardır. Bu çerçevede ekonomik ve
siyasal liberalizasyon ile gelir dağılımı ilişkileri aşağıdaki şekilde ekonometrik olarak modellenmiştir:
Gini = α0 + α1X
(7)
Gini = α0 + α1X + α2X2
(8)
2
3
Gini = α0 + α1X + α2X + α3X + α5X
(9)
(7), (8) ve (9) nolu modellerde ekonomik liberalizasyon ve gelir dağılımı ilişkileri yansıtılmaktadır. Bu
modellerde Gini, gelir dağılımda adalet ölçüsünü; X de ekonomik liberalizasyon göstergesi olarak mal ve hizmet
ihracatının GSYİH içerisindeki payını, X2 ihracatın karesini ve X3 de ihracatın küpünü ifade etmektedir. Burada
Klasik anlamda Kuznets’in “ters U” hipotezinin ekonomik liberalizasyonda geçerliliği (8) nolu model açısından
katsayı işaretlerinin α1>0 ve α2<0 olması gerekir. Bunun “N eğrisi” ya da “yatık S eğrisi” şeklindeki formu için ise
(8) nolu modeldeki koşullara ilaveten (9) nolu modelde α3>0 olması gerektiği önsel olarak beklenir. Dolayısıyla
çevresel Kuznets ve benzeri formlardan hareketle geliştirilen ticari derinleşmeleri sembolize eden (7), (8) ve (9)
nolu modellerin ekonometrik tahminleri aşağıda verilmiştir.
IV. Nolu Tahmin (7 nolu
model)
α0 + α1X
36.542(a)
(0.992)
-6.70E-21
(3.07E-20)
---

V. Nolu Tahmin (8 nolu model)

VI. Nolu Tahmin (9 nolu model)

α0 + α1X + α2X + α3X2 + α5X3
40.421(a)
(1.483)
X
1.01E-17
(8.59E-18)
X2
0.0017(a)
(0.0005)
X3
---2.84E-22
(2.46E-22)
R2
0.0007
0.134
0.150
F
0.0476
5.245(a)
3.958(b)
Not: (a) %1, (b) %5 ve (c) %10’da parametrelerin istatistiki anlamlılık derecesini; parantez içerisinde yer alan değerler ise
parametre tahminlerinin standart hata değerlerini göstermektedir.
Gini
C

α0 + α1X + α2X2
39.701(a)
(1.349)
1.45E-19(a)
(5.52E-20)
-0.0012(a)
(0.0705)
---
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Tablo 2’deki sonuçlar değerlendirildiğinde IV nolu tahmini ifade eden doğrusal ilişkiler boyutunda ve VI nolu
modeli ifade eden “N eğrisi” veya “yatık S eğrisi” boyutunda anlamlılık yakalanamamıştır. V nolu tahmini ifade
eden klasik Kuznets bakış açısının ise ticari genişlemenin gelir dağılımında önce adaletsizliği artırdığı ve bir süre
sonra da adaletsizliği giderdiğine dair teorik düşünce çalışmanın uygulamasında varlığı teyit edilmiştir. Diğer bir
ifadeyle ülkelerin mal ve hizmet ihracatlarının GSYİH içerisindeki paylarında meydana gelen artışların, ülke gelir
dağılımında ilk etapta adaletsizliği derinleştirdiği; ancak zamana bağlı olarak bundaki artışların devamı ile birlikte
gelir dağılımında adaletsizliklerin azalmaya başladığı gözükmektedir. Dolayısıyla ülkelerin dış ticaret yönelerek
avantajlı faktörlerini daha etkin bir şekilde üretime koşturmalarının bu faktörlerin gelirlerini artırarak gelir
dağılımında daha fazla pay almalarını tetiklediği söylenebilir. Bu sonuç Stolper-Samuelson gelir dağılımı
teorisinin geçerliliğinin ülkelerin gelişmişliğine bağlı olarak ortaya çıktığına işaret etmekte ve böylece liberal
uygulamaların hemen ülkelerin gelir dağılımında adaleti sağlayan sihirli bir reçete olmadığını; bunun zamana bağlı
olarak kendini göstereceği ileri sürülebilir. Yukarıdaki tahminlemelerde anlamlı çıkan (8) nolu ekonometrik
modelin ve dolayısıyla V nolu Tahminlemeden elde edilen Kestirimli Gini değerleri ile Orijinal Gini değerlerinin
seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Şekil 3. Klasik Kuznets Bakış Açısıyla İhracatın GSYİH İçerisindeki Payının V. Nolu Tahmin Modelindeki
Kestirimli Gini ile Gerçek Gini Değerleri
Diğer taraftan siyasal liberalizasyon ile gelir dağılımı ilişkileri aşağıdaki şekilde ekonometrik olarak
modellenmiştir:
Gini = δ0 + δ1PC
(10)
2
Gini = δ0 + δ1PC + δ2PC
(11)
2
3
Gini = δ0 + δ1PC + δ2PC + δ3PC
(12)
(10), (11) ve (12) nolu modellerde siyasal liberalizasyon ve gelir dağılımı ilişkileri yansıtılmaktadır. Bu
modellerde yine Gini, gelir dağılımda adalet ölçüsünü; PC de siyasal liberalizasyon göstergesi olarak politik haklar
ve sivil özgürlüklerin ortalamasını, PC2 politik haklar ve sivil özgürlükler ortalamasının karesini ve PC3 de politik
haklar ve sivil özgürlükler ortalamasının küpünü ifade etmektedir. Burada Klasik anlamda Kuznets’in “ters U”
hipotezinin ekonomik liberalizasyonda geçerliliği (10) nolu model açısından katsayı işaretlerinin δ1>0 ve δ2<0
olması gerekir. Bunun “N eğrisi” ya da “yatık S eğrisi” şeklindeki formu için ise (11) nolu modeldeki koşullara
ilaveten (12) nolu modelde δ3>0 olması gerektiği önsel olarak beklenir. Burada da çevresel Kuznets ve benzeri
formlardan hareketle geliştirilen siyasal liberalizasyonun gelir dağılımına etkilerini gösteren (10), (11) ve (12) nolu
modellerin ekonometrik tahminleri aşağıda verilmiştir.

SESSION 1B: Büyüme I
VII. Nolu Tahmin (10 nolu
model)
δ0 + δ1PC
41.248(a)
(2.693)
-0.476(c)
(0.253)
---
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VIII. Nolu Tahmin (11 nolu
model)
δ0 + δ1PC + δ2PC2
24.841(a)
(4.839)
4.333(a)
(1.245)
-0.277(a)
(0.0705)
---

IX. Nolu Tahmin (12 nolu
model)
Gini
δ0 + δ1PC + δ2PC2 + δ3PC3
C
38.819(a)
(8.773)
PC
-3.037
(4.077)
PC2
0.746
(0.544)
PC3
---0.041(c)
0.0217
R2
0.0487
0.224
0.264
F
3.536(b)
9,865(a)
8.024(a)
Not: (a) %1, (b) %5 ve (c) %10’da parametrelerin istatistiki anlamlılık derecesini; parantez içerisinde yer alan değerler ise
parametre tahminlerinin standart hata değerlerini göstermektedir.

Tablo 3. Siyasal Liberalizasyona Dayalı Kuznets Eğrisine İlişkin Tahminler
Siyasal liberalizasyonun gelir dağılımını iyileştireceğine dair düşünceyi test etmek amacıyla yapılan analizlerde
ne VII nolu doğrusal tahmin ne de IX nolu “N eğrisi” veya “yatık S eğrisi” şeklini vereceği düşünülen tahminler
sağlıklı çıkmamıştır. Bu tahminciler yerine ticari liberalizasyon da olduğu gibi siyasi liberalizasyonda da klasik
Kuznets yaklaşımının geçerli olduğu tespit edilmiştir. Bu geçerliliği yansıtan VIII nolu tahminde politik hak ve
sivil özgürlüklerin ortalamasını ifade eden PC’nin katsayısı (δ1) pozitif çıkmış ve politik hak ve sivil özgürlüklerin
ortalamasının karesini ifade eden PC2’nin katsayısı (δ2) ise negatif çıkmıştır. Bu durum da tıpkı mal ve hizmetler
ihracatının GSYİH içindeki pay ile ifade eden ekonomik liberalizasyondaki sonuçlarla örtüşmektedir. Diğer bir
ifadeyle siyasal liberalizasyondaki ilerlemelerin başlangıçta gelir adaletsizliğini daha derinleştirdiği, ancak bunun
gelişmişlikle birlikte azalmaya başladığı görülmektedir. Yukarıdaki tahminlemelerde anlamlı çıkan (11) nolu
ekonometrik modelin ve dolayısıyla VIII nolu Tahminlemeden elde edilen Kestirimli Gini değerleri ile Orijinal
Gini değerlerinin seyri aşağıdaki grafikte verilmiştir.

Şekil 4. Klasik Kuznets Bakış Açısıyla Oluşturulan Politik Haklar ve Sivil Özgürlük Ortalamalarının VIII. Nolu
Tahmin Modelindeki Kestirimli Gini ile Gerçek Gini Değerleri

5 Sonuç
Liberal ekonominin ekonomik büyümenin nimetlerinden toplumun tüm kesimlerinin yararlanacağına dair savı
sosyalist iktisatın eşitlikçi anlayışına karşı geliştirilen eleştirel bir yaklaşım niteliğindedir. Bu çerçevede S.
Kuznets’in geliştirmiş olduğu yaklaşım toplumsal gelişme sürecine bağlı olarak başlangıçta ortaya çıkması
beklenen gelir dağılımındaki adaletsizliklerin ülkelerin gelişmede belirli bir olgunluk düzeyine ulaşınca ortadan
kaybolmaya başlayacağına dair savı liberal uygulamaların bir süre sonra gelir dağılımında adaleti sağlayacağına
dair savını da destekler niteliktedir. İktisat literatüründe bu durum Kuznets’in “ters U” şeklinde gösterdiği bakış
açısıyla özetlenmektedir ki, dış ticaret teorileri içerisinde yine klasikleşmiş Stolper-Samuleson gelir dağılımı
teorisi de bu bakış açısıyla örtüşmektedir.
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Bu çalışmada Kuznets’in bakış açısı Gini değerlerinin en fazla olduğu ülkelerde, 2012 yılı verileri ile yatay kesit
analizlere tabi tutulmuştur. İlk etapta koşullu Kuznets anlayışının gerçekleşip gerçekleşmediğini belirlemek
amacıyla yapılan analizlerde; ne klasik, ne de N veya yatık S Kuznets bulguları elde edilememiştir. Sadece
doğrusallığı ifade eden bakış açısının varlığı yakalanmış ve buna göre dış ticaretteki derinleşmeler ile gelir dağılımı
arasında ters yönlü ilişkilerin varlığı tespit edilmiştir. Kişi başı gelirden bağımsız olarak klasik ya da” N veya yatık
S” Kuznets eğrisi bakış açısının ticari ve siyasi liberalizasyonda gerçekleşip gerçekleşmediğine dair yapılan
ekonometrik analizlerde ise klasik Kuznets bakış açısının, yani “ters U eğrisi” şeklindeki Kuznets eğrisinin varlığı
tespit edilmiştir. Bu bulgulardan hareketle;
(i) sosyalizmin eşitlikçi anlayışının uygulamada gerçekleşmeden uzak olmasına paralel olarak halihazırda tek
geçer akçe olarak piyasa ekonomisi kurallarıyla hareket edildiği,
(ii) piyasa ekonomisi kurallarıyla hareket edilen bir yapıda da ekonomik liberalizasyonun gelir dağılımında
adalet üzerine etkilerinin klasik Kuznets vari bir seyir izlediği,
(iii) dolayısıyla Stolper-Samuelson gelir dağılımının dışa açıklıkla daha etkin bir şekilde işleyeceği,
(iv) ekonomik liberalizasyon gibi siyasal liberalizasyon uygulamalarının da klasik Kuznets vari bir seyir
izlediği,
(v) ancak hem ekonomik hem de siyasal liberalizasyon uygulamalarının gelir dağılımında adaleti sağlamasının
ülkelerin gelişmişliğine bağlı olduğu ve bunun da özellikle sosyal devlet uygulamalarının da etkisiyle
gerçekleşmiş olabileceği,
(vi) bu nedenle liberalizasyon uygulamalarına yönelirken başlangıçta gelir dağılımında adaletsizliklerin
derinleşeceği, ancak ülkelerin ekonomik açıdan belirli bir eşik değeri aştıktan sonra gelir dağılımında
adaletin tesis edilmeye başlanacağı,
(vii) bu nedenle kalkınmak için adaletten vazgeçmek gerekir gibi bir bakış açısının sunduğu acı reçeteler yerine
kontrollü uygulamalarla dağılımdaki adaletsizlikleri başlangıçta da azaltıcı politika arayışlarına gereksinim
olduğu ileri sürülebilir.
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Abstract
This study examines the relation between Foreign Direct Investment (FDI) and industrialization by analysing 6
different sector groups in Turkey using panel data of 2004-2012 period. The effect of labor, domestic and foreign
investment on industrial output of the 6 sector which are Agriculture, Forestry and Fisheries; Mining and
Quarrying; Manufacturing Industry; Electricity; Construction; Transportation and Storage Activities, has been
analysed. The results show that there is a meaningful and positive relationship between sectoral employment and
FDI with sectoral production for all sectors.

1 Giriş
Gelişmekte olan ülkeler, ekonomik büyüme ve kalkınmalarını gerçekleştirmek için gerekli olan yatırımları
finanse edebilecek tasarruf düzeyine sahip olmadıkları için gerekli olan kaynağı dış borçlanma ile ya da Doğrudan
Yabancı Sermaye Yatırımlarını (DYY) ülkelerine çekerek sağlamaya çalışmaktadırlar. Doğrudan yabancı
yatırımlar ile ilgili birçok tanım yapılmakla birlikte genel olarak, bir ekonomide yerleşik bir birim tarafından başka
bir ülkede yerleşik bir teşebbüste kalıcı bir ekonomik bağ sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar olarak ifade
edilmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar sermaye sahibi ve sermaye ithalcisi ülke arasında risk paylaşımına
neden olması sebebiyle dış borçlanmadan daha cazip görülmektedir (Özcan ve Arı, 2010).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları portföy yatırımlarından farklı olarak uzun vadeli yatırımları kapsamakta
ve sağlanan dış kaynak ile ülke ekonomisinin büyümesine önemli yararlar sağlamaktadırlar. DYY girişleri ev
sahipliği yapan ülkedeki büyümeyi teşvik eden önemli bir kanal olarak kabul edildiği için genellikle hükümetler
tarafından teşvik edilmektedir. DYY ile gelişmiş teknoloji kullanan yabancı firmalardan yerel tedarikçilerine ve
müşterilerine teknolojik yardım sağlanması ve daha sonra yerel firmaların nitelikli işgücünü transfer etmesi gibi
faktörlerle DYY girişleri yerli firmalara potansiyel olarak fayda sağlayabilir. Ayrıca bir ekonomideki tanınmış
firmaların varlığı iç pazarın rekabetini artırmaktadır. Rekabet baskısı yerel firmaları daha verimli çalışmaya ve
yeni teknolojilerin ortaya çıkmasına teşvik edebilir (Fan, 2002).
Hymer (1996), DYY sadece bir sermaye transferi ya da devri değil; sermayenin, yönetimin ve yeni teknolojinin
bir araya getirildiği bir ‘paket’ in transferi olduğunu ileri sürmüştür. Sınır ötesi sermaye akışını içeren portföy
yatırımıyla karşılaştırıldığında, DYY, süreç ve ürün teknolojisi, yönetsel beceriler, pazarlama ve dağıtımın nasıl
olacağını ve insan sermayesi de dahil olmak üzere çeşitli kaynakların sınır ötesi transferini gerektirir. Yabancı
firmalar ev sahibi ülkede yapılan yatırım sonucunda ortaya çıkan kazançların tam değerini elde edemediğinden,
bu etki yayılma etkisi (spillover effect) olarak adlandırılmaktadır (Kokko, 1994). Özellikle sanayi sektörlerinde
yayılma etkisini göz önüne alındığında DYY sayesinde teknolojinin yayılması verimliliği ve üretimi artıracağı için
ülke ekonomisi üzerinde olumlu etkilere yol açacaktır (Soreide, 2001).
Çalışmanın birinci bölümü giriş kısmına ayrılmıştır ve bu bölümde genel olarak DYY tanımı ve özellikle
gelişmekte olan ülkelerin DYY ihtiyaç duymasının nedeni belirtildikten sonra, bu ülkelerin DYY’den sağladığı
faydalardan bahsedilmektedir. İkinci bölümde DYY ile sanayileşme ilişkisinden yola çıkılarak DYY’yi etkileyen
faktörlere değinilmiş ve sanayileşme için DYY’nin önemine değinilmiştir. Üçüncü bölümde DYY ile sanayileşme
alanındaki ilişki hakkındaki ilgili literatür bilgileri özetlenmektedir. Dördüncü bölümde Türkiye için DYY ile
sanayileşme arasındaki ilişki 2004-2012 verileriyle panel veri analizi kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır.
Beşinci ve son bölümde ise çalışmadan elde edilen bulgu ve sonuçlara yer verilecektir.

2 DYY Sanayileşme İlişkisi
Günümüzde sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle birlikte gerek sanayileşmiş ülkeler gerekse gelişmekte
olan ülkeler doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekmek için yoğun çaba sarfetmektedirler. Doğrudan yabancı
sermaye yatırımları özellikle Türkiye gibi sermaye birikimi ve teknolojik açıdan yeterli olamayan gelişmekte olan
ülkeler için oldukça önemlidir. Çünkü bu ülkelerde ihtiyaç duyulan kaynakların yetersizliğinden dolayı ekonomik
büyüme ve kalkınmayı sağlayabilmek için; ihtiyaç duyulan kaynakların yabancı kaynaklar tarafından
karşılanmasını gerektirmektedir. Bu kaynakları genel olarak doğrudan yabancı sermaye yatırımları portföy
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yatırımları ve dış borçlanma şeklinde sınıflandırabiliriz. Dış borçlanma sayesinde ekonomik büyüme ve
kalkınmanın sürdürülebilir hale gelmesi oldukça zordur. Çünkü bu borçlanma faiziyle birlikte geri ödenmektedir.
Sermaye yetersizliğini giderebilecek bir başka alternatif olan portföy yatırımları da herhangi bir olumsuzluk
durumunda ülkeyi terk ettiğinden dolayı ortaya çıkan sermaye çıkışı ekonominin zarar görmesine yol açmaktadır.
Bu yüzden dış borçlanma ve portföy yatırımlarının yükleyeceği ekonomik ve politik sorunlar DYY yi diğer
alternatiflere karşı ön plana çıkarmaktadır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının da ilerleyen yıllarla birlikte
artan kar transferleri çerçevesinde negatif bazı yönleri olmakla birlikte göreceli olarak pozitif yönlerinin daha fazla
olduğu genel bir kabul görmektedir.
Özellikle gelişmekte olan ülkeler teknoloji üretme kapasitesine sahip olamadıkları için bu ülkeler doğrudan
yabancı sermaye ile teknoloji transferi sağlayarak gelişmiş ülkelerle aralarındaki teknoloji açığını kapatmaya
çalışmaktadırlar. Uluslararası sermaye hareketleri İkinci Dünya Savaşı sonrasında önemli ölçüde artmış ve 1970
lerden sonra yapısı da değişmiştir. Önceden doğal kaynak ve alt yapı yatırımları şeklinde yapılan doğrudan yabancı
sermaye yatırımları 1970 lerden itibaren endüstri sektörüne yönelmiş ve gelişmekte olan ülkeler için oldukça cazip
hale gelmiştir (Dunning, 1998).
Doğrudan yabancı yatırımlar birçok faktör tarafından etkilenebilmekte olup genel olarak piyasa hacmi, ücretler,
ticaret hadleri, büyüme oranı, dışa açıklık, dış ticaret açığı, ticaret engelleri, döviz kuru, vergiler, teşvikler, işgücü
maliyeti, sendikalaşma, altyapı yatırımları, sermaye maliyeti, enflasyon gibi ekonomik faktörlerin haricinde
yolsuzluk, siyasi istikrarsızlık ve zayıf kurumsal nitelikler gibi sosyal ve politik faktörler tarafından da
etkilenmektedir (UNCTAD, 1998).
Ülkeler DYY’yi kendi ülkelerine çekerek ihracatını arttırmak, uluslararası piyasalara açılmak ve banka
kredilerini ikame etmek gibi birçok avantajlardan yararlanmaktadır. Ekonomi üzerindeki bu avantajlarından dolayı
DYY’nın özellikle gelişmekte olan ülkelerin büyüme ve kalkınmasında önemli bir araç olarak kabul edildiğini
söylemek mümkündür.
Bir ülkenin doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmesi için üç koşulun bir arada sağlanması
gerekmektedir. Bu durum literatürde OLI (Ownership, Location, Internalization) paradigması olarak
adlandırmaktadır. Bunlardan ilki firmanın sahiplik avantajına sahip olması, ikincisi, yabancı pazarın mekansal bir
avantaj sunması ve üçüncüsü de içselleştirme avantajının söz konusu olmasıdır. Doğrudan yabancı sermaye
yatırımların önemini anlayan ülkeler artık bu koşulları sağlamak için birbirleriyle rekabet etmekte, çeşitli politik
ve kurumsal düzenlemeler yolu ile yabancı yatırımlar için ülkelerini cazip hale getirmektedirler (Dunning, 1993).
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının üretim, istihdam, ekonomik büyüme ve teknoloji gibi alanlarda pozitif
dışsallık yarattığı kabul edilir. DYY girişlerinin ekonomi üzerindeki etkilerinden bahsederken bu etkilerin
ekonominin sektörel yapısının da göz ardı edilmemesi gerektiğini söyleyebiliriz. DYY girişlerine bakıldığında
genelde sanayi sektörüne ve hizmetler sektörüne dönük olarak gerçekleştiği görülmektedir (Arıkan, 2006).
Sanayi sektörü bir ülkenin büyüme ve kalkınması için çoğu zaman kilit sektör olarak kabul edilir. Özellikle
gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesini tamamlayamamasının temel nedenlerinin başında sermaye yetersizliği
ve teknoloji açığı gelmektedir. Yani bu ülkelerde beşeri sermayenin yetersizliği, teknolojinin yetersiz olması
ülkenin kendi kaynaklarından karşılanmadığı için bu kaynakların dışardan finanse edilmesine ihtiyaç
duyulmaktadır. DYY sayesinde ilgili sektöre giren yabancı firma rekabeti artırmasının yanı sıra istihdam seviyesini
yükseltir. Ayrıca DYY sayesinde ihtiyaç duyulan teknolojik yeniliklere de ulaşılabilmektedir. Zaman içerisinde bu
yenilikler öncelikle sanayi sektörünün gelişmesine yol açacak ve sanayi sektörünün gelişmesi ise ekonomik
büyüme ve kalkınmanın oluşmasına neden olacaktır.
Bir gelişmekte olan ülke olarak Türkiye de 1950’li yıllardan itibaren ihtiyaç duyulan yabancı sermayenin
çekilebilmesi için gerekli alt yapıların oluşturulması amacıyla pek çok alanda düzenlemeler yapmıştır. Ekonomik
büyümede istikrarın sağlanabilmesi için DYY’yi teşvik eden, yani yatırımların önündeki engelleri kaldıran ve
yatırımcılara güven veren hukuki düzenlemeler bağlamında 1980 sonrası yıllar ve daha önemlisi 2000’li yıllar
dikkat çekici öneme sahiptir (Tore, 2015).

3 Literatür Taraması
DYY ile sanayileşme arasında ilişkiyi göstermek üzere literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. İlgili literatürde
öne çıkan çalışmalardan bazılarına Tablo 1’de yer verilmiştir.
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Yazar

Ülkeler

Sonuç

Alfaro (2003)

47 farklı ülke
(1981-1999)

DYY ile birincil sektör arasında negatif, imalat sektörü ile pozitif
ilişki bulunmaktadır. Hizmet sektörüyle olan ilişkisi belirsizdir.

Bitzer ve Gorg
(2005)

17 OECD ülkesi
(1973-2000)

10 sektör üzerine yapılan araştırma sonucunda DYY’nin bu
sektörler üzerinde pozitif etkisi olduğunu, ekonominin
verimliliğini artırdığını ve küçük ülkelerin büyük ülkelerden
daha fazla fayda sağladığı sonucuna ulaşılmıştır.

Mathiyazhagan
(2005)

Hindistan
(1991-1999)

Elektrik ve Yakıtlar; Elektrik Ekipmanları; Taşıma; Kimyasallar;
Gıda İşleme; Metalurji; İlaç; Tekstil; Endüstriyel Makineler
sektörleri üzerinde yapılan analiz sonucunda DYY girişleri
Ulaştırma ve Metalurji sektörleri üzerinde olumlu etkilere
sahipken Gıda İşleme ve Endüstriyel Makineler sektörleri
üzerinde olumsuz etkilere sahip olmuştur.

Bwalya (2006)

Zambia
(1993-1995)

125 sanayi firması üzerine yapılan çalışmada DYY girişleri ile
sektörler arası bilgi dağılımı ve üretkenlik yayılımını destekleyen
güçlü bir kanıt bulunmamaktadır.

Kugler (2006)

Kolombiya
(1974-1998)

DYY ile sanayi sektörü arasında önemli bir bağlantı
bulunmadığını ileri sürmektedir.

Aykut ve Sayek
(2007)

55 farklı ülke
(1990-2003)

DYY ile imalat sektörü arasında pozitif ilişki varken, birincil
sektör ve hizmet sektörü arasında olumsuz ve çoğunlukla
önemsiz bir ilişki bulunmaktadır.

Khaliq ve Noy
(2007)

Endonezya
(1997-2006)

12 farklı sektör (Çiftlik gıda ürünleri; Hayvancılık; Ormancılık;
Madencilik ve taş ocakçılığı; Balıkçılık; Petrol ve gaz dışı sanayi;
Elektrik, gaz ve su; İnşaat; Perakende ve toptan ticaret; Otel ve
restoran; Ulaşım ve İletişim; Diğer özel ve hizmetler sektörü)
üzerine yapılan çalışmada DYY ile madencilik ve taş ocakçılığı
arasında negatif diğer sektörlerle pozitif ilişki bulunmuştur.

Kaya (2010)

64 gelişmekte olan
ülke (1980-2003)

Bazı modellerde DYY girişlerinin sanayi sektörü üzerinde
negatif etkisi bulunmuştur.

Akulova (2011)

Beyaz Rusya
(2002-2009)

DYY inşaat endüstrisi, gayrimenkul, makine, gıda ve yakıt
endüstrisini olumlu etkilerken; siyah metalurji, inşaat
malzemeleri, ormancılık, iletişim ve kültür endüstrilerini
olumsuz yönde etkilemektedir.

Gui-Diby ve
Renard (2015)

49 farklı ülke
(1980-2009)

DYY’nin bu ülkelerin sanayileşmesi üzerinde önemli bir etkisi
yokken, pazarın büyüklüğü, finansal sektör ve uluslararası ticaret
gibi değişkenler önemlidir.

Azarhoushang,
Masoumy ve Wu
(2015)

Çin ve Tayland
(2000-2013)

Çin ve Tayland imalat sektörlerinde orta ve yüksek katma değeri
olan sanayilerde DYY artışı düşük katma değerli sanayilerden
daha büyük bir etkiye sahiptir.

Akpan ve Eweke
(2017)

Nijerya 1981-2015

DYY ve sanayi sektörü performansının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisini inceleyen çalışmada DYY ile sanayileşme
arasında bir ilişkinin bulunmadığını sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 1: DYY İle Sanayi Sektörü Arasındaki İlişki Hakkında İlgili Literatür
DYY ile sanayileşme arasındaki ilişkiyi inceleyen geçmiş çalışmalara bakıldığında doğru yönlü bir ilişki
olduğunu söylemek zordur. Çalışmalarında bir kısmında DYY sanayi sektörü üzerinde olumlu etkilere yol açarken
DYY ile sanayi sektörü arasında negatif veya anlamsız ilişki olduğunu belirten çalışmalar da bulunmaktadır.
DYY genellikle, üretim kapasitesini artıran, ödemeler dengesi açıklarını karşılamaya yardımcı olan, teknoloji ve
yönetim becerilerini aktaran ve yerel firmaları daha geniş küresel pazarlarla ilişkilendiren uzun vadeli, istikrarlı,
sınır ötesi sermaye akışı olarak kabul edilmesine rağmen DYY'nin gelişmekte olan ülkelerde sermaye birikimi,
teknolojik ilerleme, sanayileşme ve büyüme üzerindeki etkileri birçok gizemi barındırmaktadır. Bu yüzden
DYY’nin, belki de uluslararası ekonomideki en belirsiz ve en az anlaşılmış kavramlardan biri olduğunu
söyleyebiliriz (Akyüz, 2017).
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4 Veri Seti ve Metodoloji
Bu çalışmada 2004-2012 yılları arasında Türkiye için 6 adet farklı sektör grupları göz önüne alınarak analiz
yapılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmanın amacına yönelik olarak yapılacak en uygun araç panel veri analizidir.
Bunun nedeni, panel veri analizinin farklı sektörlerden oluşan yatay kesit ve zaman serisi verilerini bir araya getirip
çeşitli avantajlar sunmasıdır. Panel veri analizinin ardında yatan temel varsayım bütün bireylerin bir arada ele
alınarak, model parametrelerinin tek bir birey gibi ortak olarak tahmin edilebileceğidir. Havuzlanabilirlik
varsayımının geçerli olduğu bu durumun mevcut analize olan uygunluğu ile panel veri analizinin çeşitli
avantajlarından yararlanmak mümkün olmaktadır (Asteriou ve Hall, 2007).
Mevcut çalışmada Akulava (2011)’nın Beyaz Rusya (Belarus) için DDY’nin endüstriyel iktisadi büyüme
üzerindeki etkisini test ettiği çalışmasında izlediği ekonometrik yöntem örnek alınmıştır. İlk olarak Cobb-Douglas
üretim fonksiyonunun ele alındığı modelin başlangıç noktası şu şekildedir:
Y=AΦ(K, L, Ω)
(1)
1 nolu denklemle verilmiş olan üretim fonksiyonunda Y, K, L ve A sırası ile üretim hacmi, sermaye, işgücü
kaynaklarını ve üretim etkinliğini ifade ederken, Ω yardımcı (ikincil) değişkenler vektörü olarak modelde yer
almaktadır. DYY’nın büyüme üzerindeki etkisini değerlendirmek için, sermaye (K) yurt içi ve yabancı olmak
üzere iki bölüme ayrılmıştır. Böylece ilk eşitlik şu formu almaktadır:
Yit=A
(2)
Fonksiyonun logaritmik forma dönüştürülmesi ile birlikte aşağıdaki eşitliğe ulaşmaktayız:
lnYit=lnAit+αlnLit+βlnCit+γlnFit+εit
(3)
Buna göre;
Yit; t-zamanda i-endüstrisindeki çıktı düzeyini,
Lit, Cit, Fit; t-zamanda i-endüstrisindeki işgücü, yurt içi ve yurt dışı sermaye girdi miktarını,
Ait; t-zamanda i-endüstrisindeki üretim etkinliğini,
εit; Hata terimini ifade etmektedir.
İlgili çalışmada, rassal ve sabit etkilerin olduğu panel tahmin edicileri kullanılmış ve tüm seriler fiyat endeksine
(2005=100) sabitlenerek reelleştirilmiştir.
Akulava (2011)’nın izlediği yöntemin takip edildiği bu çalışmada, Türkiye’deki 6 sektör için işgücünün, yerli
ve yabancı sermayenin endüstriyel çıktı üzerindeki etkisi araştırılmaktadır. İncelenen sektörler şu şekildedir:
Tarım, ormancılık ve balıkçılık; Madencilik ve taş ocakçılığı; İmalat sanayi; Elektrik; İnşaat; Ulaştırma ve
depolama faaliyetleridir. Endüstriyel çıktı, yurt içi ve yurt dışı sermaye dolar cinsinden olmak üzere parasal değer
olarak alınmış ve 2005 baz yıllı USA GDP deflatörü kullanılarak reelleştirilmiştir. Sektörel istihdam serisi ise her
bir sektörde toplam istihdam edilen kişi sayısı olarak modele dahil edilmiştir. Her bir sektör için istihdam, yurt içi
ve yabancı sermayenin söz konusu sektörün gayri safi yurt içi hasılası (GSYİH) üzerindeki etkisi test edilerek,
özellikle doğrudan yabancı sermayenin yüksek ya da düşük olmasının çıktıyı ne şekilde etkilediği gösterilmeye
çalışılmaktadır.
Sektörel istihdam ve sektörel GSYİH, Türkiye İstatistik Kurumu’ndan; sektörel yurt içi sermaye değişkeni
Kalkınma Bakanlığı ekonomik ve sosyal göstergelerinden ve son olarak doğrudan yabancı sermaye verisi OECD
veri tabanından yararlanarak elde edilmiştir. GSYİH ve DDY serileri, Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin
İstatistiki Sınıflamasına (NACE Rev. 2) göre kullanılırken, sektörel istihdam değişkeni istihdam edilenlerin yıllar
ve cinsiyete göre iktisadi faaliyet kolları, Nace Rev.2’ye göre oluşturulan istihdam serisi kullanılarak elde
edilmiştir. Yurt içi sermaye değişkenini temsilen ise sabit sermaye yatırımları alınmıştır. Sektörler itibariyle sabit
sermaye yatırımları serisi elde edilirken kamu ve özel olarak toplam yatırımlar dikkate alınmıştır. Ancak, ilgili
verinin Türkiye için elde edilebilirliği ciddi bir kısıt meydana getirmektedir. Kalkınma Bakanlığı’nın veri
tabanından ulaşılabilen seriler için mevcut olan sektör sayısı 10 adettir. Bunlardan sadece 6’sı diğer değişkenlerin
kullanıldığı sektörleri karşılayabilmektedir. Bu anlamda birtakım değişiklikler yapılmıştır. Bunlardan ilki, sabit
sermaye yatırımlarının dahil edildiği modelde sadece altı sektörün dikkate alınması ve bun anlamda elektrik-gazsu adı altında birleştirilmiş serinin su hariç bir şekilde enerji başlığı ile kullanılmış olmasıdır. Bunun dışında tarım,
madencilik, imalat ve ulaştırma başlıklarının içerik olarak NACE Rev.2’ye uygunluğu Kalkınma Bakanlığı
tarafından doğrulanmıştır.
Çalışmanın 2004-2012 yıllarını kapsamasının nedeni, tüm ekonomik faaliyetlerin, 2000-2003 yılları arasında
Birleşmiş Milletler Ekonomik Faaliyetlerin Uluslararası Standart Sanayi Sınıflaması (ISIC Rev. 3)’e, 2004-2009
yılları arasında ise ISIC Rev. 3 ile tamamen örtüşen Avrupa Birliği Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması
(NACE Rev. 1.1.)’e göre kodlanmasıdır. 2009 yılında hem NACE Rev. 1, hem NACE Rev. 2’ye göre kodlama
yapılmış olup, 2010 yılından itibaren ise NACE Rev.2’ye geçiş yapılmıştır. Tüm serilerin logaritması alınmış bir
şekilde yer aldığı çalışmada, E-views 7 programı kullanılarak her iki model için de rassal ve sabit etkilerin
araştırıldığı bir panel veri analizi yapılmıştır.
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4.1 Ekonometrik Sonuçlar
Bu bölümde sırasıyla uygulama sonuçlarına yer verilmektedir. Sırasıyla oluşturulan model için havuzlanmış
sıradan en küçük kareler (HEKK), sabit etkiler ve rassal etkiler yöntemlerinden elde edilen sonuçlar verilecek,
ardından HEKK ve sabit etkiler arasındaki uygun model seçimi için yapılan F-testi, HEKK ile rassal etkiler
arasındaki uygun model seçimi için yapılan Breusch ve Pagan testi ile sabit etkiler ve rassal etkiler yöntemleri
arasında hangisinin seçilmesi gerektiğini gösteren Hausman testlerine yer verilecektir.
Statik analizin yapıldığı model için ekonometrik sonuçlar sırası ile şu şekildedir:
Altı sektör (Tarım, ormancılık ve balıkçılık; Madencilik ve taş ocakçılığı; İmalat sanayi; Elektrik; İnşaat;
Ulaştırma ve depolama) için sektörel istihdam, sabit sermaye ve doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının sektörel
çıktı üzerindeki etkisinin incelendiği ilgili model şu şekilde kurulmuştur:
lnSGDPit=lnA+αlnSİSHit+βlnSSSYit+γlnSDDYit+vt+εit
(4)
İlgili denklemde, i alt simgesi sektörleri, t alt simgesi zamanı, ai sabit etkileri, vt gözlemlenemeyen zaman
etkisini, ei,t hata terimini ifade etmektedir. α, β ve γ katsayılarının sıfırdan büyük olması beklenmektedir. Bağımlı
değişkeni temsil etmekte olan SGDP değişkeni, sektörel çıktıyı gösterirken, açıklayıcı değişkenler olan SİSH,
SSSY ve SDDY sırası ile iktisadi faaliyet kollarına göre istihdam, sabit sermaye yatırımı ve doğrudan yabancı
yatırımları temsil etmektedirler.
Tahminciler
SGDP

SE

RE

HEKK

SİSH

0.449692
[0.0157]**
(0.179041)

0.352805
[0.0009]***
(0.100354)

0.390329
[0.0000]***
(0.033475)

SSSY

0.673721
[0.0000]***
(0.082993)

0.653859
[0.0000]***
(0.076004

0.383065
[0.0000]***
(0.061949)

SDYY

0.020868
[0.3284]
(0.021122)

0.024255
[0.2449]
(0.020612)

0.042773
[0.3455]
(0.044913)

0.268643
[0.6762]
(0.639516)

1.231074
[0.0000]***
(0.204601)

-0.463002
[0.6691]
(1.076310)

Sabit
Gözlem sayısı

54

54

-

Sektör sayısı

6

6

-

F

52.252730
[0.0000]

2

103.560328
[0.0000]

R2

0.986857

0.753064

0.910554

2

0.984521

0.738248

0.905187

Standart hatalar, parantez () içerisinde; olasılık değerleri köşeli ayraç [ ] isinde gösterilmektedir. ***p<0.01,
**p<0.05, *p<0.1 SE:Sabit Etkiler; RE:Rassal Etkiler; HEKK:Havuzlanmış En Küçük Kareler

Tablo 2: Türkiye'nin Sektörel Çıktısı için Farklı Tahmincilerin Sonuçları
Tablo-2 ile Türkiye için altı sektörün üç ayrı tahminci ile elde edilen sonuçları verilmektedir. Bu tahminciler
arasında en uygun olanın seçimi konusunda F testi, Breusch-Pagan ve Hausman testleri yapılmaktadır. F testi
sonucu, sabit etkiler ve HEKK arasında sabit etkilerin uygun olduğu görülmektedir. Rassal etkiler ve HEKK
testleri arasında uygun model seçimi için yapılan Breusch-Pagan test sonucuna göre de rassal etkilerin yapılması
gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır. F testi istatistik değeri, %1 düzeyinde anlamlılığa işaret etmektedir. Bununla
birlikte, sabitin tüm modeller için anlamsız değerler aldığı dikkati çekmektedir. Sektörel istihdam ve sabit sermaye
yatırımları katsayılarının %1 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu rassal etkiler modeline göre, ele alınan tüm
sektörler için sektörel istihdam ve sabit yatırımlar ile sektörel üretim arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki olduğu
görülmektedir.
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Tüm Sektörler

Hausman (p-değeri)

Sektörel çıktı

0.4847

Model Tercihi (SE/RE)
RE

Tablo 3: Hausman Test Sonuçları
Tablo-3’de Hausman testi sonuçlarına yer verilmektedir. Hausman (1978) tarafından geliştirilen test, bağımsız
değişkenlerle gözlemlenemeyen etkiler arasında korelasyon olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılmaktadır.
Bağımsız değişkenle olan korelasyon ilişkisine göre ayırt edilen bu iki tahminci için iki durum söz konusu
olabilmektedir. Rassal etkilerin açıklayıcı değişkenlerle korelasyonsuz olduğu durumda (H0) rassal etkiler
tahmincisi tutarlı ve etkindir. Sabit etkiler tahmincisi tutarlı fakat etkin değildir. Etkilerin açıklayıcı değişkenlerle
korelasyonlu olduğu ikinci durumda (H1) ise sabit etkiler tahmincisi tutarlı ve etkin fakat rassal etkiler tahmincisi
tutarsızdır (Johnston ve Dinardo, 1997). Eğer hesaplanan istatistik değeri tablo değerinden küçük ise rassal etkiler
modelinin tutarlı kabul edildiği boş hipotez kabul edilirken, sabit etkiler tahmincisi reddedilmektedir (Asteriou ve
Hall, 2007). Yapılan Hausman test istatistiği sonucuna göre, %1 anlamlılık düzeyinde boş hipotez kabul
edilmektedir. Bir diğer deyişle, rassal etkiler modeli geçerlidir.

5 Sonuç
Bu çalışmada Türkiye’de 2004-2012 arasındaki dönemde DYY ile Sanayi sektörü arasındaki ilişkiyi incelemek
için Tarım, ormancılık ve balıkçılık; Madencilik ve taş ocakçılığı; İmalat sanayi; Elektrik; İnşaat; Ulaştırma ve
depolama faaliyetlerinden oluşan 6 sektörde sektörel istihdam, sabit sermaye ve doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının sektörel çıktı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Yapılan analizler soncunda tüm sektörler için sektörel
istihdam ve sabit yatırımlar ile sektörel üretim arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Çalışmadan elde
edilen sonuçları göz önünde bulundurarak Türkiye’de DYY ile sanayileşme arasındaki pozitif ilişki olduğu
söylenebilir. Bu sonuçlardan yola çıkarak Türkiye’nin ekonomik büyüme hedeflerine ulaşmak için DYY’yı teşvik
edici politikalara yönelmesi gerektiğini söyleyebiliriz. Ancak Türkiye için doğrudan yabancı sermaye yatırımı
belirgin bir ihtiyaç olsa da, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının Türkiye ekonomisinin tüm sektörleri üzerinde
olumlu bir etkisi olup olmadığı açık değildir. DYY'nin ev sahibi ekonomiyi veya özellikle de her bir firmayı
etkileme biçimi, işletmelerin özelliklerine, DYY'nin girdiği sektörlere ve sektör ile ekonominin bütünü arasındaki
ilişkilere bağlıdır.
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Abstract
Become more intense in the 1980s, in parallel with globalization movements that make up the world economy,
the driving forces of economic growth in the search for macro-economic policies have also changed. The
importance of international trade for economic growth was seen years ago and it is a known fact that many theories
have been put forward. Classical economists have made various researches around the idea of providing economic
growth with international trade theories. In this context, after 1992, the Central Asian countries work in this subject
area wanted to complete the transition in the economic sense by structural reforms and economic growth.
Therefore, the panel date analysis about the effect of international trade on growth will be examined on Central
Asian countries like Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Uzbekistan and Azerbaijan. In the finding obtained,
exports and capital accumulation were found to have a positive effect on growth.

1 Giriş
Sovyetlerin başlangıcında nüfusun %82’si tarımda olan bir yapının ve hemen hemen yok denecek düzeydeki bir
sanayinin 1980’lerde geldiği nokta, kentleşme nispeti %63’e tarımın ulusal gelir içindeki payı ise %20’ye
gerilemiştir. Ekonomik büyümede 1874-1984 arasında %4.5’lik ortalamayla Japon mucizesine ilaveten 1928-1984
arasında %4.3-%4.8’lik bir ortalamayla Sovyet mucizesinin varlığından dahi söz edilmeye ve hatta az gelişmişliğe
karşı standart reçete olarak öne sürülmesi bile düşünülmüştür (Emsen vd., 2011). Sovyet sisteminin bu başarı
hikayesinde “Lenin’in sosyalist sistemi tek bir firma olarak tasavvur eden” (Coase ve Wang, 2015: 40) bakış
açısına paralel olarak sosyal hayattan ekonomik hayata varıncaya kadar yoğun devlet müdahaleciliğinin ve
dolayısıyla otoriter yapısının varlığının etkili olduğu söylenebilir. Bu dönem öncesinde Sovyetlerin gerçekleştirme
hayali olan aynı tip insana ulaşılmış; hatta bu insan tipi o kadar belirgin özellikler taşır olmuştur ki, bazı kaynaklar
bunu homo-sovyeticus olarak dahi adlandırmıştır. Homo-sovyeticusun sadece Rusları değil, o bölge insanlarının
hepsini, yani Kazağı, Kırgızı, Türkmeni, Ukraynalıyı, Özbeği, Gürcüyü, Taciki, kısaca birçok eski Sovyet ülkesi
insanını kapsadığı söylenebilir (Aleksiyeviç, 2016). Tek tip insan ve buna bağlı olarak yaratılan toplumun
sanayileşme hamlesi de tarımda gizli işsiz emeğe dayalı bir büyüme modeli konumundaydı.
Tarımdan işgücü çekmeyi içeren büyüme modeli ise Arthur Lewis’in iki sektörlü büyüme modeli olarak ifade
edilen sınırsız emek arzı ile ekonomik sanayileşmenin ve dolayısıyla kalkınmanın gerçekleştirilebilirliği
mekanizmasına dayalıdır. Bu modelde sınırsız emek arzının varlığı kırsalda, yani tarım sektöründe var olan gizli
işsizliği ima eder. Lewis modelinde kırsaldaki gizli işsizler, aynı zamanda kentsel alanda sanayi sektörünün ihtiyaç
duyduğu işgücünü sağlama deposudur. İki sektörlü büyüme modelinde kademeli göç ya da kentsel alanda
sanayinin gereksinimine binaen ortaya çıkacak göç olgusu sanayi kesiminde ücret mekanizmasını bozucu bir işleve
yol açmayacak; dolayısıyla ücretlerde artış gerçekleşmeyeceğinden, kentsel alanda yatırım süreci devam edecektir
(Nişancı vd., 2017). Geçmiş Sovyetlerin ve günümüzde de Çin’in otoriter yapısının kentsel alanlarda işsiz nüfus
yığılmasını engellemiş ve böylece emek-yoğun sanayileşme süreci devam ettirilebilmiştir. Ancak, Sovyet
deneyiminde tarımdan işgücü çekerek yapılan sanayileşme sürecinde emek-yoğun büyümenin sınırlarına
gelinmesine karşılık, sermaye-yoğun üretim yapısının tüketim mallarında tesis edilememiştir. Burada özellikle
Batı Bloğu ile yaşanan soğuk savaş ve bunun gerektirdiği silahlanma çabalarının ise hanehalkı tüketimi için ayrılan
kaynakların azalmasına ve toplumun temel ihtiyaçlarının dahi karşılanamadığı bir yapının ortaya çıkmasına yol
açmıştır. Aşağıdaki tablo yukarıda anlatılan bu durumu en belirgin bir şekilde gözler önüne sermektedir (Kennedy,
1990: 465).
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Ülkeler
Kıtalararası balistik füzeler
Orta menzilli balistik füzeler
Denizaltılara yerleştirilmiş balistik füzeler
Uzun menzilli bombardıman uçakları
Orta menzilli bombardıman uçakları

ABD
1.054
656
437
66

SSCB
1.575
600
720
140
800

İngiltere
64
50

Fransa
18
48
52

Çin
80
100

Tablo 1. Büyük Güçlere Ait Nükleer Atış Araçları (1974)
Gerek silahlanma çabaları, gerekse 1960’lara kadar süren tarımdan işgücü çekerek gerçekleştirilen emek-yoğun
yüksek ekonomik büyüme başarısının durağanlaşmaya başlamasıyla birlikte Sovyet statükosunun elverdiği ölçüde
yenilik ya da reform arayışlarına gidildiği bilinmektedir. Ancak, hem siyasal anlamda hem de ekonomik ilişkiler
bağlamında dışa kapalı Sovyet sisteminin reform arayışları ise ihtiyaç duyduğu yapısal dönüşümü
gerçekleştiremediği gibi, gerçekleştirme çabalarını da sisteme ihanetle eşanlamlı kabul eden bakış açılarıyla adeta
bastırmıştır. Glasnost (açıklık) ve Perestroyka (yeniden yapılanma) uygulamalarına da bu çerçevede bakmak
mümkündür. Başlangıçta diğer reformist hareketler gibi gözüken bu uygulamalar ise 1991’de Sovyetlerin dağılma
sürecini tetiklemiştir.
Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte dünya ekonomisinde başta Sovyetler olmak üzere sosyalist anlayışa sahip çoğu
ülkede 74 yıl kadar süren sosyalist bakış açısı tasfiye olmuştur. Dolayısıyla bütün dünyada “liberal uygulamaların
refah için genel geçer akçe” olarak kabul edildiğine dair inanç pekişmiştir. Özellikle liberalizm ve bunu
destekleyen dışa açıklık olgunun büyümenin başlıca motifleri arasında kabul edilmesini besleyen ülke deneyimleri
ve yaygın literatürün varlığı dikkat çekmektedir (Emsen vd., 2006: 3-4). Liberal inanca paralel olarak serbestiyet
uygulamalarına yönelen ekonomiler de “geçiş ekonomileri” olarak adlandırılmıştır. Geçiş süreci siyasal alandan
sosyo-ekonomik alana varıncaya kadar ülkelerde bütün yönleri kuşatan köklü dönüşümü ifade eder kavram haline
gelmiştir. Geçiş demografik açıdan incelendiğinde Sovyet döneminin piyonerleri ve komsomolları olarak ifade
edilen sistemin ayrıcalıklı kızıllarının bir kısmı businessman olmuş, bir kısmı da tüketim çılgınlığı içinde paraları
bitene kadar harcama yapmışlardır (Aleksiyeviç, 2016). Bu süreçte girdi-çıktı ilişkilerini sağlayan planlamacılığın
yerine tesis edilmeye çalışılan pazar ekonomisinin tesis edilememesi ise üretim yetersizliklerinin belirgin bir hal
almasını tetiklemiş ve bu durum ulusal gelirde dramatik düşüşler şeklinde kendini gösteren “geçiş resesyonu”
şeklinde tanımlanır olmuştur. Diğer taraftan geçiş resesyonu üretim yapamamaya paralel olarak arz yetersizliğinin
yol açtığı yüksek enflasyon ve işgücü piyasalarında dengesizliğin yüksek işsizlik oranları şeklinde de ifade
edilebilmektedir.
Resesyondan çıkış için yapısal reformalar eşliğinde dışa açık büyüme politikaları benimseyen geçiş
ekonomilerinden Doğu Avrupa’da bulunanlar geçiş resesyonunu en hafif şekliyle atlatırken, Orta Asya ve Kafkas
ülkeleri ise geçiş resesyonunu en derinden hisseden ülkeler olmuşlardır. Geçiş resesyonunda Çin’in benzeri bir
deneyim yaşamaması da aslında resesyona düşmemede ya da hafif atlatmada devlet geleneğine sahip olmanın yanı
sıra iki raylı sitem olarak nitelendirilen yapıların aşamalı bir şekilde Sovyetlerin Batı kısmında yer alanlarda tesis
edilmiş olmasının etkisi ihmal edilmemelidir. Buna göre hemen Mao sonrası dönemde ölçek ekonomilerinden
yararlanmak için firmaların birleştirilmesi, girişimlerin ne üretecekleri konusunda karar yetkisi verilmesi, emeğin
yönetiminde akışkanlığın sağlanması ve yönetimsel sorumluluk sisteminin getirilmesi gibi reform yöntemleri
Çin’de adeta “esnek sosyalizm uygulamaları”na örnek teşkil etmiştir. Reform uygulamalarıyla birlikte üretim ve
etkinlik artışları sağlanmış, işçi gelirlerinde yükselme olmuş, devlete ait kotalar dolduktan sonra isteneni üretme
serbestiyeti ortaya çıkmış ve bu da “plan dışına taşarak büyüme” için fırsatlar sağlamıştır. Ortaya çıkan durum Çin
ekonomi reformunun “iki raylı sistem” (dual track system) olarak bilinen ayırt edici bir özelliğine; devlet
sektöründe merkezi planlama ile birlikte piyasanın üretimi koordine etmesine yol açmıştır. Sonuçta devlet
sektörünün ekonomiye hakim olması ve özelleştirme eksikliğine rağmen, piyasa mekanizmasının doğmasına engel
olamamıştır (Coase ve Wang, 2015: 97-98, 131).
Bu çalışmada geçiş resesyonunu en derinden hisseden ülkeler gurubundakilerin ekonomik büyümelerine liberal
uygulamaların etkileri inceleme konusu yapmıştır. Bu çerçevede Orta Asya ve Kafkas ülkelerinin siyasal ve
ekonomik liberalizasyonunu temsil edecek değişkenler ile ekonomik büyüme ilişkilerinin araştırılması
amaçlanmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında liberalizasyon uygulamalarını içeren literatür incelemesinden
oluşturulmuştur. Üçüncü kısım ise literatürden hareketle uygun model belirlemesi ve ekonometrik tahminlerden
ibarettir. Dördüncü ve sonuç kısmında ise analizler sonucu Orta Asya ve Kafkas ülkeleri özelinde politika
çıkarımları yapılmıştır.

2 Literatür Araştırması
Liberalizasyonu temsilen ekonomik boyutuyla ihracat, ithalat ve yabancı sermaye yatırımlarını baz alan
çalışmalar ile siyasal boyutuyla demokratikleşme, politika haklar ve siyasal liberalizasyon gibi temsili değişkenleri
içeren birçok çalışma yapılmıştır. Özellikle geçiş ekonomileri üzerinde yapılan çalışmalarda ekonomik büyüme
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açısından geçiş sürecini bazı ülkelerin tamamladığı, bazı ülkelerin de hala bu süreç içerisinde devam ettiği
gözlenmektedir. Aşağıda bu konu ile ilgili yapılmış olan çalışmaların kısaca tablo halinde bir özeti sunulmuştur.
Yazar(lar)
Emsen ve Karaköy (2013)

Selçuk (Çev. Sancaktar)
(2006)

Özdaşli (2012)

Pashalieva ve Hamza
Kahriman (2016)

Çetin (2010)

Birgili ve Akbulaev (2008)

Akseki, Gök ve Deliktaş
(2014)

Erol ve Amirbek (2014)

Yöntem ve Veriler
Çalışmada merkezi Asya ülkelerinin
genel ekonomik verileri dikkate
alınmıştır. Gayri safi yurtiçi hasıla,
fert başına gayri safi yurt içi hasıla,
nüfus oranı vd. ayrıca dünya
üzerinde ve merkezi Asya
ülkelerinde fosil yakıt rezervleri,
üretimi ve ticareti karşılaştırılmıştır.
Orta Asya ve Azerbaycan’ın
gelişmişlik süreci ve Pazar
büyüklüğü, gayri safi milli hasıla,
dış ticaret veriler, karşılaştırılarak
analiz yapılmıştır
Çalışmada Şangay işbirliği örgütü
Rusya ve orta Asya ülkeleri
arasındaki ilişkileri dikkate
alınmıştır.
Çalışma orta Asya ülkelerinin
doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını, özellikle
Kırgızistan’da bulunan yatırımlar ve
ülkelere göre dış ticaret verilerini
incelemiştir. Orta Asya ülkelerine ait
ekonomik göstergelerle analiz
yapılmıştır.
Orta Asya Doğal Gaz Boru Hatları
ve Avrupa Bağlantısı, Orta Asya ve
Hazar Petrolü İhracat Yolları, Hazar
Bölgesi Petrol Taşımacılığında Rol
Oynayan, Avrupa Ülkelerinin
Rusya’ya Doğal Gaz Bağımlılığı
verileri incelenmiştir.
Orta Asya Ülkelerindeki
Mikrofinans Kurumlarının
Yapısındaki Son Durum,
Kırgızistan’da Mikrofinans
Kurumları, Orta Asya’da
Mikrofinans Sağlayan Kurumların
Ülkeye Göre Dağılımları gibi
verilere dayanılarak analiz
yapılmıştır.
Çalışmada Kazakistan’ın 1979,
1989 ve 2012;
Özbekistan’ın 1979, 1989, 2005;
Kırgızistan’ın 1979,
1989 ve 2012; Azerbaycan’ın 1979,
1989, 2012;
Tacikistan’ın 1979, 1989, 2010
yıllarına ait olan nüfus
verileri kullanılmıştır
2002-2012 Yılları: Güvenlik ve
Ekonomik İlişkilerin
Kurumsallaşması, 1999-2001
Yılları: Stratejik İstikrarsızlık ve
Rusya'nın Etkisinin Artması, ile
ilgili açıklamalar ve veriler
kullanılmıştır.

Bulgular
Çalışmaya konu olan ülkelerin su ve fosil yakıt
alanında entegrasyona gitmelerin ülkelere hem
siyasal açıdan hem de ekonomik açıdan katkı
sağlayacağı ayrıca ülkelerin refah düzeylerin
artacağı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak artan rekabet, ticaret alanında
serbestleşmenin desteklenmesi, yatırımların teşvik
edilmesi verimli kaynakların kullanılması, siyasal
anlamda istikrarın korunması, gibi öneriler ortaya
konuştur.
Şangay işbirliği örğütü son yıllarda dünya
gündeminde sıklıkla konuşulur hale gelmesi ve orta
Asya ekonomilerinin güvenlik işbirliklerine
katılması ile ekonomik ve askeri alanda kendilerini
güven altına almalarının ne denli önemli olduğu
sonucu çalışmada vurgulanmıştır.
Orta Asya ülkelerinin doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarını çekmede başarılı olduklarını ve bu
ülkelere gelen yatırımların genel olarak madencilik,
maden arama ve enerji alnında yoğunlaştığı
sonucuna varılmıştır.

Orta Asya ülkeleri enerji sektörünün merkezi
niteliğinde göründüğü ve en önemli aktörünün ise
Rusya olduğu, bu bölgenin etrafındaki ülkelerin ise
enerji talebinin yüksek olması çalışmaya konu olan
ülkelerin önemini daha da artırdığı sonucuna
ulaşılmıştır.
Çalışmanın sonucunda orta Asya ülkelerinde finans
sektörü incelenmiş ve faiz oranlarının yüksek
olması ve haklın finans sektörüne güveninin
sarsılması, hizmet eksikliği, giderilmeli ve halka
finans sektörü hakkında açık ve şeffaf bilgileri
verilmesi gerekliliği ortaya çıkmıştır.

Sonuç olarak, orta Asya ülkelerinde ekonomik
anlamda ortaya çıkan değişikliklerin kentteki nüfus
da önemli ölçüde değiştirmiştir.

Rusya orta Asya ülkeleri üzerinde daha etkin bir
hale gelmek için çaba sarf etmektedir. Bölgede
Moskova bağımlılığını artırıcı yönde çalışmalar
artmaktadır. Dolayısıyla Türkiye’nin bu bölgeye
yönelik çalışmalarını artırması gerekmektedir. Orta
Asya'yı hem karayolları hem de boru hatlarıyla
kuzeye bağımlı olmayan yollar üzerinden kendisine
bağlamaya dayalı stratejilerini çeşitlendirmelidir.
Sonucuna varılmıştır.

Tablo 2. Liberalizasyon ve Büyüme İlişkileri Üzerine Literatür İncelemesi
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Bir anda planlı ekonomiden geçiş sürecine giren geçiş ekonomileri üretimin planlandığı dönemden ve
özelliklede birbirlerine bağlı üretimden, kendileri üretmek zorunda kaldıkları süreci zarar görmeden
atlatabilenlerin daha çok devlet geleneğine sahip ekonomiler olduğu dikkat çekmektedir. Bu çerçevede dünya
ekonomisinde büyüme ve dışa açıklık ilişkilerini ifade eden ekonomik liberalizasyonun yanı sıra 1990’lı yılların
ikinci yarısından itibaren gözlenen finansal krizlerde de sürdürülebilir büyümede ekonomilerin liberalize
edilmesinin tek başına yeterli olmadığını, ekonomik liberalizasyonun aynı zamanda siyasal liberalizasyon ile
beslenmesi gerektiği görüşü ağırlık kazanmaya başlamıştır. Dolayısıyla literatür özetleri liberalizasyonun sadece
ekonomik boyutta değil, aynı zamanda siyasal boyutu da içermesi durumunda anlamlı etkiler yaratacağını
göstermektedir.

3 Araştırmanın Yöntemi ve Ekonometrik Bulguları
Literatür incelemesinde geçiş ekonomileri özelinde geçiş resesyonunu atlatarak istikrarlı-sürdürülebilir büyüme
motiflerinin ekonomisini liberalize edilmesinin yanı sıra siyasal liberalizasyon unsurlarının etkin bir şekilde
harekete geçirilmesine bağlı olduğu dikkat çekmektedir. Dolayısıyla büyümenin belirleyici olarak liberalizasyon
göstergeleri aşağıdaki şekilde modellenebilir:
g = f (k, x, m, p)
(1)
Burada g, ekonomik büyüme oranını ve k, sabit sermaye stokunun GSYİH içerisindeki payını ifade etmektedir.
Bu çalışmada Neo-klasik büyüme formunda büyüme ile (1) nolu modelde temelde k dışındaki değişkenler
arasındaki ilişkilerin araştırılması amaçlanmakta ve k değişkeni de kontrol değişken olarak tayin edilmiştir.
Modelin temel açıklayıcı değişkenlerinden x, ihracatın GSYİH içerisindeki payını; m, ithalatın GSYİH içerisindeki
payını; p, politik hakları temsil etmektedir. Bu göstergelerden makroekonomik değişkenler World Bank’dan ve
politik haklar da Freedom House’tan alınmıştır. Yukarıdaki matematiksel form ekonometrik bir model olarak
aşağıdaki şekilde gösterilebilir:
g = β0 + β1 k + β2 x + β 3 m + β 4p + ε
(2)
(2) nolu modelde k’nın ve x’in katkılarının pozitif; m negative ve p’nin ise değişkeninin sahip olduğu özellik
itibarıyla negatif olması beklenmektedir. Zira Keynesyen toplam harcama fonksiyonunun iki kalemi olan ihracat
ve ithalatın modele katkısının, yani β2 ile β3 parametreleri için ilkinin pozitif ve ikincisinin de negatif olması
beklenir. Ancak, x için;
q-d d = (+)
bakiyede olması, yani yurtiçi üretimden (q) yurtiçi tüketim (dd) düşüldüğünde, arta kalanın pozitif olması, üretim
fazlalığına ve dolayısıyla ihraç edilebilirliğe işaret vardır. Benzer şekilde m için;
q-d d = (-)
bakiyede olması, yani yurtiçi üretimden (q) yurtiçi tüketim (dd) düşüldüğünde, arta kalanın negatif olması, üretim
açığına ve dolayısıyla ithal edilebilirliğe sinyal söz konusudur.
Fakat dış ticaret hadleri sorunu, yani ilksel mallar ihraç eden ülkelerde ihracattan kaynaklanan kayıpların varlığı
nedeniyle β2 parametresinin büyüme üzerine yansıması olumsuz olabilir. Bu durumda, zorunlu ithalatı karşılama
gereğine istinaden dezavantajına rağmen ihracat yapıldığı söylenebilir. Diğer taraftan re-eksport yapan
ekonomilerde de β3 parametresinin pozitif olması mümkün olabilir.
Orta Asya ve Kafkasya’da yer alan ve geçiş resesyonunun uzun sürdüğü ve devlet olma eksikliği nedeniyle
kurumsal yapıların yetersiz olduğu ekonomiler araştırma konusu yapılmıştır. Veri dönemi ise bu ülkelerin
bağımsızlıklarını elde ettikleri yılın başlangıcı olan 1991 ile ulaşılabilir verilerin olduğu 2015 arası dönemi
kapsamaktadır. Birçok çalışmada çeşitli datalar kullanılmaktadır ve bu datalar kendilerine uygun modeller
kullanılarak analizler yapılabilinmektedir. Bu datalar incelenirken aralarındaki ilişkilerin anlaşılabilmesi içinde
ekonometrik ve istatistiksel analizlerden yararlanılmaktadır. Aşağıdaki grafiklerde ele alınan altı ülkenin büyüme
skorları verilmiş ve bu ülkelerde geçiş resesyonunun özellikle Kırgızistan ve Tacikistan’da daha derinden
yaşandığı gözlenmiştir.
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Şekil 1. Merkezi Asya ve Kafkasya Ekonomilerinde Büyüme Trendleri
Zaman serileri veya yatay dikey kesit dataları ya da zaman serilerinden oluşan bir panel data analizi
yapılabilmektedir. Bir periyodik zaman kesitine sahip dataların ve bu dataların arasında nasıl bir ilişki olduğunu
tahmin eden yönteme ise panel veri analizi adı verilmektedir. Bu analizde hem kesit boyutu hem de zaman boyutu
incelenmektedir. Panel data analizi birçok boyutu ile diğer analizlerden daha avantajlı bir analiz yöntemidir.
Bunlardan bir tanesi gözlem sayılarının daha fazla olması; bir diğeri de tahmin edilen dataların daha sağlıklı sonuç
vermesi tahminleri daha güvenilir hale getirecektir. Diğer analizlerde panel data analizine göre daha hatalı sonuçlar
elde edileceğinden risk söz konusudur. Panel data ile daha karmaşık datalar analiz edilip sağlıklı sonuçlara
varılabilmektedir. Dolayısıyla diğer analizlerde dışarıda bırakılan dalatalar sapmalara yol açabileceğinden panel
data analizinde bu sapmaların kontrol altında tutulmasını sağlayacaktır. Panel data analizi sadece datalar arasındaki
analizden ziyade zaman serisi içerisindeki değişimleri de incelediğinden sabit ve tesadüfi etkilerde
açıklanabilinmektedir.
Yapılan çalışmada Merkezi Asya ülkelerinde ihracat ve ithalatın büyümeye etkileri incelenmiştir. Bu doğrultuda
1991-2015 yıllarına ait büyüme, ihracat, ithalat, sermaye birikimi ile sivil özgürlükler ve siyasal haklar dataları
kullanılarak panel data analizi yapılmıştır. Dolayısıyla Merkezi Asya ülkelerinin büyüme oranları, sermaye
birikimi, ihracat ve ithalat verileri 1991-2015 dünya bankası data bankasından alınarak düzenlemiştir. Sivil
özgürlük ve siyasal haklar dataları ise freedom house’den alınmıştır. Model ise (2) nolu ekonometrik form baz
alınarak analizlere tabi tutulmuştur.
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Analizlerden önce serilerin durağanlık araştırması yapılmış ve serilerin seviye değerleri cinsinden durağan
oldukları tespit edilmiştir. Dolayısıyla değişkenler regresyon analizlerine seviye değerleri cinsinden koşturulmuş
olup, hem sabit etkili hem de rassal etkili tahmin sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Bağımsız değişken
Sabit
k
x
m
p
Gözlem Sayısı
Düzeltilmiş R Kare
F İstatistik
Hausman Testi
Durbin-Watson

Sabit Etkiler
6.65 (0.633577)
0.129813 (1.289380)
0.113441 (1.860174)
0.035008 (0594638)
-2.259387 (-1.238202)
139
0.098318
1.562885 (0.133127)
0.4922650

Tesadüfi (Rassal) Etkiler
-3.149029 (-0.518796)
0.151111 (-1.748958)
0.098382 (2.012112)
-0.027814 (-0.613495)
-0.032726 (0.032511)
139
0.060890
2.172056 (0.075483)
5.110834 (0.2761)
0.483110

Not: sırasıyla %1 ve %5 düzeyinde istatistiksel anlamlılığı belirtmektedir. Parantez içerisindekiler t-istatistik değerini
göstermektedir. Hausman testi parantez içi ise olasılık değeridir.
H0: Tesadüfi etkiler vardır; tesadüfi etkili model uygundur.
H1: Tesadüfi etkiler yoktur; sabit etkili model uygundur.

Tablo 3. Büyüme (g) Üzerine Panel Veri Tahmin Sonuçları
Rassal etkili analizin birim ve zaman farklılıklarını temsil eden katsayıların, başka bir ifadeyle tesadüfi etkiler
modelinin hata bileşenlerinin modeldeki bağımsız değişkenlerden ilişkisiz olduğu hipotezinin geçerliliği,
Hausman tarafından önerilen test istatistiği ile incelenmektedir. Bu durumda sabit etkiler modeli parametre
tahmincileri ile tesadüfi etkiler modelinin parametre tahmincileri arasındaki farkın istatistiki olarak anlamlı olup
olmadığının incelenmesi gerekmektedir. İki model arasında tercih yapabilmek için Hausman test istatistiği
kullanılmaktadır (Umutlu vd., 2011). Hausman testini yapabilmek için önce denklem tesadüfi olarak tahmin
edilmeli daha sonra bu tahmin üzerinden test yapılarak sabit etkiler modelinin mi yoksa tesadüfi etkiler modelinin
mi kullanılacağına karar verilir. Yapılan hausman testi sonuçlarında olasılık değerinin 0.2761>0.050 olduğu için
H0 hipotezi kabul edilebilir. Yani rassal etki vardır denebilir. Bu durum rassal etkiler yönteminin kullanılması
gerekliliğini ortaya koymaktadır.
Rassal tahminlemede sermaye birikimi ile ihracatın ekonomik büyüme üzerine etkilerinin pozitif ve istatistiki
açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Diğer taraftan ithalatın ekonomik büyüme etkisi negative ve istatistiki açıdan
da anlamsız bulunmuştur. Siyasal liberalizasyonu temsilen alınan politika haklar ve sivil özgürlükler ortalamasının
büyüme üzerine etkileri ise negative, ancak istatistiki açıdan anlamsız bulunmuştur. Dolayısıyla dış ekonomik
ilişkilerde derinleşme ile siyasal liberalizasyon uygulamalarındaki derinleşmelerin Merkezi Asya ve Kafkasya’da
bulunan ekonomilerde büyümeyi destekleyici roller üstlendiği gözlenmektedir. Başlangıçta ortaya çıkan ve görece
uzun süren geçiş resesyonunun ortaya çıkardığı olumsuzlukların özellikle 2000’li yılların başlangıcından itibaren
bertaraf edildiği görülmektedir. Böylece ampirik literatürde bu ülkeler için yapılan çalışmalarda ihracatın ve
siyasal liberalizasyon uygulamalarının büyüme üzerine yarattığı olumsuzlukların bu çalışmada gözlenmediği
dikkat çekmektedir. Bu duruma zamana bağlı olarak giderek artan kurumsallaşma eğilimlerinin yanı sıra
ekonomide geçişin yol açtığı ileri ve geri bağlantı kopukluklarının telafi etmenin olumlu yansımalarının ortaya
çıktığı söylenebilir.

4 Genel Değerlendirme ve Sonuç
Bu çalışmada 1991-2015 yılları arasında eski Sovyetlerden ayrılan Merkezi Asya ve Kafkasya ekonomilerinde
ekonomik büyüme üzerine dış ticaretin ve siyasal liberalizasyon uygulamalarının etkileri araştırılmıştır. Büyüme
bağımlı değişken olmak üzere kontrol değişken olarak sabit sermaye yatırımlarının GSYİH içerisindeki payı
alınmış ve buna ilaveten mal ve hizmet ihracatı ile ithalatının GSYİH içerisindeki payları ile siyasal liberalizasyonu
temsilen politika haklar ve sivil özgürlükler skorlarının ortalamaları modele dahil edilmiştir. Konuyla ilgili olarak
yapılan literatürdeki çalışmalarda büyüme ile ilgili değişkenler arasında daha çok ters yönlü ilişkilerin ortaya
çıkması, geçiş resesyonunun doğurduğu üretim yetersizliği ve buna bağlı olarak ihracat ve gelirde düşüşlerle
açıklanmaktadır. Ayrıca geçiş resesyonundaki derinleşmelerin ortaya çıkaracağı toplumsal huzursuzlukların
bastırılması yönündeki çabalar da otoriter eğilimleri yükselterek demokratik haklarda ve sivil özgürlüklerde
kısıntıyı beraberinde getirdiği görülmüştür.
Bu çalışmada ise geçiş literatürünün aksi yönde ve daha açıkçası yaygın literatürün belirttiği yönde bulgular elde
edilmiştir. Diğer bir ifadeyle sermaye birikiminde ve ihracattaki artışların eski Sovyetlerin Doğusunda yer alan
ekonomilerde büyümeyi olumlulaştırdığı ve istatistiki açıdan da anlamlı etkilediği görülmüştür. Dolayısıyla bu
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ülkelerde tasarruf birikimindeki artışların yatırımlara kanalize olmasının özellikle öğrenme etkileri eşliğinde
büyümeyi desteklediği ya da popülist nitelikteki yatırımların terk edilerek piyasa ekonomisinin gerektirdiği
rasyonel yatırım süreçlerinin ortaya çıktığı söylenebilir. Büyümeyi pozitif etkileyen mal ve hizmet ihracatının ise
bu ekonomilerin küreselleşmeye paralel olarak iç sorunları çözüp dünya ekonomisine eklemlenmelerini ve bunun
sonucu olarak dünya ekonomisine mal arz etmelerinin bir sonucu olduğu söylenebilir. Keynesyen teorik düşüncede
ithalatın büyümeyi olumsuz etkilediği bilinmektedir ve bu çalışmada da ithalatın gelirden bir sızıntıya yol açarak
büyüme üzerine negatif etkiler yarattığı, ancak bu etkilerin istatistiki açıdan anlamsız olduğu görülmüştür. Diğer
taraftan yine istatistiki açıdan anlamsız olmakla birlikte siyasal liberalizasyon uygulamalarının da büyüme üzerine
negatif etkiler yarattığı tespit edilmiştir. Ancak bu değişkenin 1 ila 7 arasında bir değer aldığı; 1’e yaklaştıkça
siyasal liberalizasyonun arttığı ve 7’ye yaklaştıkça siyasal liberalizasyon uygulamalarının terk edilerek otoriter ve
hatta totoliter yapılara bürünüldüğünü ifade etmektedir. Dolayısıyla bu ülkelerde siyasal liberalizasyon
uygulamalarında ortaya çıkan iyileşmelerin de büyümeyi desteklediği söylenebilir.
Özetle politika çıkarımı olarak;
(i)
gerek özel, gerekse kamu eliyle tasarrufların artırılmasının ve bunların da verimli-üretken yatırımlara
kanalize edilmesinin,
(ii)
ekonomide ihracatı artırıcı önlemler alınmasının,
(iii)
ithalatın da lüks boyutunda sınırlandırmalara gidilmesinin,
(iv)
demokratik hak ve sivil özgürlüklerde liberalizsyona devam edilmesinin ve dolayısıyla eski Sovyet
uygulamalarının insandan uzak boyutlarının terk edilmesinin bu ülkelerin büyüme ve refahını
olumlulaştırmayı artıracağı söylenebilir.
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Abstract
As it can be seen from the statistics, the workers' remittances are one of the most prevalent income sources for
the developing countries and they can affect many macro variables such as economic growth, foreign exchange
rates, consumption, investment and price stability. Therefore, the relevance of labor migration and remittances
issues is increasing day by day. The aim of this study is to examine the relationship between the fluctuations of
remittances coming to Kyrgyzstan from Russia and the fluctuations in Kyrgyzstan and Russian economies. The
results of empiric analysis show that both the remittances and GDP of Kyrgyzstan are affected by the business
cycles in Russian economy.

1 Giriş
Günümüzde dış ticaret, uluslararası şirketler, uluslararası örgütler, anlaşmalar sayesinde dünya ülkeleri arasında
birbirine bağımlılık giderek artmaktadır. Bu bağımlılığı oluşturan faktörlerden biri - uluslararası göç olgusudur.
Modern ulaşım teknolojileri, insanların taşınabilmelerini hem daha hızlı, hem daha ucuz yaparak ve uluslararası
göçü hızlandırırken, uluslararası çatışmalar, yoksulluk, eşitsizlik ve işsizlik gibi faktörler de insanların evlerinden
ayrılarak kendilerine ve ailelerine daha iyi iş ve yer arayışına neden olan diğer sebeplerdendir. 2000’den bu yana
uluslararası göç çok hızlı artış göstermektedir. 2015 yılında dünya çapında 244 milyon göçmen olduğu ve onların
%43’ü Asya kökenli olduğu tespit edilmiştir. 157 milyon göçmen orta gelirli ülkeden yüksek gelirli ülkelere göç
etmiştir (World Bank Group, 2017:V). İşçi gelirleri de 1970’de 1,929 milyar dolar iken 2000’de 121,222milyar,
2015’te 5363,666 milyar ABD dolarına ulaşmıştır. 2016’da 2015’t göre %1’e azalarak 489 milyar doları
oluşturmuştur. Bu azalmanın bir nedeni Rusya gibi bazı petrol ihracatçısı ülkelerin petrol fiyatlarındaki düşüşlere
bağlı olarak büyümedeki azalmalarıdır. Avrupa'daki zayıf büyüme, Kuzey Afrika ve Sahra altı Afrika'ya olan
akışları da etkiledi. Diğer bir etken de euro, ruble ve İngiliz sterlininin ABD doları karşısında zayıflaması nedeniyle
ABD doları cinsinden ifade edildiğinde gönderilerin daha az gözükmesidir. Ancak, küresel ekonomik görünümün
iyileşmesi ile gelişmekte olan ülkelere yapılan ödemelerin 2017 yılında yaklaşık %3,3 oranında artarak 444 milyar
dolara ulaşması bekleniyor (World Bank Group, 2017:V). 2016 verilerine göre toplam nominal olarak ve GSYİH
oranı olarak dünyanın en çok işçi geliri alan 10 ülkesi aşağıdaki Şekil 1’de sıralanmaktadır.

Şekil 1. 2016'da Dünyanın En Çok İşçi Geliri Alıcıları Kaynak: International Monetary Fund; World Bank
World Development Indicators; World Bank Group Staff Estimates, World Bank Group 2017:3
İstatistiklerden de görüldüğü gibi, gelişmekte olan ülkeler için işçi gelirleri çok önemli gelir kaynaklarından biri
olup, bu ülkelerde ekonomik büyüme, döviz kurları, tüketim, yatırım, fiyat istikrarı gibi birçok makro değişkenler
üzerinde etki yaratabilmektedir. Dolayısıyla işgücü göçü ve işçi gelirlerinin güncelliği gün geçtikçe artmaktadır.
Buna bağlı olarak da bu alandaki araştırmaların sayısı artmakta, konferanslar düzenlenmekte, politikalar
üretilmekte, ülkeler arası anlaşmalar imzalanmaktadır.
Araştırmalar konusuna geldiğimizde, bugüne kadar işçi gelirleri konusu ile ilgili yapılmış çalışmalar daha çok
işçi gelirlerini belirleyen faktörler, uluslararası işgücü göçünün sosyo-ekonomik etkileri, işçi gelirlerinin
kalkınmaya katkıları gibi konular odaklı olmuştur. İşçi gelirleri işçilerin ana vatanı ile göç ettiği ülke arasındaki
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faiz farkları, döviz kurundaki farklar, yatırım gelirleri ve hayat düzeylerindeki farklar gibi birçok faktörden
etkilenmektedir. Diğer yandan bu faktörleri bir ekonominin performansının göstergeleri olarak da değerlendirmek
mümkündür. Dolayısıyla işçi gelirleri ile ekonomik dalgalanmalar arasındaki ilişkinin araştırılması daha çok anlam
arz etmektedir.
Literatürde işçi gelirleri ve ekonomik dalgalanmalar arasındaki ilişkiyi araştıran çalışma sayısı çok sınırlıdır.
Sayan (2006), işçi transferlerindeki iç çevrimler ile ülke çıktılarındaki iç çevrimleri ekonometrik teknikler
kullanarak araştıran ilk araştırmacıdır. Gelişmekte olan 12 ülke için 1976-2003 dönemi yıllık veri kullanarak bir
polinom uygun model çerçevesinde, zaman serileri için eğilimi alınmış ve her serinin çevrimsel bileşenini elde
etmek için bu eğilimi ortadan kaldırmıştır. Daha sonra döngüsel bileşenleri kullanarak eşzamanlı çapraz korelasyon
ve asenkron korelasyon katsayılarını hesaplamış ve numunedeki tüm ülkeler grubu için örnek dönemde işçi
dövizleri işçevrimlerinin toplam çıktısı işçevrimlerine karşı hareket ettiğini bulmuştur. Fakat bireysel ülke
düzeyinde ise, bazı ülkelerde aynı yönlü döngüsel olduğu görülmüştür. Bu nedenle, Sayan'ın sunduğu ampirik
sonuçlar, işçi dövizleri akışlarının alıcı ülkenin çıktısıyla karşı ya da döngüsel olarak hareket edip etmediği
konusunda kesin değildir.
Coronado (2009)’nun Amerika Birleşik Devletleri-Meksika, Amerika Birleşik Devletleri-El Salvador ve
Almanya-Türkiye arasındaki işçi gelirleri ile ilgili alışmasının sonuçlarına göre Meksika'ya yapılan ödemeler
Birleşik Devletleri’ndeki işçevrimleri ile karşı döngüsel durumdadır; Birleşik Devletler'den El Salvador'a ve
Almanya'dan Türkiye'ye yapılan gönderilere kaynak ülkedeki çıktı dalgalanmaları ile güçlü bir döngüsel
ilişkidedir.
Bu konuda Erdem Yiğit (2005)’in Türkiye’ye gelen Almanya kaynaklı işçi gelirlerindeki dalgalanmalar ile işçiyi
kabul eden Almanya ve Türkiye ekonomilerindeki dalgalanmalar arasındaki ilişki ekonometrik açıdan incelenmiş
olduğu çalışması mevcuttur. “Bulgular işçi gelirleri çevrimleri ile Türkiye işçevrimleri arasında anlamlı ve pozitif
yönde bir ilişki olduğunu göstermiştir. Ayrıca, Türkiye işçevrimlerinin öncü değişken olduğu görülmüş ve
işçevrimlerinin işçi gelirleri çevriminin Granger nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan, işçi gelirleri
ile Almanya işçevrimleri arasında anlamlı bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir” (Erdem Yiğit, 2005:63).
Alper (2005), Sayan (2004) ve Coronado (2009)’lar da çalışmalarında Türkiye ekonomisi için aynı sonuca
ulaşmışlardır. Erdem Yiğit (2005:63)’ bu sonucu Almanya’da şu anda bulunan Türklerin artık ikinci veya üçüncü
nesil oldukları ve Türkiye ile bağlarının azalarak profillerinin değiştiği, bunun sonucu olarak da Türkiye
ekonomisinde olumlu gelişmeler olduğunda tasarruflarını Türkiye’de değerlendirmeyi, Türkiye ekonomisinde
olumsuz gelişmeler meydana geldiğinde de tersine tasarruflarını burada değerlendirmekten çekindikleri ile
açıklamaktadır. Suğanlı (2003:135)’de aynı görüşü savunmaktadır. Almanya işçevrimleri ile işçi gelirleri
çevrimleri arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememesinin nedenini de Erdem Yiğit (2005:63) Alman
ekonomisinin istikrarlı olup, yatırım profilinin çok az değişiklik göstermesine bağlamaktadır.
Bu çalışmanın amacı da, Kırgızistan’a Rusya’dan gelen işçi gelirlerindeki dalgalanmalar ile ülkenin en çok dış
işçisinin bulunduğu Rusya ve Kırgızistan ekonomilerindeki dalgalanmalar arasındaki ilişki ekonometrik açıdan
incelemektir.

2 Kırgızistan’da İşçi Gelirleri
Kırgızistan’dan göç bağımsızlık sonrası başlamıştır. SSCB öncesi ve SSCB dönemi Rusya, Ukrayna gibi
ülkelerden gelenlerin çoğu ana vatanlarına dönüş yapmışlardır. Ülkenin Çin ve Rusya olan iki büyük ekonominin
ortasında bulunması, insanlarda dil bilgisi işçilere ticaret avantajı yaratarak işçi göçüne temel sağladı. Dolayısıyla
yerli halktan en çok göçmen Rusya’ya, sonra da Kazakistan’a ticaret amaçlı gitti. Günümüzde yurtdışında sürekli
ikamet etmek üzere ayrılanların sayısı 540 000. Buna ek olarak, işgücü göçünde yaklaşık 700 000 kişi
bulunmaktadır. Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti altında Devlet Göç Hizmeti’nin verilerine göre 2015 yılının başında
Rusya'da 520 000, Kazakistan'da 80 000, Güney Kore'de 14 000, Türkiye'de 14 000 ve dünyanın diğer ülkelerinde
(Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Asya) 30 bin işçi bulunmaktaydı. 2016 yılının başında ise, Rusya
Federasyonu topraklarında Kırgızistan Cumhuriyeti vatandaşlarının sayısı 540 000’in üzerine (20 binin üzerinde
bir artış) ve Kazakistan Cumhuriyeti'nde 113 000’e (28 binin üzerinde bir artış) çıktı (Kırgız Cumhuriyeti
Hükümeti altında Devlet Göç Hizmeti, 2016).
Sagynbekova (2011:24) Kırgızistan'ın güney bölgelerinden birinde yer alan üç yerel yönetim üzerinde yaptığı
araştırmasında, göçün ana itici unsurları işsizlik, düşük maaş, düşük emekli maaşı ve ödenek, düşük yaşam
koşulları, yoksulluğun artması, enflasyon, azgelişmişlik, iş fırsatlarının bulunmaması, kredi ve borç ödeyememe
ve sermayenin biriktirme imkansızlığı (ev, araba, ev eşyalarının satın alınması, kendi işine başlama vb. amaçlı)
olduğunu gösteriyor. Araştırmamın sonuçlarına göre de, işçi transferleri kırsal alanlardaki hane halkının en önemli
gelir kaynağıdır.
Kırgızistan’da işçi transferleri 2000’den sonra hızlı artış göstermiştir. Buna bir yandan Rusya ekonomisinin
büyümesi, insanların gelir düzeyinin yükselmesi, iş imkanlarının artması sonucu çekiciliğinin artması neden
olmuşken, diğer yandan ülkeler arası havale maliyetlerinin azalması neticesinde daha önce kayda alınamayan
transferleri kayıt edebilme imkanı doğmuştur. 2015 Kırgızistan Avrasya Ekonomik Birliği'ne (EEU) üye olduktan

SESSION 2B: Büyüme II

171

sonra, yapılan işçi dövizleri akışlarının daha da artması bekleniyordu. Sebebi üyelik sürecinin tamamlanmasının
ardından, Kırgız göçmenleri çalışma izni ücreti ödemeyeceklerinden daha fazla tasarruf edebilme olanağı vardı.
Ancak, aynı dönemlerde dünya petrol fiyatlarındaki şoklar, uluslararası yaptırım uygulamaları neticesinde Rusya
ekonomisinde meydana gelen sıkıntılar Kırgızistan'a yapılan işçi dövizleri girişinin ABD doları cinsinden
azalmasına yol açtı.
Bu azalmaya rağmen toplam işçi gelirleri büyüklüğüne göre Kırgızistan 2016’da Orta Asya Cumhuriyetleri
arasında altıncı, işçi gelirlerinin GSYİH'ya oranına göre dünya birincisi olmuştur (Şekil 2). Bunun gibi istatistiki
verilerden de belli olduğu gibi Kırgızistan ekonomisi için işçi dövizleri çok büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla dış
göç ve işçi gelirleri meselesi ve bunların ulusal ekonomiye etkileri güncel konulardan biri olmaktadır.

Şekil 2. Orta Asya Cumhuriyetleri’nde İşçi Gelirleri, 2016 verileri Kaynak: International Monetary Fund;
World Bank World Development Indicators; World Bank Group Staff Estimates, World Bank Group 2017:23
Bugüne kadar ülke ekonomisi için “dış göçün ana vatanda kalan kadınların işgücü katılımına ve zaman
kullanımına etkisi” (Karymshakov & Sulaimanova, 2017), “işçi gelirlerinin, ana vatanda kalan gençler arasındaki
emek arzına etkisi” (Karymshakov ve diğ., 2016), “ekonomik büyüme ve işçi transferleri“(Atabaev ve diğ., 2014),
“işçi transferlerinin ekonomik büyümeye etkisi” (Salins, 2016), “işgücü göçü ve sosyal ağlar” (Mirkasimov, 2011),
“işgücü göçü ve Kırgızistan'da işçi dövizlerinin rolü” (Sagynbekova, 2011), “işçi transferleri ve resmi olmayan
sosyal güvenlik” (Карымшаков и др., 2014), “Rus Mali Krizi ve Tacikistan ve Kırgız Cumhuriyeti'ne Para
Transferleri” (Sultonov, 2016) gibi konular araştırılmıştır. Ekonomik işçevrimleri ve işçi dövizleri konusu ise daha
araştırılmamıştır.
Sultanov (2016:351)’un VAR modelleri tahmin sonuçları işçi dövizlerinin, küresel ve Rus mali krizlerinin
olumsuz etkilerini Rusya’daki makroekonomik temellerden Tacikistan ve Kırgızistan’ın makroekonomik
göstergelerine aktaran kanal görevi gördüğünü göstermektedir. Özellikle, ruble’nin devalüe olması ve Rusya’nın
kişi başına düşen gelirinin azalması işçi dövizlerini azaltmıştır. Tacikistan ile Kırgızistan’ın makroekonomik
değişkenleri, özellikle de döviz kurları, işçi dövizlerindeki şoklara karşı çok hassastır.

3 Veri Seti ve Analizi
İşçi döviz transferlerinin hangi ülkenin ekonomisine daha çok bağlı olduğunu ekonometrik yönden tahmin etmek
için ekonomilerin performans göstergeleri olarak ülkelere ait GSYİH ve sanayi üretimleri alınmıştır. İşçi döviz
transferleri olarak da Rusya’dan Kırgızistan’a havale edilmekte olan işçi dövizleri kullanılmıştır. Değişkenler
arasındaki ilişkiler serilerdeki işçevrimleri, Granger nedensellik ve varyans ayrıştırma yöntemleri kullanılarak
değerlendirmeye çalışılacaktır.
Çalışmada kullanılan veri seti 2005:Q1-2017:Q1 dönemi için aşağıdaki kaynaklardan toplanmıştır. Kırgızistan
ve Rusya GSYIH ve aylık ortalama döviz kur verileri (sonradan 3 aylık ortalama alınarak hesaplanmıştır) ülkelere
ait Merkez Banka’ların yayınlarından (www.cbr.ru, www.nbkr.ru) temin edilmiştir. Sanayi üretim serileri Bağımsız
Devletler Topluluğu’nun veri tabanından (www.cisstat.org) alınmıştır. Rusya’dan Kırgızistan’a olan işçi döviz
transferleri de Kırgızistan İstatistik Komitesi resmi sitesinden (www.stat.kg) ve ABD 2009 bazyılı temel alınarak
hesaplanmış GSYİH deflatörü de Federal Reserve Economic Data’dan (www.stlouisfed.org) sağlanmıştır. Tüm
seriler miyar ABD dolarına çevrilmiş ve deflatöre bölünerek reel hale getirilmiştir. Son olarak da çeyrek veri olup,
mevsimsellik içerdiklerinden tüm serilerin doğal logaritmaları alınarak, Tramo/Seats yöntemi ile mevsimsellikten
arındırılmıştır. Serilerin kısaltılmış şekilleri aşağıdaki gibidir:
LRFY_SA – doğal logaritmaları alınarak mevsimsellikten arındırılmış Rusya Federasyonu GSYİH’sı.
LKRY_SA - doğal logaritmaları alınarak mevsimsellikten arındırılmış Kırgızistan Cumhuriyeti GSYİH’sı.
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LREM_SA - doğal logaritmaları alınarak mevsimsellikten arındırılmış Rusya’dan Kırgızistan’a işçi döviz
transferleri
LRFIO_SA - doğal logaritmaları alınarak mevsimsellikten arındırılmış Rusya Federasyonu sanayi üretimi.
LKRIO_SA - doğal logaritmaları alınarak mevsimsellikten arındırılmış Kırgızistan Cumhuriyeti sanayi üretimi.
LRFYC, LKRYC, LREMC, LRFIOC ve LKRIOC - yukarıda belirtilen değişkenlerin işçevrimleridir. Yukarıdaki
serilerden Hedorick-Prescott (HP) Filtreleri sonucu elde edilmiş trendlerinin çıkartılması ile elde edilmiştir.
3.1 Serilerin Dalgalanmaları
Serilerin Hedorick-Prescott (HP) Filtreleri de Şekil 3’te sunulmuştur. Şekilden görüldüğü gibi Rusya ve
Kırgızistan’ın GSYİH’sı ve işçi döviz transferleri işçevrimleri aynı şoklardan etkilenmektedir. 2008 Dünya
Ekonomi krizi, 2014’te başlayan Rusya’ya karşı yaptırımların etkileri ekonomik dalgalanmalarda olduğu gibi işçi
döviz transferlerimde de görülmektedir.

Şekil 3. GSYİH ve İşçi Dövizleri Serilerinin Hedorick-Prescott (HP) Filtreleri
Ancak serilerin trendine baktığımızda Kırgızistan GSYİH’sı ile işçi dövizleri aynı trendi izlediğini görmek
mümkündür. Serilerin işçevrimlerini bir araya getirdiğimizde de (Şekil 4) işçi dövizlerinin Rusya GSYİH’sını çok
yakından takip etiğini, Kırgızistan GSYİH’sındaki çevrimler de bu çevrimlere paralellik sağladığını, fakat biraz
yumuşak hareket ettiği görülmektedir.
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Şekil 4. Rusya ve Kırgızistan’ın GSYİH’sındaki ve İşçi Dövizlerilerindeki Dalgalanmalar
Bundan da Kırgızistan ekonomisinin Rusya ekonomisindeki şoklara karşı hassas olduğu ifade edilebilir.
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Şekil 5. Sanayi Üretim Serilerinin HP Filtreleri ve İşçi Dövizleri ile Birlikte Dalgalanmaları
Şekil 5’teki ülkelere ait sanayi üretimdeki işçevrimlerine baktığımızda ise Rusya sanayi üretiminin GSYİH ile
paralel dalgalanırken, Kırgızistan sanayisinin çok farklı dalgaya sahip olduğunu görmekteyiz. Bu Kırgızistan’da
sanayi sektörünün az gelişmiş olmasından kaynaklanmış olabilir.
3.2 VAR Analizine Dayalı Granger Nedensellik, Varyans Ayrıştırma Analiz Sonuçları
VAR analizinin üç aracı vardır: a) Granger nedensellik testi; b) etki tepki analizi; c) varyans ayrıştırması. Granger
(1960, 1980) nedensellik analizi değişkenler arasındaki kısa dönemli nedenselliğin yönünü tespit etmede yaygın
olarak kullanılır. Analize alınan serilerin durağanlığı ve gecikme uzunluğunun doğru belirlenmesi şartları vardır.
Analizde serilerin işçevrimleri durağan seri varsayımı altında kullanılmıştır. Modellere ait uygun gecikme
uzunlukları ekte sunulmuştur, Granger nedensellik sonuçları da Tablo 1’de özetlenmiştir.
Null Hypothesis:
LREMC does not Granger Cause LKRYC
LKRYC does not Granger Cause LREMC
LRFYC does not Granger Cause LKRYC
LKRYC does not Granger Cause LRFYC
LRFYC does not Granger Cause LREMC
LREMC does not Granger Cause LRFYC

Obs F-Statistic Prob.
48 7.27063 0.0098
0.15828 0.6926
48 10.4900 0.0023
2.17454 0.1473
48 11.9305 0.0012
3.33260 0.0746

Null Hypothesis:
LREMC does not Granger Cause LKRIOC
LKRIOC does not Granger Cause LREMC
LRFIOC does not Granger Cause LKRIOC
LKRIOC does not Granger Cause LRFIOC
LRFIOC does not Granger Cause LREMC
LREMC does not Granger Cause LRFIOC

Obs F-Statistic Prob.
48 0.11527 0.7358
0.15574 0.6950
48 2.57253 0.1157
0.54524 0.4641
48 13.0690 0.0008
0.17761 0.6754

Tablo 1. Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Tablo 1’den görüldüğü gibi Rusya GSYİH’sı hem işçi dövizlerindeki, hem de Kırgızistan GSYİH’sındaki
değişmelerin nedenidir. Aynı zamanda işçi dövizleri de Kırgızistan GSYİH’sındaki değişmelerin nedenidir. Diğer
yandan Rusya’nın sanayi üretimi de işçi dövizlerinin nedenidir. Sonuç olarak da Kırgızistan’a Rusya’dan gelen
işçi dövizlerinin Rusya ekonomisine bağlı değişim gösterdiği söylenebilir.
‘Varyans ayrıştırması, bir içsel değişkendeki değişimi VAR sistemindeki diğer değişkenler tarafından ne kadar
açıklanabildiğini tespit etmektedir’ (Erdem Yiğit, 2005:58). Tablo 2’de GSYİH ve işçi dövizleri serilerinin 10
döneme kadar varyans ayrıştırmaları sunulmuştur. Sonuçları kısaca özetlemek gerekirse Rusya ekonomisi
Kırgızistan ekonomisindeki işçevrimlerinden daha çok ülkeye gönderilmekte olan işçi dövizlerindeki çevrimlerden
etkilenmektedir. İşçi dövizleri en çok Rusya ekonomisindeki değişmelerden etkilenmektedir (dönemler itibariyle
%60-80 arası). Kırgızistan ekonomisi de en çok Rusya ekonomisindeki çevrimlerden etkilenmektedir.
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Tablo 2. Varyans Ayrıştırma Analiz Sonuçları
Tüm analizlerin sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde de hepsi aynı sonucu verdiği görülmektedir.
Kırgızistan’a Rusya’dan gelen işçi transferleri işçi kabul eden ülkenin ekonomik durumundan etkilenmektedir.
Rus ekonomisinin daraldığı dönemlerde işçi transferleri de azalmaktayken, büyüme yaşandığı dönemlerde de artış
göstermektedir. İşçi döviz transferleri işçi gönderen ülke GSYİH’sında (büyük paya sahip olması nedeniyle) aynı
yönde değişmeler meydana getirmektedir.

4 Sonuç
2016’da işçi döviz transferlerinin, GSYİH’nın %34,5’ine ulaşması ile Kırgızistan bu göstergede dünya birincisi
olmuştur. Bunu bir taraftan işçi dövizlerinden bağımlılığın bir göstergesi olarak da değerlendirmek mümkündür.
Kırgızistan’ın dış göç istatistiklerine göre, en çok işçi göçmen Rusya’da bulunmakta ve döviz havale kanalları
yoluyla Kırgızistan’a gelen işçi dövizlerinin yaklaşık %90’ı da bu ülkeye düşmektedir. Dolayısıyla bu çalışmada
Rusya’dan Kırgızistan’a transfer edilen işçi dövizlerinin hangi ülkenin ekonomisindeki dalgalanmalardan daha
çok etkilendiği araştırılmaya çalışılmıştır.
Rusya’dan işçi döviz transferleri ile Kırgızistan ve Rusya ekonomilerindeki dalgalanmalar HP filtreleri, Granger
nedensellik ve varyans ayrıştırma testleri yardımıyla incelenmiştir. Sonuçlar işçi dövizlerindeki dalgalanmaların
Rusya ekonomisindeki dalgalanmalara bağlı olduğunu ortaya koymuştur. İşçi dövizleri Kırgız ekonomisi için
önemli bir gelir kaynağı olduğundan dolayı tüm ülke ekonomisini de etkilemektedir. Dolayısıyla Sultanov
(2016)’un sonuçlarına uygun olarak işçi transferleri makroekonomik gelişmeleri olduğu kadar, ekonomik krizleri
de Rusya’daki makroekonomik temellerden Kırgızistan’ın makroekonomik göstergelerine aktaran kanal görevi
gördüğü söylenebilir. Bunun için ekonomik ve siyasi yönden daha bağımsız hale gelebilmek açısından
Kırgızistan’da sanayinin geliştirilmesi, ihracatın artırılması ve döviz kaynaklarının çeşitlendirilmesi yönünde daha
etkin adımların atılması önemlidir.
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Ekler:
VAR Lag Order Selection Criteria
Endogenous variables: LRFYC LREMC LKRYC
Lag
LogL
LR
0
1
2
3
4
5

140.2741
189.5894
197.5682
203.1420
211.4188
219.4746

NA
89.66409*
13.41902
8.614058
11.66273
10.25278

FPE

AIC

SC

HQ

3.91e-07
6.27e-08*
6.62e-08
7.86e-08
8.37e-08
9.18e-08

-6.239732
-8.072244*
-8.025829
-7.870093
-7.837219
-7.794299

-6.118083
-7.585646*
-7.174284
-6.653600
-6.255778
-5.847910

-6.194619
-7.891790*
-7.710035
-7.418958
-7.250744
-7.072484

Endogenous variables: LKRIOC LREMC LRFIOC
Lag

LogL

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0
1
2
3
4
5

78.27440
110.1672
116.0675
120.6410
122.8640
131.5280

NA
57.98694*
9.923165
7.068151
3.132415
11.02687

6.56e-06
2.32e-06*
2.69e-06
3.34e-06
4.68e-06
5.00e-06

-3.421564
-4.462146*
-4.321249
-4.120045
-3.812000
-3.796725

-3.299914
-3.975549*
-3.469704
-2.903552
-2.230559
-1.850337

-3.376450
-4.281692*
-4.005455
-3.668911
-3.225525
-3.074911

Tablo 3. Uygun Gecikme Uzunluğu Seçimi
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Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
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Şekil 6. İstikrarlılık Testi Sonucu
VAR Residual Serial Correlation LM Tests
Null Hypothesis: no serial correlation at lag order h
Sample: 2005Q1 2017Q1
Included observations: 48
Lags

LM-Stat

Prob

1
2
3
4
5

12.89646
10.52567
3.788803
14.74323
8.416826

0.1673
0.3096
0.9248
0.0982
0.4927

Probs from chi-square with 9 df.
Tablo 4. Otokorelasyon Testi Sonucu
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Ev Sahipliği ve İşsizlik: Oswald Hipotezinin Türkiye için Test
Edilmesi
Homeownership and Unemployment: A Test of the Oswald
Hypothesis in Turkey
Asst. Prof. Dr. Mahmut Erdoğan (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Dr. Dastan Aseinov (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
According to traditional related literature homeownership is considered as indicator of economic welfare. While
unemployment has raised as major economic issue of the last century. Is there a link between unemployment and
homeownership? Regarding this question Oswald hypothesis has been tested for several economies in literature.
The aim of this study is to investigate Oswald hypothesis using cross-sectional data set for 81 province of Turkey.
To the best of our knowledge it is the first study that tests the Oswald Hypothesis for Turkey taking into account
spatial dependency among regional unemployment rates. Empirical results show that home ownership has a
negative and significant effect on unemployment. However, the results of this study are contradicting with Oswald
Hypothesis.

1 Giriş
Diğer ülkelerde olduğu gibi işsizlik olgusu Türkiye’de de hem ulusal hem de bireysel düzeyde iktisadi ve sosyal
maliyetlere yol açan başlıca sorunlardan biri olarak bilinmektedir. Türkiye ve farklı ülke verileri kullanılarak çeşitli
faktörlerin işsizlik üzerindeki etkisini araştıran çalışmalar mevcuttur. Birey, bölge veya ülkelerin sosyal ve
demografik yapılarının işsizliği etkileyen önemli faktörler olduğu bazı çalışmalarda belirtilmektedir (Dietz ve
Haurin, 2003; Munch, vd, 2006; Ahn ve Cuesta 2007; Bergkvist, 2016). Ayrıca, bir kısım çalışma işsizliği
etkileyen faktörlerden biri olarak ev sahipliğini ele almıştır.
Küreselleşme süreci ve bölgesel kalkınma çerçevesinde emeğin, sermayenin hareketliliği ön plana çıkmaktadır.
Emeğin hareketliliğini etkileyen faktörlerin birisi olarak da ev sahipliği öne sürülebilir. Ev sahibinin konut alım
satımında işlem maliyetlerini üstlenmesinden dolayı, ev sahibi işsizlerin konutunu kiralayan işsizlere oranla
hareketliliği daha düşüktür. Diğer bir ifade ile taşınarak başka bir bölgedeki işte çalışmanın işlem maliyetleri ev
sahipleri için kiracılara göre daha yüksektir. Söz konusu maliyetlerden dolayı ev sahipleri başka bölgedeki bir işte
çalışmayı tercih etmezler. Bundan dolayı, ev sahipliği herhangi bir ölçüde işgücü hareketliliğini, bunun sonucunda
da işgücü piyasasının performansını azaltabilmektedir. Nihayetinde, ev sahipliği ülke genelinde toplam işsizliği
arttırırken, emek hareketliliği, emek piyasasının etkin çalışması ve bölgesel kalkınmaya engel oluşturmaktadır.
Bununla birlikte, işgücü ve konut piyasalarının performansı, bölgesel kalkınmaya yönelik politikaların
gerçekleştirilmesinde düzenlenecek temel piyasalar olarak belirtilebilir. Dolayısıyla, son yıllardaki bazı
çalışmalarda ev alım satımındaki işlem maliyetlerinin azaltılması ve ev sahipliğinin politika üretici ve
uygulayıcılar tarafından daha az teşvik edilmesi ile emek hareketliliğinin artırılması ve emek piyasasının daha
etkin işlemesinin sağlanması önerilmektedir (van Ewijk ve van Leuvensteijn, 2009; Laamanen 2013;
Baert, vd, 2014).
Temeli Oswald (1996) tarafından atılan ve yazında Oswald hipotezi olarak bilinen bu iddiaya göre, ev sahipliği
ve işsizlik arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Yazında bu hipotezin farklı ülkeler için doğruluğunun test
edilmesine yönelik çalışmalar mevcuttur. Fakat bu çalışmalarda Türkiye verileri kullanılarak yapılan araştırmaların
sınırlı olduğu görülmüştür. Son yıllardaki çalışmalarda Erdem ve Erol (2013), Aydede (2016)’nin çalışmalarında
Türkiye’de konut piyasasındaki dinamikler ile işsizlik arasındaki ilişki araştırılmıştır. Erdem ve Erol (2013) ve
Aydede (2016)’nin çalışmalarından farklı olarak, bu çalışmamızda Türkiye’de ev sahipliği ve işsizlik arasındaki
ilişkinin mekânsal boyutunun da dikkate alınarak araştırılması amaçlanmıştır.
Çalışmada tanımlayıcı mekânsal istatistikleri kullanmanın yanında mekânsal otoregresif (SAR) ve mekânsal
hata (SEM) modelleri uygulanmıştır. Çalışma analizleri Türkiye’de iller bazında ev sahipliği ve işsizliğin bölgesel
farklılıklarını görsel olarak sunmaktadır. Bununla birlikte mekânsal ilişkinin yerel göstergesi istatistiğine göre,
Güney, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölge illerinde anlamlı yerel kümelenmenin olduğu, Diyarbakır, Şanlıurfa,
Isparta ve İzmir’de ise yerel mekânsal aykırılığın olduğu belirlenmiştir.
Çalışmanın bir sonraki kısmında yazındaki ilgili çalışmalar incelenerek bu çalışmamızın doldurabileceği
yazındaki boşluğun belirlenmesine yer verilmiştir. Çalışmanın sonraki kısımlarında uygulanan yöntem, teknik ve
modeller; analizde kullanılan veri seti açıklanmıştır. İzleyen bölümlerde ekonometrik analizler ile elde edilen
bulgular üzerinden Oswald hipotezinin mekansal boyutta Türkiye verileri için geçerliliği tartışılarak bu çalışmanın
sonuçları açıklanmaktadır.
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2 Literatür
Literatürde ev sahipliği ve işsizlik olgusu arasında ilişki olduğunu ilk defa Oswald (1996) ortaya atmıştır. ABD,
İngiltere, İtalya, Fransa, İsveç ve diğer sanayileşmiş Batı ekonomileri için 1960 yılından 1990lara kadar dönemi
kapsayan veriler kullanan Oswald (1996) ev kiralama piyasasındaki daralma ve ev sahipliğindeki artışlar ile
işsizlik arasında ilişkinin olduğu sonucuna varmıştır. Ev sahipliğindeki %10’luk değişimin işsizlikteki %2’lik
değişim ile ilişkili olduğunu tespit etmiştir. Günümüzde de yazında Oswald hipotezi olarak kabul edilen bu iddiaya
göre işsizlik ve ev sahipliği arasında pozitif bir ilişki vardır. Sonraki yıllardaki çalışmalarda bu hipotez farklı
ülkeler ve bölgeler için test edilmiştir.
1983-1997 döneminde OECD ülkelerinde işgücü piyasası ve iktisadi performans arasındaki ilişkiyi araştıran
Nickell ve Layard (1999)’ın çalışmasında Oswald (1996)’ın sonuçlarına benzer kanıtlar elde edilmiştir. Fakat
incelenen ülkelerden 12’sinde işgücü hareketliliği ve ev sahipliği arasında korelasyonun bulunmadığı
raporlanmaktadır.
Green ve Hendershott (2001a) da ABD eyaletler düzeyindeki 1970-1990 dönemi verilerini kullanarak Oswald
(1996)’ın sonuçlarını destekleyen bulgular sağlamışlardır. Hanehalkı reisleri ve 6 farklı yaş grubu ayrımında,
ayrıca toplam olarak analiz edilen bu çalışmada yazarlar Oswald Hipotezinin geçerliliğinin yaş grupları arasında
değişim gösterdiği sonucuna varmaktadır. Garcia ve Hernandez (2004) 1991 yılı için eyalet düzeyindeki yatay
kesit veri setini kullanarak Oswald Hipotezinin İspanya’da geçerliliğini kanıtlayan bulgular elde etmişlerdir.
Flatau, vd, (2002) ise 1986-2001 dönemini kapsayan veri setini kullanarak Australya için Oswald hipotezini
doğrulayan sonuçlara ulaşmışlardır. Ayrıca, çalışmada ev sahipliği-işsizlik ilişkisinin bölgeler arasında farklılık
gösterdiği belirtilmektedir.
Pehkonen (1999) ise Finlandiya bölgelerine ait 1991 yılı verilerine dayanarak Oswald hipotezini destekleyen
bulgular elde etmiştir. Araştırmacı, ev sahipliğindeki %10’luk farkın işsizlikteki %1’lik fark ile ilişkili olduğunu
öne sürmektedir.
Bergkvist (2016) İsveç için Oswald (1996) hipotezinin doğruluğunun test edilmesinde 1998-2013 dönemi için
belediye düzeyindeki verileri kullanmıştır. Çalışmada elde edilen bazı kanıtların Oswald hipotezinin apartman
dairesi sahipleri için geçerli olduğunu desteklemektedir. Fakat benzer sonuçlar, müstakil ev sahipleri için ve sabit
etkiler modeli için elde edilememiştir.
Oswald (1996), Green ve Hendershott (2001a) ve Nickell ve Layard (1999) makroekonomik toplam (aggregate)
veya mezo-ekonomik veriler kullanılarak mikro düzeyde bireylerin davranışlarının yorumlanması Green ve
Hendershott (2001b)’un çalışmasında tartışılmaktadır.
Green ve Hendershott (2001b) kiracı olan işsiz bireylerin, ev sahibi olan işsizlere göre daha kısa sürede işe
girebildiklerini, yani Oswald hipotezini destekleyen sonuçlar raporlamışlardır. Mikro ve makro veriler ile ilgili
tartışmaların sonucunda sonraki çalışmalarda söz konusu iki tür veriyi kullanma eğilimi başlatılmıştır (Munch, vd,
2006; Coulson ve Fisher, 2009; Blanchflower ve Oswald, 2013).
Amerikan şehir düzeyinde mikro verileri kullandığı çalışmada Coulson ve Fisher (2009) düşük gelirli ev
sahiplerinin işlerini başka bölgelerde işe girerek değiştirme oranının daha az gözlendiğini belirlemişlerdir. Ayrıca,
bölgesel ev sahibi olma oranlarının daha yüksek olmasının, bireysel işsizlik ve daha yüksek ücret alma olasılığı
ile ilişkili olduğunu kanıtlayan bulgulara ulaşmışlardır.
Horsewood ve Dol (2013) 1998-2011 döneminde 16 Avrupa Birliği ülkesinde Oswald hipotezinin geçerli olması
ile birlikte ev sahipliği, hareketlilik ve işsizlik arasındaki ilişkinin uzun dönemde ipotek piyasalarından da
etkilendiğini öne sürmektedirler.
Fakat, yazındaki bazı çalışmalarda Oswald Hipotezini doğrulamayan, hatta mikro düzey verileri kullanılan bazı
çalışmalarda Oswald hipotezinin tersi durumunu destekleyen ampirik bulgulara ulaşılmıştır (Coulson ve Fisher,
2002; Leuvensteijn ve Koning, 2004; Munch, vd, 2006; Battu, vd, 2008; Beugnot, vd, 2017). Mikro düzey verilerin
kullanılması durumunda farklı sonuçlara ulaşılması, mikro düzeyde farklı faktör ve değişkenlerin kontrol
edilebilirliği ile açıklanabilir. Bununla birlikte, yazındaki çalışmalar genel olarak incelendiğinde Oswald
Hipotezinin geçerliliğini saptama eğilimli bulguların sayısı artmaktadır.
Coulson ve Fisher (2002) bireysel düzeydeki yatay kesit veri setini (2000 yılı) ve panel araştırma setini (1993
yılı) kullanarak ABD için Oswald hipotezini test etmiştir. Test sonuçları Oswald hipotezinin geçerliliğini
desteklememektedir. Modellere farklı sosyal ve demografik değişkenlerin eklenmesinden sonra da ev sahiplerinin
göreceli daha az işsizliğe maruz kaldıkları gözlemlenmiştir. Bunun dışında yazarlar ev sahipliği-işsizlik ilişkisinin
analizinde firmaların davranışlarının hesaba alınmasını önermektedirler.
Leuvensteijn ve Koning (2004) çalışmasında 1989-1998 döneminde Hollanda vergi dairesi tarafından
gözlemlenen 75000 bireyi kapsayan panel veri setini kullanarak Hollanda’da ev sahipliğinin işgücü hareketliliği
ve işsiz olma olasılığı üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Yazarlar iş taahhüdünün konut değiştirme kararını güçlü
bir şekilde etkilediği sonucuna varmaktadırlar. Çalışmada raporlanan tahmin sonuçları, ev sahipliğinin işgücü
akımlarını etkilemediğini ve konut piyasasının işgücü piyasasından etkilendiğini göstermektedir.
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Munch, vd, (2006) ise mikro düzeydeki Danimarka verileri ile işlerini başka lokasyondaki işe değiştirmeleri
veya işten çıkmalarına ücret miktarının da etkisini dikkate alarak analiz etmişlerdir. Analiz sonuçları ev
sahiplerinin işlerini başka lokasyondaki işlere kiracılara göre daha az oranda değiştirdiklerini ortaya koymaktadır.
Battu, vd, (2008) 5000 hanehalkından 10000 bireye ait mikro düzeydeki veri setini kullanarak İngiltere’de işi
olanlar için ev sahiplerinin uzun mesafedeki işlere girebilme olasılığının kiracılara göre daha düşük olduğunu,
fakat kamu kiralamasından faydalanan kiracıların hareketliliğinin özel kiracılara göre daha düşük olduğunu
kanıtlayan bulgular elde etmişlerdir. Yazarlar, Oswald hipotezinin geçerliliğini destekleyen sonuca
ulaşamamışlardır.
Ev sahipliğini teşvik etmeye yönelik uygulanan politikaların sonuçlarını araştıran Beugnot, vd, (2017)’un
çalışmasındaki sonuçlar uzak bölgedeki işgücü piyasasında kiracı ve ev sahipleri arasında rekabetin yeterince
güçlü olması halinde Oswald hipotezinin geçerliliğinin düşük olduğunu göstermektedir. Ev sahipliğinin esas olarak
konut alım satımı, taşınma ile ilgili işlem maliyetlerinin düşük olması durumunda kiracı ve ev sahipleri arasındaki
rekabetin arttığı öne sürülmektedir.
Erdem ve Erol (2013)’un çalışmasında 1994-2011 dönemi Türkiye verileri kullanılarak Oswald hipotezi test
edilmiştir. Araştırmacılar Türkiye’de de Oswald Hipotezinin geçerli olduğunu destekleyen sonuçlar elde
etmişlerdir. Bunun dışında Aydede (2016) TÜİK tarafından 2006-2011 dönemi için yayınlanan hanehalkı
düzeyindeki Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerini kullanarak Türkiye için Oswald Hipotezini
destekleyen sonuçlara ulaşmıştır.
Ülke veya bölgeler arası mekânsal bağımlılık dikkate alınarak Oswald hipotezi araştırılan çalışmalar sınırlıdır.
Lerbs (2011)’in çalışmasında 1998, 2002 ve 2006 yılları için Almanya bölgesel verileri kullanılarak işsizlik ve ev
sahipliği arasındaki ilişki incelenmiştir. Sabit etkiler modeli uygulanarak bölgeler arası heterojenlik dikkate
alındığında işsizlik ve ev sahipliği arasında pozitif bir ilişki bulunmuştur. Yatay kesit ve havuzlanmış en küçük
kareler regresyon modelleri sonuçlarına göre söz konusu ilişki negatif bulunmuştur. Bilindiği kadar, bu çalışma,
Türkiye illeri arasındaki mekansal bağımlılık hesaba alınarak Oswald hipotezi sorgulanan ilk çalışmadır.

3 Veri ve Yöntem
Bu çalışmada 2011 yılı verileri sağlanan 85 il için işsizlik, ev sahipliği oranı, net göç oranı, nüfus yoğunluğu
verileri kullanılmıştır. Çalışmada bağımlı değişken olarak işsizlik oranı (𝑈𝑁𝐸) kullanılırken, açıklayıcı değişken
olarak ise ev sahipliği oranı (𝐻𝑂𝑀𝐸), illerin aldığı göç verdiği göçten farkı alınarak toplam nüfusa oranlanma
yoluyla net göç oranı (𝑀𝐼𝐺𝑅) değişkeni elde edilmiş ve nüfus yoğunluğunun doğal logaritması (𝑙𝑛𝐷𝐸𝑁𝑆)
değişkeni kullanılmıştır. Buna ek olarak, il coğrafik olarak doğu ve güneydoğu bölgesinde ise 1 diğer durumlarda
0 değerini alan (𝐷𝑂𝐺𝑈) kukla değişkeni kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan veriler Türkiye İstatistik
Kurumundan sağlanmıştır. Çalışma analizleri GeoDa programı ile gerçekleştirilmiştir. Bu program, verilerin hem
haritalanması yoluyla bölgesel farklılıkların analizi ve hem de görselleştirilmesine olanak vermektedir. Türkiye’de
2011 yılında illere göre ev sahipliği dağılımı Şekil 1’de sunulmuştur.

Şekil 1 Ev Sahipliği Oranlarının 2011 Yılında Mekânsal Dağılımı
Şekil 1’de Türkiye’de 2011 yılında ev sahipliği oranının en yüksek değerlere sahip olduğu illerin çoğunlukla
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bunun yanı sıra bazı Karadeniz ve İç
Anadolu illerinde de bu oranın yüksekliği gözlenmektedir. Ayrıca Denizli ve Düzce illerinde de ev sahiplik oranları
en yüksek değere sahiptir. Türkiye’nin Doğu bölgelerinden batısına ilerledikçe ve endüstrileşme arttıkça ev
sahiplik oranlarında yoğunluğun azaldığı görülmektedir. Şekil 2’de Türkiye’de 2011 yılında işsizlik oranlarının
illere göre mekansal dağılımı sunulmuştur.

180

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Şekil 2 İşsizlik Oranlarının 2011 Yılında Mekânsal Dağılımı
Şekil 2’de işsizlik oranları Güneydoğu Anadolu bölgesi ile birlikte Adana, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş,
Hatay, Osmaniye ve Kilis illeri ile İzmir ve İstanbul illerinde en yüksek değerlere sahiptir. Çalışmada kullanılan
tanımlayıcı istatistiklere ait bilgiler Tablo 1’de sunulmuştur.
Değişken
Gözlem Ortalama
Std. Sapma
Min
Max
UNE
81
0.09
0.03
0.046
0.161
HOME
81
0.72
0.05
0.595
0.843
MIGR
81
-4,99
1,17
-29,77
12,78
lnDENS
81
4,23
0,09
2,44
7,87
Tablo 1 Betimleyici İstatistikler
İlgili dönemde illere göre ortalama işsizlik oranı %9 iken ortalama ev sahipliği oranı ise %72’dir. İllere göre
işsizlik oranı en az %5 iken en yüksek %16 olarak gerçekleşmiştir. Ev sahipliği oranı en düşük %60 iken en yüksek
%84 olarak gerçekleşmiştir. Ortalama olarak iller Türkiye genelinde %5 göç vermiştir. Şekil 3’te illerin net göç
durumunun mekânsal dağılımı görülmektedir.

Şekil 3 Göçün İllere Göre 2011 Yılında Mekânsal Dağılımı
Çalışmada mekânsal otokorelasyonun belirlenmesi için Moran’s I yöntemi kullanılmıştır. Tobler (1970) “herşey
başka herşeyle ilişkilidir, yakın olan şeyler uzak olanlara göre daha çok ilişkilidir” şeklinde bölgelerin yakın
bölgelerle bağımlı olduğunu belirtmiştir. Mekânsal otokorelasyon, bir bölgenin uzayda kendisi ile sahip olduğu
korelasyonu belirtmektedir. Anselin (1988) bir değişkenin komşularıyla ilişkili olması sebebiyle yatay kesit
mekânsal verilerde çoğunlukla mekânsal otokorelasyonun olacağını belirtmiştir. Bu pozitif ya da negatif değerler
alabilir. Pozitif olması, yüksek değerlerin yüksek komşuluk değerleri ile ya da düşük değerlerin düşük komşuluk
değerleri ili ilişkili olmasını, negatif değere sahip olduğu durumda yüksek-düşük ya da düşük-yüksek değerli
mekânsal aykırılıkların bulunduğunu göstermektedir. Küresel Moran’s I istatistiği tüm coğrafi bölgelerdeki
mekânsal ilişkiyi göstermektedir ve
n

I

n

N  w ij (x i  x)(x j  x)
i 1 j1
n
n

n

( w ij ) (x i  x) 2
i 1 j1

i 1
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(1)
formülü ile hesaplanmaktadır. Burada N gözlem sayısı, 𝑥̅ değişkenin ortalam değeri, 𝑥𝑖 i bölgesindeki değişken
değeri, 𝑥𝑗 j bölgesindeki değişken değeri, 𝑊𝑖𝑗 i ve j bölgeleri arasındaki ağırlık katsayısıdır. Moran’s I indeks
değeri -1 ile +1 arasında değer alır.
Coğrafik olarak Türkiye’deki her bir ilin mekânsal otokorelasyonunun varlığı veya yokluğunu ölçmek için
mekânsal ilişkinin lokal göstergesi (LISA) istatistiği kullanılarak; her bölge için anlamlı lokal kümelenme
(HH/LL) veya lokal mekânsal aykırılığı (HL/LH) tespit etmektedir. Mekânsal ilişkinin lokal göstergesi

I i  zi  wij z j

(2)

j

ile hesaplanır. Burada,

zi ve z j i ve j bölgeleri için değerlerin normalize edilmiş değerleridir ve wij ağırlık

matrisine göre j bölgesi I bölgesinin tanımlanmış komşusudur.
Geleneksel ekonometriden farklı olarak mekânsal ekonometri, bölgeler arasında mekânsal bağımlılığın
bulunduğunu ve değişkenler arası ilişkilerde mekânsal heterojenliğin bulunmasını kapsayan mekânsal etkileri
gözönünde bulundurmaktadır. Uzayda coğrafik lokasyonu sebebiyle etkileşime sahip ve ya mekânsal
heterojenliğin önemli olduğu bölgelerin analizinde, mekânsal bağımlılık gözardı edilerek En Küçük Kareler
yöntemiyle tahminde bulunmak sapmalı sonuçlar elde etmeye sebep olmaktadır (Anselin, 1998). Mekânların
birbiriyle olan komşuluk ilişkisini ifade etmede mekânsal etkileşim ve ya yayılmanın ölçüsü olarak ekonometrik
kesit veri analizinde mekânsal ağırlık matrisi oluşturulur. Bölgelerin mekânsal yakınlık ya da sınırdaşlığı temelinde
oluşturulan 𝑊 ağırlık matrisi, komşuluk ilişkisini gösteren 𝑛 × 𝑛 boyutunda bir matris olup, 𝑖 ve 𝑗 bölgelerinin
komşu olması halinde 1, olmadıklarında 0 değerini almaktadır. Ekonometrik tahminlere mekânsal bağımlılık,
mekânsal gecikme operatörü yoluyla katılabilir ve komşuluk ilişkisi bulunan rassal değişkenlerin ağırlıklandırılmış
bir ortalamasıdır (Zeren, 2013). Mekânsal ağırlık matrisi aşağıdaki şekildedir;
𝑊𝑦 = ∑𝑁
(3)
𝑗=1 𝑤𝑖𝑗 𝑦𝑗
Bu çalışmada mekansal ağırlık matrisi (81×81) boyutludur ve sınıra sahip olma bazında kale ve vezir komşuluğa
göre elde edilmiştir.
Mekansal Otoregresif Model ve Mekansal Hata Modeli, mekansal bağımlılığa sahip verilerin analizinde
genellikle kullanılan iki temel modeldir. Mekânsal otoregresif model, komşuluk ilişkisine sahip birime ait bağımlı
değişken üzerinde komşuların bağımlı değişkenlerinin de etkisi olduğunu varsaymaktadır. Mekansal Otoregresif
Model Denklem 4’te görülmektedir.
𝑦𝑖 = 𝜌𝑊𝑦𝑖 + 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖
𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 𝐼)
(4)
Burada 𝜌 mekansal bağımlılığın ölçüsü olup, komşu bölgelerdeki y’lerin ilgili bölgedeki y üzerindeki etkisini
ölçen otoregresif parametredir ve genellikle -1<𝜌 < 1 arasinda değerler alır. 𝑊 ise mekânsal komşuluğa sahip
birimler arasındaki (𝑛 × 𝑛) boyutlu mekânsal ağırlık matrisidir (Zeren, 2013).
Mekânsal Hata Modelinde ölçme hataları sonucu ortaya çıkan ve hata terimlerinde rastlanan bağımlılık dikkate
alınmaktadır. Yatay kesit veri için mekânsal hata modeli Denklem (5)’te görülmektedir (Anselin, 1988).
𝑦𝑖 = 𝛽𝑋𝑖 + 𝜀𝑖
(5)
2
𝜀𝑖 = 𝜆𝑊𝜀𝑖 + 𝑢𝑖
𝑢𝑖 = 𝑁(0, 𝜎 𝐼)
(6)
Burada 𝜆 ilgili bölgenin hata terimi ile komşu bölgelerin hata terimleri arasındaki mekânsal bağımlılığın
göstergesidir ve çoğunlukla 𝜆 < 1’dir.
Çalışmada kullanılan mekânsal otoregresif ve mekânsal hata modelleri Denklem 7 ve 8’de gösterilmiştir
𝑈𝑁𝐸𝑖 = 𝛼 + 𝜌𝑊𝑈𝑁𝐸𝑖 + 𝛽1 𝐻𝑂𝑀𝐸𝑖 + 𝛽2 𝑀𝐼𝐺𝑅𝑖 + 𝑙𝑛𝐷𝐸𝑁𝑆𝑖 + 𝐷𝑂𝐺𝑈𝑖 + 𝜀𝑖 𝜀𝑖 ~𝑁(0, 𝜎 2 𝐼)
(7)
2
𝑈𝑁𝐸𝑖 = 𝛼 + 𝛽1 𝐻𝑂𝑀𝐸𝑖 + 𝛽2 𝑀𝐼𝐺𝑅𝑖 + 𝑙𝑛𝐷𝐸𝑁𝑆𝑖 + 𝐷𝑂𝐺𝑈𝑖 + 𝜀𝑖
𝜀𝑖 = 𝜆𝑊𝜀𝑖 + 𝑢𝑖
𝑢𝑖 = 𝑁(0, 𝜎 𝐼) (8)

4 Bulgular
Değişkenlerin mekânsal dağılımları Şekil 1 ve 2’de sunulmuş ve iller arasında farklılıklar olduğu belirtilmiştir
ancak bu görseller mekânsal eşitsizliği tek başına yeterince ifade edememektedir. Analiz için Moran’s I değerleri
hesaplanmış ve serpme diyagramları sunulmuştur. Şekil 4’te ev sahipliği oranına ait Moran’s I istatistiği ve
serpilme diyagramı sunulmuştur.
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Şekil 4 Ev Sahiplik Oranının Moran’s I Serpilme Grafiği
Bu serpilme diyagramı, yatay eksende orijinal değişken ev sahipliği oranının (HOME) değerini ve dikey eksende
ise değişkenin mekânsal gecikmesini göstermektedir. Her iki değişken de normalize edilmiştir ve grafik dört
bölüme ayrılmıştır; üst sağ bölüm (yüksek-yüksek) ve alt sol bölüm (düşük-düşük) pozitif mekânsal
otokorelasyonu; alt sağ (yüksek-düşük) ve üst sol (düşük-yüksek) bölümleri de negatif mekânsal otokorelasyonu
göstermektedir. Regresyon doğrusunun eğimi ise Moran’s I istatistiğini sağlamaktadır. 0,50 Moran’s I istatistiği,
ev sahipliği oranı açısından 2011 yılında Türkiye’de illere göre ciddi bir bölgesel eşitsizliğin varlığını
göstermektedir.
Şekil 5 net göç oranının serpilme diyagramı ve Moran’s I istatistiğini göstermektedir.

Şekil 5 Net Göç Oranının Moran’s I İstatistiği
Şekil 5’te net göç oranı değişkenine ait serpilme grafiği ve Moran’s I istatistiği verilmiştir. Net göç oranı için
elde edilen 0,41 Moran’s I istatistiği ev sahipliği oranına göreli olarak daha düşüktür ve net göç oranı için de
Türkiye’de 2011 yılında iller arasında ciddi bir bölgesel farklılığın bulunduğunu ifade etmektedir.
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Çalışma LISA analizi ile illerin pozitif veya negatif mekânsal otokorelasyona sahip olup olmadığını belirlemiştir.
Şekil 6 işsizlik oranı için LISA kümelenmelerini göstermektedir.
Mekânsal ilişkinin lokal göstergesi (LISA) istatistiğine göre Şekil 6’da işsizlik oranının kümelenmesi yüksekyüksek, düşük-düşük, düşük-yüksek, yüksek-düşük olarak dört farklı grupta illeri sınıflandırmıştır. Buna göre
yüksek-yüksek grubunda; Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Bitlis, Batman, Mardin, Gaziantep, Kilis, Kahramanmaraş,
Osmaniye, Hatay, Adana, Kocaeli, Düşük-düşük grubunda ise Rize, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Samsun,
Amasya, Çorum, Sinop, Kastamonu, Afyon, Denizli, Uşak ve Kütahya yer almaktadır. Diğer yandan negatif
otokorelasyonu gösteren düşük-yüksek grubunda ise Şanlıurfa ve Diyarbakır yer almaktadır.

Şekil 6 LISA Yöntemine Göre İşsizlik Oranının Dağılımı
Şekil 7’de işsilik oranına ait Moran serpilme grafiği sunulmuştur. İşsizlik Oranının Moran’s I istatistik değeri
0,54 olup işsizlik oranı yönünden 2011 yılında Türkiye’de illere göre ciddi bir bölgesel eşitsizliğin varlığını
göstermektedir.

Şekil 7 İşsizlik Oranına Ait Moran Serpilme Grafiği
Çalışmanın mekânsal ekonometrik uygulamalarına geçmeden önce En Küçük Kareler metodu ile model tespit
edilmiş ve veri setinde mekânsal bağımlılığın varlığı LM testleri yoluyla belirlenmiştir. Tablo 2’de sunulan LM
testleri mekânsal bağımlılığın varlığını göstermektedir. Klasik modele göre mekânsal model kullanmak faydalı
olacaktır. Mekânsal otoregresif model mi mekânsal hata modeli mi kullanılacağı kararı LM testleri anlamlılığı
sonucuna göre karar verilmektedir. Her ikisi de anlamlı bulunduğunda ise Robust LM testi sonuçlarına göre bu
çalışma için mekânsal otoregresif model seçiminin uygun olduğu belirlenmiştir.
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Test adı
LM Test (Otoregresif)
Robust LM Test (Otoregresif)
LM Test (Hata)
Robust LM Test (Hata)
Moran's I

Sonuç
19.9524***
11.4467***
9.5237***
1.0181
3.7894***

Tablo 2 Mekansal Model Belirleme Testleri
Mekansal otoregresif model tahmin sonuçları Tablo 3’te sunulmuştur.

Değişken
Rho
SABİT
HOME
MIGR
lnDENS
DOGU

Katsayı
0.541
0.046
-0.083
-0.017
0.011
0.018

Std.Hata z-value
0.099*** 5.470
0.034
1.353
0.042** -1.984
0.025
-0.672
0.003*** 4.133
0.006*** 3.097

Olabilirlik
0.000
0.176
0.047
0.502
0.000
0.002

Tablo 3 Mekansal Otoregresif Model Tahmin Sonucu
Tablo 3’te Türkiye’de işsizlik oranı bakımından iller arasında pozitif mekansal otokorelasyon bir ilişki olduğu
görülmektedir. Buna göre bir ildeki işsizlik oranındaki artış, komşu illerdeki işsizlik oranını da artırmaktadır. Bir
ildeki işsizlik oranı, komşu illerdeki işsizlik oranındaki %1’lik artış olduğunda o ilin işsizlik oranında %0,54’lük
bir artış meydana getirecektir. Türkiye’de iller arasında işsizlik oranında bir yayılma etkisinin olduğu söylenebilir.
Bu yayılma etkisini ortadan kaldırmak için işsizlik oranı düşük olan iller ile işsizlik oranı yüksek olan iller
arasındaki farklılık azaltılmadığı sürece işsizlik oranındaki bu yayılma etkisinin artışı devam edecektir.
Açıklayıcı değişkenlerden ev sahipliği oranı değişkeni beklenenin aksine negatif ve istatistiksel olarak anlamlı
ilişki bulunmuştur. Oswald hipotezi ev sahipliği ve işsizlik oranı arasında pozitif ilişki öngörürken, bu çalışmanın
bulguları Lerbs (2011)’in yatay-kesit bulgularını desteklemektedir. Bunun sebebi, bu çalışmanın sadece 2011 yılı
yatay kesit verileri ile yapılması ve bölgesel heterojenliğin gözardı edilmesi olabilir. Oswald hipotezi ile çelişkili
elde edilen bu sonuç iller arasında mevcut kurumsal ve kültürel farklılıklardan kaynaklanabilir. Ev sahiplik oranı
ve işsizlik oranı arasında negatif katsayı bulunmasını Lerbs (2011) yatay kesit analizlerdeki heterojenlik
sapmasının bir sonucu olarak yorumlamıştır.
Nüfus yoğunluğu (lnDENS) değişkeni pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Nüfus yoğunluğu
değişkeni hem istihdam ve hem de ev sahipliği üzerinde mekânsal kümelenme etkisini kontrol için kullanılmıştır.
Ev fiyatlarının yüksekliği ve arazi kıtlığı sebebiyle, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu illerde evsahipliğinin daha
az olması beklenmektedir. Bununla birlikte, nüfus yoğunluğu istihdamı etkilemektedir. Bölgesel istihdam üzerinde
artan mekânsal yığılmanın net etkisi belirsizdir, firma kümelenmesi veya iş piyasasının birleşmesinin ekonomik
faydaları yüksek ücret, fiyat ve tıkanma maliyetlerinden daha ağır gelebilir. Kümelenmenin işsizlik üzerindeki
kısmi etkisi de belirsizdir. Bunun sebebi, yoğunluk arttıkça o ildeki fırsatlardan faydalanmak isteyen göçmen
akımının artışının işsizlik oranının artışını tetiklemesi olabilir (Niebuhr, 2003). 𝐷𝑂𝐺𝑈 kukla değişkeni pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur. Bu da Türkiye’de doğu ve batı bölgeleri arasında işsizlik oranlarındaki
yapısal farklılıkların varlığını göstermektedir.

5 Sonuç
Bu çalışma 2011 yılında ev sahipliği ve işsizlik arasındaki ilişkiyi mekânsal istatistiklerle incelemeyi
amaçlamıştır. Çalışma, incelenen yılda Türkiye’de iller bazında işsizlik ve ev sahipliğinin mekânsal dağılımını
görselleştirip yığılmaları belirlemiştir.
Çalışma bölgeler arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla mekânsal otokorelasyon göstergesi olan Moran’s I
istatistiği hesaplamıştır. Çalışma bulgularına göre işsizlik oranının Moran’s I istatistiği, ev sahipliği oranının
Moran’s I istatistiğine göre daha yüksek bulunmuştur ve bölgeler arasında yüksek seviyede eşitsizlik bulunduğunu
göstermektedir.
Bununla birlikte, Yerel mekânsal ilişki göstergesi incelendiğinde Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve
Karadeniz bölgesi illerinde ev sahipliği oranı açısından pozitif mekânsal otokorelasyonun varlığı tespit edilmiştir.
Ayrıca, İzmir Isparta Şanlıurfa ve Diyarbakır içinse negatif mekânsal otokorelasyon belirlenmiştir. İlerleyen
çalışmalarda mekânsal bağımlılığı gözönünde bulunduran mekânsal gecikme ve mekânsal hata modellerinin
tahmini bu konuda literatüre katkı sağlayacaktır. Çalışma bulguları Türkiye’de işsizlik oranı bakımından iller
arasında pozitif mekansal otokorelasyon ilişki göstermektedir. Komşu illerde işsizlik oranındaki %1’lik artış bir
ilin işsizlik oranında %0,54’lük bir artış meydana getirecektir. Çalışmanın ampirik bulguları Oswald hipotezini
desteklememektedir. Türkiye’de doğu ve batı bölge illeri arasında işsizlik oranlarında yapısal farklılıkların
bulunduğunu gösteren sonuçlar elde edilmiştir.
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Kentsel Dönüşüm İçin Bir Finansman Modeli: Gayrimenkul
Sertifikası
A Finance Model for Urban Regeneration: Real Estate Certificate
Dr. Ayça Doğaner (İTO Meslek Komiteleri Koordinatörlüğü, Turkey)
Prof. Dr. Zekai Özdemir (Istanbul University, Turkey)
Abstract
The construction sector is developing and growing together with the sub-sectors it depends on. Overall,
macroeconomic balances have positive effects on employment, growth and development, with improving effects.
The construction sector, which is one of the most important indicators of economic vitality, has become even more
important nowadays with urban transformation activities. Renewal, transformation and remediation have been
implemented in many countries in the world in recent years due to economic and social, population densities and
natural disasters in our country. In Turkey, some legal arrangements have been made in order to improve the urban
transformation applications. Within the said legal arrangements, the costs to be generated by urban transformation
have not been determined. In this study, a financing model is proposed for the costs that will arise through urban
transformation.

1 Giriş
İnşaat sektörü, ekonominin en önemli sektörlerinden biri olarak hem kamu hem de özel sektör uygulamaları ile
yürütülen, ülkedeki ekonomik büyümeyi destekleyen ve diğer sektörlerle de bağlantılı olan lokomotif bir sektör
olarak kabul edilmektedir. İnşaat sektörü aynı zamanda, mal ve hizmetlerin üretilebilmesi için gerekli olan
altyapıyı oluştururken, çeşitli bileşimleri sağlayarak, söz konusu mal ve hizmetlerin üretiminde önemli bir girdi
olarak kullanılmaktadır. İstihdama olan katkısı ile oldukça önemli olan sektör, ekonomik büyüme ve sosyoekonomik refahı olumlu anlamda etkilemektedir (Kaya vd., 2013).
İnşaat sektörü denildiğinde akla en çok konut yatırımları gelmektedir. Ancak sektör yalnızca konut yatırımları
ile değil, aynı zamanda yol, köprü, baraj, enerji ve boru hatlarına kadar yer alan her türlü altyapı inşaatlarını da
içermektedir. İnşaat sektörü bu açıdan değerlendirildiğinde demir, çimento, tuğla, seramik, toprak gibi doğal
kaynaklar ve sayısı 200’den fazla olan alt sektörü de etkileyerek gelişmelerine ve büyümelerine destek olmaktadır.
Sektörün bu özellikleri nedeniyle ekonomik canlılığın en büyük göstergelerinden ve ayrıca, yerli sanayi ile
istihdama da sağladığı katkılarla katma değeri yüksek olan bir sektör olarak değerlendirilmektedir (Sezici vd.,
2009).
İnşaat sektörü 1980’li yıllarda en canlı dönemlerini yaşamıştır. 1989 yılları ve sonraki yıllarda çeşitli politikalar
nedeniyle büyüme sürecinde sekteler yaşandıktan sonra, 1990’lı yıllarda kamu borçlarının yükselmesi, 2000’li
yıllarda tasarruf tedbirlerinin uygulanması sonucunda duraksayarak, 2004 yılından sonra yine canlanmaya
başlamıştır. 2006 yılından sonra yaşanan artışlar ise 2007 yılında duraksamaya başlamıştır (Eşkinat ve Tepecik,
2012). 2008 ve 2009 yıllarında yaşanan küresel kriz nedeniyle inşaat sektörü dip noktalarını görmüştür. Daha
sonraki yıllarda ise hızlı yükseliş, durgunluk ve ılımlı büyüme oranları gözlenmeyi sürdürmüştür.
Günümüzde inşaat sektörünün büyümesi, kentsel dönüşüm projelerinin uygulanması nedeniyle yeniden hız
kazanmıştır. Van’da yaşanan deprem sonrasında gerçekleştirilen ve etkin bir şekilde uygulanması için 31.05.2012
tarihinde yasalaştırılan “Kentsel Dönüşüm” faaliyetleri ile birçok il ve ilçede ekonomik ömrünü tamamlamış
bulunan ve afet riski taşıyan konutlar ve yapılar öncelikli olmak üzere, bir dönüşüm süreci başlatılmıştır.
Bu çalışmada, inşaat sektöründe kentsel dönüşümün yeri ve önemine binaen, uygulanacak olan kentsel dönüşüm
projelerinin finansmanında kullanılabilecek en uygun modellerden biri olan gayrimenkul sertifikaları modeline
değinilecektir.
Çalışmanın ilk kısmında, Türkiye’de inşaat sektörü, ikinci bölümünde inşaat sektöründe kentsel dönüşüm ve
önemi, son kısımda ise, gayrimenkul sertifikalarının kentsel dönüşümde finansman modeli olarak
kullanılabilmesinin olumlu yönlerine yer verilmektedir.

2 Türkiye’de İnşaat Sektörü
Günümüzde birçok ülke için geçerli olan ve dünyanın geleceğinin şekillenmesinde oldukça önemli sayılan bazı
parametreler vardır. Bu parametrelerin başında demografik parametreler gelmektedir. Geleceğe yönelik tahminler
yapılırken söz konusu demografik parametreler kullanılmaktadır. Nüfus verileri başlıca önemli demografik
parametrelerden bir tanesidir (Öztürk, 2012).
Günümüzde dünya nüfusunun 7 milyara yaklaştığı çeşitli kaynaklar tarafından belirtilmektedir. 2050 yıllarında
ise bu nüfus oranının azalan bir hızla artarak, en üst seviyeye ulaşacağı öngörülmektedir. Türkiye’nin nüfusunun
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ise 2020 nüfus projeksiyonlarında 83 milyon olacağı dile getirilmektedir. Artan nüfusun gereksinimleri, teknolojik
gelişmeler ile karşılanabilecektir. Bu doğrultuda gerekli altyapıların, ulaşım yollarının, iletişim imkanlarının ve
yaşama alanlarının inşa edilmesi sürecinde her zaman inşat sektörü yerini koruyacaktır (Eşkinat ve Tepecik, 2012).
Ülkelerin nüfusunun yapısal özellikleri de oldukça önemli analizlerin yapılmasına neden olmaktadır. Aynı
zamanda ekonomiyi de doğrudan etkilemektedir. Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğu göz önünde
bulundurulduğunda, ekonomi açısından her zaman olumlu sonuçlar ortaya çıkacağı açıktır. Özellikle tüketime
dayalı sektörler düşünüldüğünde, genç ve dinamik nüfus, gayrimenkul, beyaz ve kahverengi eşya sektöründe
faaliyet gösteren firmaların satışlarının artmasına neden olmaktadır. Yatırımcı açısından düşünüldüğünde ise, genç
ve dinamik nüfusa sahip olan Türkiye’nin her zaman gayrimenkul sektörüne ve ilgili alt sektörlere yatırım
yapacaklar için cazip olduğu açıktır (Öztürk ve Fitöz, 2009).
İnşaat sektörü hem dünyada hem de ülkemizde oldukça önemli bir konumda bulunmaktadır. Bu konum,
lokomotif bir sektör olan inşaat sektörünün sağladığı istihdam ve üretim ile ekonomik canlılığın en büyük
göstergelerinden biri olduğunu belirlemektedir. Türkiye’de gayrisafi yurtiçi hasıla ve hane halkı alım gücü verileri
incelendiğinde, 2000 yılından itibaren belirgin artışlar yaşandığı görülmektedir. Genel ekonomik görünüm ise bazı
yıllar ve dönemler haricinde istikrarlı seyretmektedir. Söz konusu istikrar, halen ülkemizde en önemli yatırım
araçlarından biri olan konutun, tüketiciler tarafından talebini de artırmaktadır (Yıldırım, 2013).
Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde ekonomik, sosyal, nüfus yoğunluğu, doğal afetler gibi çeşitli
nedenlerle yenileme, dönüşüm ve iyileştirme uygulamaları yapılmaktadır. Ülkemizde ise özellikle 1950’li
yıllardan sonra görülen çarpık yapılaşmanın ve kentleşmenin olumsuz etkileri kentsel dönüşüm projeleri ile
önlenmeye çalışılmaktadır. Günümüzde kentsel dönüşüm kavramı, bütün illerde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Bu doğrultuda ekonomik ve sosyal gelişmeler de sağlanarak, hane halkları açısından yaşanabilir konutlar ve
dolayısıyla daha nitelikli yaşam standartları sağlanması amaçlanmaktadır. İnşaat sektöründe oldukça önemli bir
konumda bulunan kentsel dönüşüm uygulamaları ile sektörel gelişme de oluşturulmaktadır (Kalkınma Bakanlığı,
2014).

3 İnşaat Sektöründe Kentsel Dönüşüm Uygulamaları ve Kentsel Dönüşümde
Finansman
Türkiye bir afet ülkesidir. Başta deprem olmak üzere, sel, heyelan gibi afetler nedeniyle mal ve can kayıpları
yaşanan felaketler meydana gelmiştir ve gelmeye devam etmektedir. Türkiye’de oluşan afetler neticesinde,
oldukça büyük ekonomik zararlar ortaya çıkmaktadır. 1900-2009 yılları arasında Türkiye’de yaşanan depremler
değerlendirildiğinde sonuç açıkça görülmektedir. Söz konusu depremlerde 100 bin kişi hayatını kaybetmiş,
yaklaşık 180 bin kişi yaralanmış ve 600 bin konut ve işyeri ya yerle bir olmuş ya da kullanılamaz duruma gelmiştir
(Çev.Şeh.Bak., 2016).
Doğal afetler, ekonomik ve sosyal nedenler, nüfus yığılmaları, nüfusun bulunduğu yerlerin yanlış seçilmesi
sebepleriyle yenileme, dönüşüm ve iyileştirme projeleri ve uygulamaları birçok ülke tarafından uygulanmaktadır.
Bu doğrultuda Türkiye’de ortaya çıkan kentsel dönüşüm projeleri ile uzun yıllardır yaşanan çarpık kentleşme ve
yapılaşma nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukların düzenlenmesi amaçlanmaktadır (Kalk. Bkn., 2014).
Kentsel dönüşüm uygulamaları için birçok Avrupa ülkesi ve ABD tarafından Türkiye’ye göre, daha önceki
yıllarda yasal ve kurumsal bir yapı oluşturulmuştur. Türkiye’de ise bu durum 1950 ve 1980’li yıllardan itibaren
uygulanmaya konulmaya çalışılmış olup, 2000 yıllarından sonra ise gündemde oldukça yer edinmeye başlamıştır
(Aydınlı ve Turan, 2012). Türkiye’de kentsel dönüşüm uygulamaları, kendi kanununda da bulunan tanımlamasıyla
benzer olarak, ekonomik ömrünü tamamlamış, afet riski altında olan binaların dönüştürülmesi amacıyla
gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan söz konusu yapıların yıkılarak, yerine güvenli, sağlıklı ve daha yaşanabilir
yapılması hedeflenmektedir. Halihazırda, kentsel dönüşümün ülkemizdeki uygulama alanlarındaki en önemli
özellik, deprem bölgesinde bulunmalarıdır.
Türkiye’nin gayri safi milli hasılasının üzerinde oldukça önemli etkilere sahip olacak olan kentsel dönüşüm
uygulamalarının, aynı zamanda makro ekonomik değişkenler üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. Bu
doğrultuda, kentsel dönüşüm politikalarının bir fırsat olarak değerlendirerek, doğru konut politikaları ve finansman
modelleri ile desteklenmesi oldukça önemlidir (Sur, 2012).
Kentsel dönüşüm, özü itibariyle yalnızca yapıların yıkılarak yerlerine yenisinin yapılması olarak
değerlendirilmemelidir. Kentsel dönüşümden kaynaklanan konut ihtiyaçları bazı unsurlardan etkilenmektedir.
Toplam konut stoku içinde olan ve inşaat ruhsatı olmayan ya da asgari standartları sağlamayan konut stokunun
yenilenmesi, iyileştirilmesi ve dönüştürülmesi ihtiyaçları söz konusu unsurların en önemlisidir. Bir diğer unsur,
yerel yönetimlerin halihazırda çarpık ve kaçak yapılaşmış olan bölgelerde, alanlarda bulunan konut stokunun
kentsel dönüşüm ile planlı, sağlıklı ve nitelikli olarak üretilmesidir. Ayrıca, kamunun dahil olduğu sosyal konut
projeleri kapsamında yeni sosyal konutların üretilmesi de sağlanmaktadır. Bir diğer unsur da, deprem riski bulunan
il ve ilçelerde öncelikli olmak üzere depreme dayanıklı ve nitelikli konutların üretilmesinin hedeflenmesidir
(GYODER, 2015).
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Türkiye’de konut finansmanı denildiğinde kurumsal ve kurumsal olmayan finansman kaynakları akla
gelmektedir. Kurumsal finansman kaynaklarında gerçekleştirilen konut alımları mevcut kredi kurumları
aracılığıyla finanse edilmektedir. Kurumsal olmayan finansman kaynaklarında ise mevcut finansal sistemde yer
alan kredi kurumlarının haricinde finansman sağlanmaktadır. Bu bağlamda, kurumsal finansman kaynaklarında
proje finansmanı, ipotekli ve konut kredileri, kurumsal olmayan finansman kaynakları ise kooperatifler ve hisse
paylaşımı olarak sıralanmaktadır (Coşkun, 2015).
İnşaat sektöründe faaliyet gösteren firmalar çoğunlukla kat karşılığı, yap-sat ve ön satış gibi finansman yollarını
kullanarak projelerini gerçekleştirmektedir. Halihazırda inşaat sektöründe öncelikli olarak özkaynaklar göz önünde
bulundurulmaktadır. Eğer firmaların özkaynakları yeterli değilse, birçok proje aksamakta ya da
gerçekleştirilememektedir. Firmaların sermaye miktarlarının yeterli olmadığı durumlarda çeşitli kurum ve
kuruluşlardan kredi talep edilmektedir. Ancak, inşaat sektörünün yapısı gereği, kredi taleplerinde teminat sıkıntıları
yaşanmaktadır. Kredi almak için talep edilen koşulları sağlamak, kredi faiz oranları ve kredi geri ödeme koşulları
da konut üreticileri için yatırım yapmayı engelleyen hususları oluşturmaktadır.
Son yıllarda inşaat sektöründe yoğunluklu kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır. Bu doğrultuda inşaat
firmaları kentsel dönüşüm uygulamalarında yine en çok finansman sıkıntısı yaşamaktadır. İnşaat sektöründe konut
üretiminde yaşanan sıkıntıların yanı sıra, kentsel dönüşüm uygulamaları birebir konut sahipleri ile anlaşma
sağlanması yoluyla gerçekleştirildiğinden, finansman sıkıntıları daha çok hissedilmektedir. Hane halkı varolan
evinin karşılığında bir ev talep ettiğinden, inşaat firmasının ihtiyacı olan krediyi çekmeye (nakdi ödemeye)
yanaşmamaktadır. Böylelikle kentsel dönüşüm uygulamaları kilitlenmekte veya kentsel dönüşümün ruhuna aykırı
yapılar inşa edilmektedir. Kentsel dönüşümde finansman sıkıntısı içerisinde olan inşaat firmaları, alternatif
finansman kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır. Kentsel dönüşüm faaliyetlerinde kullanılması mümkün olan
alternatif finansman modelleri, kentsel dönüşüm sürecinin işlemesi adına oldukça önemlidir. Bu bakımdan, ilgili
modellerin ivedilikle tespit edilerek, uygulamaya konulması gerekmektedir.

4 Kentsel Dönüşümün Finansmanında Gayrimenkul Sertifikaları
Konut finansmanındaki uygulamalar, bazı faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Bir ülkenin
ekonomik, sosyal ve siyasal görünümü, tüketim alışkanlıkları, nüfus projeksiyonu ve yapısı, kişi başına düşen milli
gelir, kredi ve sermaye piyasalarının yapısı gibi faktörler, o ülkedeki konut finansmanının belirlenmesinde oldukça
önemli ve etkili faktörlerdir. Söz konusu faktörler göz önünde bulundurularak hazırlanacak olan konut finansman
sistemleri ile başarılı politikalar üretilebilecektir (Demir ve Palabıyık, 2005).
Türkiye’de konut finansman sistemleri incelendiğinde, piyasa mekanizması odaklı yaklaşımlar ile sosyal
politika yönü bulunmayan araçlar kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda 1980 yıllarından sonra Türkiye’de
gayrimenkul finansmanında ilk olarak konut ve arsa sertifikaları düzenlemeleri gerçekleştirilmiştir. Sonraki
yıllarda ise gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gayrimenkul sertifikaları, kira sertifikaları, gayrimenkul yatırım
fonları ve menkulleştirme yöntemleri uygulanmıştır (Coşkun, 2015).
Ülkemizde ilk kez 1989 yılında konut sertifikaları Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi (yeni adıyla TOKİ)
tarafından çıkarılmıştır. İstanbul Halkalı Toplu Konutlarının 250.000 m2’si için ilk kez uygulanmıştır. Bu
kapsamda konut sertifikaları 5 yıl vadeli ve 1 m2’lik konut karşılığında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda
kote edilmiştir. Söz konusu uygulama bazı nedenlerle başarılı olamamıştır. Bunların en önemlileri; ihraç
fiyatlarının yüksekliği, şerefiye uygulamaları, konut sahibi olmak için 5 yıl beklenmesi ve getirilerin enflasyon
oranlarının altında olması gibi nedenler olarak sıralanmaktadır (Dolun, 2007).
1989 yılından sonra ise gayrimenkul sertifikaları oluşturulmuştur. Bu kapsamda yapılmış olan ilk düzenleme
“Gayrimenkul Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III No: 19)” olarak
nitelendirilmektedir. İlgili Tebliğ, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 20.07.1995 tarih ve 22349 Sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 3 Haziran 1996’da ise İMKB tarafından Gayrimenkul Sertifikaları
Pazarı faaliyete başlamıştır (Köroğlu, 2016).
Gayrimenkul Sertifikası, “ihraççıların inşa edilecek veya edilmekte olan gayrimenkul projelerinin
finansmanında kullanılmak üzere ihraç ettikleri, gayrimenkul projesinin belirli bağımsız bölümlerini veya
bağımsız bölümlerin belirli bir alan birimini temsil eden nominal değeri eşit menkul kıymet” olarak
tanımlanmaktadır (Resmi Gazete, 2013).
Gayrimenkul sertifikaları 1996 yılında ihraç edilmiştir. İstanbul’da Ataşehir bölgesinde gerçekleştirilen konut
projesi kapsamında Türkiye Emlak Bankası A.Ş. tarafından uygulanmıştır. Söz konusu konut projesinin
finansmanı için ülkemizde ilk kez gayrimenkul sertifikaları ihraç edilmiştir. 10 TL nominal değeri olan 383 adet
konut için 10.000.000 TL değerinde gayrimenkul sertifikası ihraç edilmiştir. Halka arz edilen söz konusu
sertifikalar 03.06.1996 tarihinden itibaren İMKB Tahvil ve Bono Piyasası’nda işlem görerek, 31.10.1997 vade
bitim tarihinden önce 28.10.1997 tarihinde işleme kapatılmıştır. Bu doğrultuda 2.268 kişiye 2.713.790 TL tutarında
gayrimenkul sertifikası satılmıştır. Gayrimenkul sertifikaları da şerefiye, getiri, fiyat, vade gibi nedenlerle ilgi
görmemiştir (Köroğlu, 2016).
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1996 yılındaki gayrimenkul sertifikası uygulamasından sonra, yeni bir Kanun ile değişiklikler yapılarak,
gayrimenkul sertifikalarının hukuki altyapısı oluşturulmuştur. Söz konusu Kanun, 30.12.2012 tarih ve 28513 Sayılı
Resmi Gazete’de 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu adıyla yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda,
gayrimenkul sertifikaları günümüzün şartlarına uygun hale dönüştürülmüş, piyasaların şeffaf, etkin, güvenilir ve
rekabetçi bir ortamda işleyişinin sağlanması amaçlanmıştır. Gayrimenkul sertifikalarına ve bunların ihraçlarına
ilişkin usul ve esaslar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun VII-128.2 Sayılı “Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği” ile
yeniden düzenlenmiştir. Bahsi geçen Tebliğ 05.07.2013 tarih ve 28698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir (SPK, 2013).
Yeni Tebliğ kapsamında, ülkemizde gayrimenkul sertifikaları ilk kez halka arz edilmiştir. TOKİ ve Makro İnşaat
işbirliği ile inşa edilen Park Mavera III projesi kapsamında 29-30-31 Mart 2017 tarihlerinde sabit fiyatla talep
toplama yöntemi gerçekleştirilmiştir. Gayrimenkul sertifikalarının her biri 42,50 TL olan söz konusu uygulamada
3.370.410 adet sertifika satışa sunularak, 143.242.425 TL değer elde edilmiştir. Halka arz sürecinde, 5.244 adet
bireysel katılımcı başvuruda bulunarak, 2.141.506 adet sertifika talep edilmiştir. İlgili bireysel katılımcılardan,
5.038 adet yatırımcının talebi bu doğrultuda karşılanmış olup, 1.755.842 adet sertifikanın satışı oluşturulmuştur.
Kurumsal yatırımcılar tarafından ise 2.064.568 adet sertifika talep edilerek, 1.594.568 adet sertifika satışı
gerçekleştirilmiştir (TOKİ, 2017).
Nihai
Talep
Tahsisat
Tahsisat
Gelen
Tahsisat
Karşılama
Tür
Tahsisat
Eden/Dağıtılan
Adet
Oran (%) Talep Adet
Oran (%)
Oranı (%)
Adet
Kişi Sayısı
Bireysel
1.685.205
%50,0
2.141.506
1.775.842
%52,7
5.244/5.038
%82,9
Kurumsal
1.685.205
%50,0
2.064.568
1.594.568
%47,3
41/39
%77,2
Toplam
3.370.410
4.206.074
3.370.410
Tablo 1: Halka Arza Gelen Talep, Tahsisat ve Dağıtım Tutarları Kaynak: TOKİ Yetkilileriyle Yapılan
Görüşmeler Neticesinde Elde Edilmiştir.
Gayrimenkul sertifikaları yoluyla, alım gücü düşük olan bireysel yatırımcıların, sermaye piyasalarını kullanarak
büyük gayrimenkul projelerine ortak olması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda yeni Tebliğ’e göre gerçekleştirilen
gayrimenkul sertifikalarının, Park Mavera III projesi kapsamında halka arz sürecinde, alınan taleplerin
değerlendirilmesi oldukça önemlidir. İlgili talep sonuçları değerlendirildiğinde, bireysel yatırımcıların en fazla 1,5
milyon TL talep büyüklüğüne sahip olduğu görülmektedir. Yine, bireysel yatırımcıların ortalama talep büyüklüğü
de 17.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Gayrimenkul sertifikalarının diğer gayrimenkul yatırım araçlarına göre önemli avantajları bulunmaktadır.
Gayrimenkul sertifikalarının hukuki altyapısının oluşturulduğu Tebliğ’de yer alan tanımlarda, asli edim ve tali
edim haklarının bulunduğu görülmektedir. Bu doğrultuda, gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılarına yeterli
miktarda sertifikaya sahip olmaları durumunda “asli edim” hükmü uyarınca, ilgili projeden bir gayrimenkul
alanına sahip olma imkanı vermektedir. Ayrıca, yeterli sertifikaya sahip olmayan ya da gayrimenkul almayı tercih
etmeyen yatırımcılar ise “tali edim” hükmüyle ilgili sertifikaları satarak, kazanç elde edebilmektedir. Gayrimenkul
alımında, istenilen anda nakit elde edilemediği göz önünde bulundurulduğunda, gayrimenkul sertifikaları ile
yatırımcılar şeffaf ve adil bir piyasada oluşan fiyatlamalardan satış yaparak nakit elde etme imkanına sahip
olmaktadır(Resmi Gazete, 2013).
Gayrimenkul sertifikaları modelinin birçok avantajı bulunmaktadır. Bu avantajlardan bir diğeri de,
gerçekleştirilecek olan projeye topraktan dahil olma imkanının sağlanmasıdır. Halihazırda inşaat sektöründe
gerçekleşen kazançların önemli bir kısmının proje aşamasında oluştuğu dikkate alındığında, sertifika alımının
yatırımcıya kazanç sağlama ihtimalinin yüksek olduğu açıktır. Ancak, sertifikaların diğer borsa enstrümanları ile
karşılaştırılmaması oldukça önemlidir. Gayrimenkul sertifikalarının karşılığında bir konut (proje) olduğundan,
yani sertifikalar fiziksel bir alanı temsil ettiğinden, kazanç miktarı her zaman sınırlı kalacaktır. Bu doğrultuda,
sertifikanın karşılığı olan bedel, her zaman belli aralıklar dahilinde kalacaktır.
Mevzuat hükümleri uyarınca, gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapan yatırımcılar için faizsiz bir yatırım
imkanı sağlanmaktadır. Para ve sermaye piyasalarını faiz hassasiyetleri nedeniyle tercih etmeyen, ancak elinde
olan tasarruflarını değerlendirmek isteyen yatırımcılara yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu doğrultuda
gayrimenkulü önemli bir yatırım aracı gören ve küçük tasarrufları olan yatırımcılar gayrimenkul sertifikaları ile
faizsiz kazanç sağlayabilecektir. Aynı zamanda küçük meblağlarda tasarruf sahibi olan kişilerin tasarruf birikimine
de katkı sağlanmaktadır. Gayrimenkul sertifikalarına yatırım yapmak isteyen kişilerin bankalarda yeni hesap açma
oranları da 2000’den fazladır. Böylelikle, yastık altı tabir edilen tasarruflar piyasaya yansımış olmaktadır.
Gayrimenkul sertifikaları, yatırımcılara kazanç sağlamasının yanı sıra projesine finansman arayışında olan inşaat
firmaları açısından da önemlidir. Halihazırda finansman sıkıntıları nedeniyle projelerini gerçekleştiremeyen inşaat
firmaları, gayrimenkul sertifikaları ile proje başlangıcında belli bir finansmana sahip olmaktadır. Bu doğrultuda
projeye başlangıç aşamasında yaşanan finansman sorunları bir nebze çözülerek, daha sağlıklı, güvenli, hızlı ve
nitelikli bir şekilde projelerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
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Gayrimenkul satışından elde edilen kazançlar ile projeyi geliştiren firmanın yaşayacağı olumsuz durumlara karşı
korunması amacıyla mevzuat değişiklikleri ile bazı önlemler getirilmiştir. Söz konusu önlemler ile kamu alacakları
dahil olmak üzere haciz yapılamayacağı, iflas masasına dahil edilemeyeceği, ihtiyati tedbir kararı
verilemeyeceğidir(Resmi Gazete, 2016).

5 Sonuç
Kentsel dönüşümde yapılması planlanan projelerin en önemli sorunlarından bir tanesi finansmandır. İnşaat
sektöründe yaygın bir şekilde yaşanan finansman sorunu, inşaat firmalarının bankalardan, teminat sorunları
nedeniyle finansman sağlayamamasından ve bankaların kredi karşılığında istedikleri koşullara sahip
olmamalarından kaynaklanmaktadır. Bu noktada bankacılık sistemi dışından bir kaynaktan finansman sağlamak,
inşaat firmaları için cazip gelecektir. İnşaat firmaları gayrimenkul sertifikalarını kullanarak, proje öncesinden
finansman kaynaklarını kısmen temin etmektedir. Sermaye piyasası aracı kuruluşları tarafından ise ilgili
sertifikaların satışları yapılmaktadır.
Kentsel dönüşüm projelerinin şeffaf, güvenilir, etkin ve hızlı bir şekilde oluşturulması bakımından gayrimenkul
sertifikalarının kullanılması oldukça önemlidir. Halihazırda uygulanan Park Mavera projesinin gayrimenkul
sertifikalarının diğer yatırımcılar açısından öncü olması ve sistemin işleyişinin sağlanması adına benzer ihraçların
gelmesi oldukça önemlidir. Önceki yıllarda 2 kez uygulama alanı bulan ve başarısız olan gayrimenkul
sertifikalarının, halihazırda sahip olunan sermaye piyasası imkanları ile yeniden denenmesi, sistemin işleyişinin
sürdürülmesi açısından oldukça önemlidir.
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Öğrencilerin Otel İşletmelerindeki İş Etiğine Yönelik Algıları
Students’ Perception Toward Business Ethics in Hotel Businesses
Muharrem Kaya (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Dr. Azamat Maksudunov (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
Nowadays, business ethics and social responsibility are main factors effecting long term success of businesses.
Previous studies indicate that the issue of business ethics is evaluated according to the opinions of employees,
potential employees and managing staff. The main purpose of this paper is to evaluate business ethics climate of
hotel enterprises through the eyes of tourism students. The primary data was obtained from face-to-face interviews
with students (n=107) of Kyrgyzstan-Turkey Manas University Vocational School, who have an internship in
Antalya province of Turkey. The data were analyzed using descriptive statistics and t-test. As a result of the
research, it has been determined that the perceptions of the students on the business ethics are generally positive.
In addition, it has been determined that the students' perceptions toward business ethics differ according to gender,
ethics courses and departments, where students spent their internships.

1 Giriş
Turizm endüstrisi, günümüzde hızla gelişmeye devam ederek; hem yarattığı gelir ve iş bulma fırsatları açısından
hem de farklı sektörler için yarattığı sosyal ve ekonomik fırsatlar açısından oldukça önemli yatırım ve istihdam
alanı haline gelmiştir. Turizm sektöründe önemli bir yere sahip olan konaklama işletmelerinin alt işletmelerinden
biri olan otel işletmelerinde genel olarak etik davranışlar ve özelde de iş etiği; iş performansı, verimlilik, çalışan
ilişkileri ve karlılık gibi birçok faktörü doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Bu bakımdan turizm alanında
eğitim gören öğrencilerin turizm sektöründe ilk uygulama yaptıkları ve bazı mesleki deneyimler kazandıkları staj
dönemlerindeki iş etiği iklimi; öğrencilerin turizm sektörü ile ilgili algılamaları üzerinde oldukça etkilidir.
Günümüzde yasal düzenlemelerin yetersiz olması, kültürel değişimlerin ve yozlaşmaların yaşanması ve iş
hayatındaki uygulamaların yanlış veya eksik yapılması; çalışma hayatında iş ahlâkı sorunlarının oluşmasına neden
olmaktadır (İGİAD, 2008:7). Dolayısıyla iş etiği konusu işletmeler ve çalışanlar açısından önemli hale
gelmektedir. Etik; belirli bir sürede bir toplum tarafından kabul edilen, insanların birbirileriyle ilişkilerini
düzenleyen örf-adet, töre yasalarının, ahlaki değerlerin ve ilkelerin bütünüdür (Yılmazer ve Bahadır, 2011:22). İş
etiği ise; etiğin temel konularından birisidir. Bireylerin hayatının önemli bir payını oluşturan iş hayatının kendi
içinde bazı değerleri, kuralları ve etik anlayışı mevcuttur. Bu bakımdan iş etiği; iş hayatındaki davranışları
düzenleyen, hangi yöntemle doğru iş yapılacağı konusunda rehberlik eden ilkeler bütünüdür (Çabuk ve İşgüden,
60:2006). İş etiğinde yasal düzenlemelerde olduğu gibi bazı kanunlar ve kurallar geçerlidir. Kuralların var olması
bireylerin bazı davranışlar sergilemesini engeller. Bu bakımdan gereksiz ve yerinde olmayan davranışların
sergilenmesini engellemiş olur. Buna bağlı olarak davranışlardaki tutarsızlık ve belirsizlik de azalmış olur. İş
hayatında etik kurallara uymanın diğer önemli bir amacı ise çalışan ilişkilerinin iyi olmasını sağlamaktır (TUSİAD,
2009:34). İnsan unsuru turizm sektörünün gelişmesini etkileyen önemli faktörlerin başında gelir. Turizm
sektöründeki gelişmelerin hızlı ve kalıcı olması için iş etiği iklimin korunması ve iyileştirilmesi gerekmektedir.
Olcay ve Sürme (2015) tarafından yapılan araştırmada stajyer öğrencilerin gözüyle, yönetici ve işgören etik
davranışlarının istatiksel olarak anlamlı bir farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili bir diğer çalışma
Yücel ve Çiftçi (2012) tarafından bir kamu yükseköğretim kurumu örneğinde yapılmıştır. Bu araştırmada iş etiğine
yönelik davranışların olumlu yönde olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca demografik özellikler bakımından anlamlı
farklılıkların olduğu da tespit edilmiştir.
Bu araştırmada ise potansiyel çalışanlar konumunda olan öğrencilerin otel işletmelerindeki iş etiği ortamına
ilişkin algılamaları ele alınmaktadır.

2 Literatür Taraması
Turizm işletmelerinde günlük işlerden, uzun vadeli planlamalara, karar alma aşamalarından, standart kontrollere
kadar iş hayatının birçok aşamasında çelişkili durumlarla karşılaşılabilir. Ancak bu durumlarda çözüm için
uygulanan etik ilke ve kurallar bazen tüm bireyler tarafından kabul edilmeyebilir. İş etiği eleştirmenleri, bu
durumun toplum ve kültür normlarından kaynaklandığını ve bunun için göreceli olabileceğini savunmaktadırlar.
Dolayısıyla çalışanlar aynı işletmede faaliyette bulunsalar bile farklı geçmişlerden, kültürlerden geldikleri göz
önünde bulundurulmalıdır (Yılmaz, 2010:2).
İş etiği, firmaların mal ve hizmet üretme, paketleme ve dağıtma evrelerinde firma ve iş gören düzeyinde
davranışların etik olup olmadığı ile ilgilenir. Bu bakımdan iş etiği aynı zamanda uygulamalı etiktir denilebilir. Bu
yüzden uygulamalı iş etiği; firma etiği, ticaret etiği, işletme etiği, şirket etiği gibi farklı isimlerle nitelendirilebilir
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(Aktan, 1999:43). Her işin kendine göre nitelikleri, zorlukları ve gereklilikleri vardır. Meslekler, mesleği icra
edenlere bazı sorumluluklar yüklemektedirler. Buradaki önemli husus, bir mesleğin sürdürülebilmesi için ihtiyaç
duyulan kabiliyet ve yeterlilik olup, meslek onurunun korunması için gerekli olan ahlaki ve etik davranışların
uyum içinde sergilenmesidir. Mesela yemekler ve mutfak hakkında bilgisi olmayan bir kimsenin aşçı olması
meslek onuru ile bağdaşmaz. Ayrıca bu durum toplumun aşçılık mesleğine duyduğu saygınlığın zedelenmesine de
neden olabilir (İzveren, 1980:248). Ahlaki davranışlar sergileyen çalışanlar; müşteriler tarafından her zaman
güvenilir ve saygın çalışanlar olarak nitelendirilir. Dolayısıyla müşteriler, çalışanların etik kurallara uyduğu
işletmeleri tercih ederler. İşletmelerin etik değere sahip olması; müşterilerin, çalışanların, ortakların ve
tedarikçilerin karşılıklı güven, saygı ve anlayış içerisinde faaliyetlerini sürdürmelerine bağlıdır (Barutçugil,
2004:223).
Turizm sektörünün önemli yatırım alanları olan otel işletmelerinde iş etiğinin değerlendirilmesine ilişkin
akademik çalışmaların; yöneticilere (Yaman ve Gürel, 2006; Bektaş, 2008), çalışanlara (Ünlüönen ve Olcay, 2003;
Varinli, 2004; Bahadır, 2011) ve potansiyel çalışanlara (Köroğlu ve Gezen, 2014; Akan, 2007; Akova ve Çalık,
2008; ) dayandırıldığı görülmektedir.
Ünlüönen ve Olcay (2003:91-112) tarafından otel işletmelerinde görev yapan iş görenlerin eğitim düzeyleri ile
ahlaki sorumluluk bilinçleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonucunda otel işletmelerinde iş görenlerin eğitim düzeyleri ile ahlaki sorumlulukları arasında ilişki
olduğu tespit edilmiştir.
Varinli (2004:44-53) otel çalışanlarının etik olmayan davranışlara yönelik kanaatlerini ortaya koymak amacıyla
Kapadokya bölgesinde faaliyet gösteren üç ve dört yıldızlı otel çalışanlarına yönelik bir araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, çalışanların etik dışı davranışları değerlendirmelerinde
pozisyonlara göre farklılıklar olduğu ve genel olarak çalışanların etik dışı davranışları tasvip etmedikleri ortaya
çıkmıştır.
Hudson ve Miller (2006: 41-59) turizm alanında eğitim gören farklı ülkelerdeki (Avustralya, İngiltere, Kanada)
öğrencilerin (n=438) iş etiği konusundaki algılarını değerlendirmek amacıyla bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Çalışma sonucunda çevresel sorunların sosyal ve ekonomik sorunlardan daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca
cinsiyet ve ülke türünün etik davranışlarda etkili olduğu buna karşılık alınan eğitimin etkili olmadığı sonucuna
varılmıştır.
Yaman ve Gürel (2006: 470-489) farklı kültürlerden gelen turizm yöneticilerinin etik karar almalarında farklılık
olup olmadığını araştırmak amacıyla Avustralya ve Türkiye’de görev yapan yöneticiler üzerinde araştırma
gerçekleştirmiştir. Araştırma sonucunda Türk yöneticilerin etik konusundaki algılamaları Avustralya’lı
yöneticilere kıyasla daha yüksek oranda olduğu tespit edilmiştir.
Akan (2007: 7-20) tarafından iş etiği kurallarını ve evrensel turizm etiği ilkelerini değerlendirmek üzere bir
araştırma yapılmıştır. Çalışmada Türkiye’de, iş hayatındaki uygulamalar da dikkate alınarak turizmdeki etik
sorunlar ve etik kurallarının geliştirilmesi süreci değerlendirilmiştir. Bu çerçevede iş etiği kurallarının oluşması ve
evrensel turizm etiği ilkelerinin başarılı olması; turizmde etik eğitiminin detaylı bir biçimde verilmesine ve
turizmde etik kurallarının uygulanmasına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.
Bektaş (2008: 1-17) tarafından otel yöneticilerinin etik kuralları algılama düzeyini tespit etmek amacıyla Muğla
ilinde bulunan 4 ve 5 yıldızlı 72 üst düzey otel yöneticisi üzerinde araştırma gerçekleştirmiştir. Araştırma
sonucunda eğitim, ünvan ve deneyim özelliklerine göre iş hayatında etik kuralların yöneticiler tarafından
benimsenmesinin bir farklılık göstermediği sonucu tespit edilmiştir.
Akova ve Çalık (2008: 1-13) turizm bölümünde eğitim alan öğrencilerin etik algılamalarını tespit etmek
amacıyla; Sakarya Üniversitesi Sapanca Meslek Yüksek Okulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik programında
okuyan 150 öğrenci üzerinde araştırma yapmışlardır. Yapılan araştırma sonucunda; katılımcıların turizm
sektöründe ortaya çıkan etik dışı olaylara katılmadıkları, müşterilerin hassas oldukları etik dışı davranışlarda ise
esnek davranışlar sergileyebileceklerini belirttikleri görülmektedir. Ayrıca, demografik değişkenlerle algılanan etik
davranışlar arasında anlamlı farklılıkların olduğu görülmüştür.
Bahadır (2011: 21-40) tarafından otel işletmelerinde ön büro çalışanlarının etik algılamalarını ve görüşlerini
ortaya koymak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada yüz yüze görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan
araştırma sonucunda; konaklama işletmelerindeki çalışanların etik algılama düzeylerinin genelde kabul edilebilir
düzeyde olduğu, işletme yönetici ve patronlarının emir ve görüşlerinden etkilendiği, bununla beraber etik algı
düzeyinde çalışanların kişiliğinin önemli bir yeri olduğu ortaya çıkmıştır.
Pelit ve Arslantürk (2011: 163-184) turizm işletmelerinde iş etiği uygulamalarının, üniversitelerin turizm
bölümlerinde eğitim gören öğrencilerin (n=1088) staj yapacakları işletme seçiminde önem derecesini tespit etmek
amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda turizm işletmelerinde geçerli olan iş etiği kurallarının,
öğrencilerin işletme seçiminde oldukça önemli olduğu tespit edilmiştir. Diğer yandan önem düzeyinin öğrencilerin
cinsiyetleri, iş tecrübeleri ve okudukları bölümlere göre de farklılık gösterdiği tespit edilmiştir.
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Lee ve Tsang (2013: 228-250) tarafından Hong Kong’da turizm ve otel işletmeciliği bölümlerinde eğitim gören
öğrencilerin (n=370) etik algılarını ortaya koymak amacıyla bir araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda
öğrencilerin etik algılarının yüksek düzeyde olduğu tespit edilmiştir.
Knani (2013: 1-8) tarafından Kanada’ da turizm sektöründe çalışacak olan öğrenciler açısından etik konusunun
önemini belirlemek amacıyla bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Araştırma genel olarak turizm sektöründeki
yöneticiler, işgörenler ve öğrenciler ile ilgili yapılan etik konusundaki çalışmaların literatür taraması niteliğindedir.
Araştırmada etik davranışların iş memnuniyetini artırdığı, istikrarlı çalışma sağladığı ve işletme karlarına olumlu
katkı sağladığı belirlenmiştir.
Köroğlu ve Gezen (2014: 253-257) turizm alanında eğitim gören öğrencilerin (n=314) iş değerlerini ortaya
koymak amacıyla Türkiye’de bir araştırma gerçekleştirmişlerdir. Araştırma sonucunda iş değerlerini oluşturan 15
faktör belirlenmiş ve bunlar arasında güvenlik, başarı, çalışma ortamı faktörleri turizm öğrencileri için daha önemli
bulunmuştur. Ayrıca yaş, cinsiyet, çalıştıkları birim ile iş değerleri arasında farklılıkların olduğu tespit edilmiştir.
Günümüzde önemli yatırım alanlarından biri olan turizm sektörü; her yıl milyonlarca insanın dünya üzerinde
seyahat etmesini sağlayan büyük bir endüstri haline gelmiştir. İnsanların yaşadıkları yerlerden başka yerlere sürekli
kalışa dönüşmemek üzere; seyahat etmek, konaklamak, eğlenmek ve sosyal aktivitelere katılmak gibi amaçlarla
yaptıkları faaliyetlerin tümü turizm olarak adlandırılmıştır (Dolmacı ve Bulgan, 2013: 48-55). Bu bağlamda
yukarıda verilen araştırmalardan da anlaşılacağı gibi turizm sektöründe hizmet sunan işletmelerde; iş
memnuniyeti, çalışan ilişkileri, verimlilik, karlılık, rekabette üstünlük gibi faktörler genel olarak etik, özelde de iş
etiği ile doğrudan ilintilidir. Turizm sektörünün emek-yoğun olması etik konusunun sürekli güncel olmasını
sağlamaktadır. Bu açıdan konuyla ilgili yapılacak yeni araştırmalar; turizm işletmelerinde iş etiği ikliminin daha
etkin bir hale gelmesini sağlayabilir.

3 Araştırmanın Amacı ve Yöntemi
Bu araştırma; genel olarak otel işletmelerinde iş etiği ortamını; turizm alanında eğitim gören stajyer öğrencilerin
gözüyle değerlendirmeyi ve iş etiğine yönelik algıları tespit etmeyi amaçlamaktadır.
Araştırmada kullanılan veriler Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden
yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Söz konusu öğrenciler her yıl yaz dönemlerinde Türkiye’nin Antalya
ilinde faaliyet gösteren otel işletmelerinde staj uygulamaları görmektedir. Anket formunun hazırlanmasında daha
önce yapılmış çalışmalar esas alınmıştır (Olcay ve Sürme, 2015: 1121-1125; Akova ve Çalık, 2008:7-8; Aydın v.d,
2016) Anket formu; cinsiyet, eğitim görmekte olduğu bölüm, staj yaptığı departman gibi soruların yanı sıra, staj
yaptığı kurum ve kurumdaki yöneticilerin etik davranışlarını değerlendirmeye yönelik 20 önermeyi içermektedir.
Önermeler 5’li Likert tipi ölçeğine (1-Hiç katılmıyorum, 5-Tamamen katılıyorum) göre hazırlanmıştır. Ankette
formunun güvenilirliğiyle ilgili olarak, sosyal bilimlerde yapılan araştırmalarda yaygın olarak kullanılan Cronbach
Alfa katsayısı likert ölçekli 20 soru üzerinden hesaplanmış, Cronbach alfa katsayısı 0,718 olarak tespit edilmiştir.
Genel olarak 0,65 ve üzeri çıkan katsayılar oldukça güvenilir olarak değerlendirilmektedir. Araştırmanın
örneklemini 01.06.2016 – 01.10. 2016 tarihleri arasında Antalya ili Manavgat ilçesinde staj gören 107 öğrenci
oluşturmaktadır. Anket formları Aralık 2016 döneminde yüz yüze doldurtulmuş ve elde edilen veriler amaca
yönelik istatistiksel analizlere tabi tutulmuştur.

4 Bulgular
Katılımcıların cinsiyet değişkenine göre dağılımına baktığımızda, %78 kız ve geriye kalan %21’lik kısmı erkek
öğrencilerden oluşmaktadır. KTMÜ – MYO (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi; Meslek Yüksekokulu)
öğrencilere 7 ayrı programda eğitim vermektedir. Ankete katılan toplam 107 öğrencinin bölümlere göre dağılımına
baktığımızda, genel olarak dengeli bir dağılım görülmekte ve %9 ile %18 arasında değişmektedir. Öğrencilerin
%68 gibi önemli bir kısmı otellerde servis departmanlarında staj yapmaktadır. Önbüro ve mutfak departmanlarında
%6’lık kısmının staj yaptığı görülmektedir. Geriye kalan %20’lik kısmı kat hizmetleri, muhasebe, misafir ilişkileri
ve animasyon gibi diğer departmanlarda staj eğitimi almaktadırlar.
Araştırma kapsamında bir diğer soru öğrencilerin bugüne kadar iş etiğine yönelik bir ders veya derslerde bilgi
alıp almadığı ile ilgilidir. Katılımcıların %82’si bu soruya evet yanıtını, %18 ise hayır yanıtını vermiştir. Ayrıca,
öğrencilerin %95’lik büyük bir kısmı genel olarak staj yaptıkları kurumdan memnun olduklarını belirtmişlerdir.
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Cinsiyet
Kız
Erkek
Toplam
Staj yapılan departman
Servis
Ön büro
Mutfak
Diğer
Toplam
Etik Dersi / Bilgisi
Evet
Hayır
Toplam
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Sıklık
84
23
107
Sıklık
73
6
6
22
107
Sıklık
88
19
107

Yüzde
78,5
21,5
100,0
Yüzde
68,2
5,6
5,6
20,6
100,0
Yüzde
82,2
17,8
100,0

Okuduğu Bölüm
Turizm
Büro Yönetimi
Pazarlama
İnşaat
Çocuk Gelişimi
Otomotiv
Muhasebe
Toplam
Staj memnuniyeti
Evet
Hayır
Toplam

Sıklık
20
12
20
11
14
10
20

Yüzde
18,7
11,2
18,7
10,3
13,1
9,3
18,7

107

100,0

Sıklık
102
5
107

Yüzde
95,3
4,7
100,0

Tablo 1: Katılımcıların Genel Özellikleri ve Memnuniyeti
Öğrencilerin etik ile ilgili algılanan puan ortalamaları ve “3=Orta derecede katılıyorum” puanına göre
ortalamalar arasındaki farkların istatistiksel olarak anlamlı olup olmadığı tek örneklem “t” testiyle araştırılmıştır
ve elde edilen önem seviyesi olasılıkları, her bir soruya verilen puanların ortalamaları ve standart sapmaları tablo
2’de gösterilmektedir.
Tablo genel olarak incelendiğinde, öğrencilerin iş etiğine yönelik algılanan ortalamaları 2,3 ile 4,3 arasında
değişmektedir. Tüm ifadelerde 0,05’ten küçük önem seviyelerinde anlamlı farklılık elde edilmiştir.
Önermeler
Yöneticiler bize verdiği görevleri tam olarak açıkladılar
Yöneticiler mesleki gelişimimiz için çaba harcadılar
Yöneticiler duygu ve düşüncelerimize değer verdiler
Yöneticiler bahşişler konusunda adil davrandılar
Yöneticiler iş güvenliği konusunda gerekli önlemleri aldılar
Yöneticiler izin haklarımızı düzenli kullanmamızı sağladılar
Yöneticiler dini inançlarımıza saygı gösterdiler
Yöneticiler verdiği sözü her zaman tuttular
Yöneticiler kendi özel işlerinde bizleri kullandılar
Yöneticiler zaman zaman sözlü tacizde bulundular
Yöneticiler onur kırıcı davranışlarda bulundular
Yöneticiler özel hayatlarımıza müdahalede bulundular
Yöneticiler başarısızlığımızdan dolayı bizi küçük düşürdüler
Yöneticiler etik davranış konusunda örnek oldular
Staj yaptığım kurumda müşteri memnuniyeti esastır
Staj yaptığım kurumda işgörenlere değer verilir
Staj yaptığım kurumda çevre temizliğine önem verilir
Staj yaptığım kurumda yazılı etik kuralları vardır
Staj yaptığım kurumda etik ile ilgili bizlere bilgi verildi
Staj yaptığım kurumda kariyer yapmak isterim

N

Ortalama

107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107

4,2804
3,7290
3,8692
3,7664
3,9720
3,9346
4,1682
3,6916
2,3364
2,6355
2,5514
2,6168
2,5701
3,7850
3,9907
4,0093
4,3178
4,1402
4,0000
3,4486

Standart
Sapma
,85555
1,11228
1,05584
1,31450
,88444
1,17579
1,12002
1,20855
1,25851
1,22392
1,22269
1,26375
1,22945
,96180
,94665
,84111
,88593
1,02284
,98095
1,41577

Önem
Seviyesi
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,003
,000
,002
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,000
,001

Tablo 2: Öğrencilerin Etik İle İlgili Algılanan Puan Ortalamaları ve “Orta derecede katılıyorum=3” Puanına
Göre Test Sonuçları
Katılımcılar tüm olumlu ifadelere olumlu ve tüm olumsuz ifadelere genellikle olumsuz görüş bildirmişlerdir.
Ortalamaları en yüksek olan olumlu ifadeler sırasıyla, staj yaptığım kurumda çevre temizliğine önem verilir (ort.
4,3 ve std. sap. 0,88), Yöneticiler bize verdiği görevleri tam olarak açıkladılar (ort. 4,2 ve std. sap. 0,85),
Yöneticiler dini inançlarımıza saygı gösterdiler (ort. 4,1 ve std. sap. 1,12) ve Staj yaptığım kurumda yazılı etik
kuralları vardır (ort. 4,1 ve std. sap. 1,02) şeklinde olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, öğrencilerin staj
yaptıkları otellerdeki iş etiği ile ilgili görüşleri genel olarak olumlu olduğu belirlenmiştir.
Anket formunda iş etiğine ilişkin olumsuz ifadelere de yer verilmiştir. Olumsuz ifadelere verilen cevapların
ortalamaları genellikle 3’ün altında olup, öğrenciler bu tür ifadelere katılmadıkları yönde görüş belirtmişlerdir.
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Ortalamaları en düşük olan ifadeler sırasıyla, Yöneticiler kendi özel işlerinde bizleri kullandılar (ort. 2,3 ve std.
sap.
1,25), Yöneticiler onur kırıcı davranışlarda bulundular (ort. 2,5 ve std. sap. 1,22), Yöneticiler
başarısızlığımızdan dolayı bizi küçük düşürdüler (ort. 2,5 ve std. sap. 1,22) ve Yöneticiler özel hayatlarımıza
müdahalede bulundular (ort. 2,6 ve std. sap. 1,26) şeklinde olduğu görülmektedir. Diğer bir ifadeyle, öğrenciler
staj yaptıkları kurumlarda iş etiğine ilişkin olumsuz davranışlarla karşı karşıya kalmadıkları söylenebilir.
Araştırmada, öğrencilerin işyerinin ve yöneticilerin etik davranışlarına yönelik algıları demografik özelliklere
göre anlamlı farklılık gösterip göstermediği bağımsız örneklem ‘t’ testi ile incelenmiştir. Sadece farklılık tespit
edilen bulgular aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Önermeler

Cinsiyet

N

Ortalama

Standart
Sapma

Yöneticiler dini inançlarımıza saygı
gösterdiler

Kız

84

4,3095

,98147

Erkek

23

3,6522

1,43364

Yöneticiler zaman zaman sözlü
tacizde bulundular

Kız

84

2,4881

1,16675

Erkek

23

3,1739

1,30217

Yöneticiler başarısızlığımızdan dolayı
bizi küçük düşürdüler

Kız

84

2,4286

1,18511

Erkek

23

3,0870

1,27611

Staj yaptığım kurumda müşteri
memnuniyeti esastır

Kız

84

4,0952

,92644

Erkek

23

3,6087

,94094

Önem
seviyesi
,012
,017
,022
,028

Tablo 3: Öğrencilerin İş Etiği Algılarının Cinsiyete Göre Farklılığı
Tablo 3’te sunulan sonuçlar genel olarak incelendiğinde, bazı ifadeler bazında istatistiksel olarak (p<0.05)
anlamlı farklılıkların olduğu görülmektedir. ‘Yöneticiler dini inançlarımıza saygı gösterdiler’ ifadesinde hem kız
(ort.4,3), hem de erkek (ort.3,6) öğrenciler olumlu görüş bildirmişlerdir. Ancak, kız öğrencilerin katılma düzeyi
erkek öğrencilere göre daha yüksektir. Benzer bir sonuç, ‘Staj yaptığım kurumda müşteri memnuniyeti esastır’
ifadesi için de geçerlidir. Diğer bir ifadeyle, kız öğrencilerin katılma düzeyi (ort. 4,0) erkek öğrencilere göre
(ort.3,6) daha yüksektir. Diğer taraftan, olumsuz ifadelerde kız öğrencilerin katılma düzeyleri erkek öğrencilere
göre daha düşüktür. ‘Yöneticiler başarısızlığımızdan dolayı bizi küçük düşürdüler’ ifadesine verilen cevapların
ortalaması kız öğrenciler için 2,4 iken, erkek öğrenciler için 3,0 olduğu görülmektedir. Benzer bir sonuç
‘Yöneticiler zaman zaman sözlü tacizde bulundular’ ifadesi için de geçerlidir. Kız öğrencilerinin ortalaması 2,4 ve
erkek öğrencilerin ortalaması 3,1 düzeyindedir.
Ayrıntıları Tablo 4’te sunulan bulgulara göre, öğrencilerin iş etiğine yönelik algıları üniversitede iş etiği dersi
alıp almadığına göre de farklılık göstermektedir (p<0.05).
Önermeler
Yöneticiler mesleki gelişimimiz için
çaba harcadılar

Etik
Dersi

N

Ortalama

Standart
Sapma

Evet

88

3,8409

1,00443

Hayır

19

3,2105

1,43678

Yöneticiler duygu ve düşüncelerimize
değer verdiler

Evet

88

3,9659

1,03334

Hayır

19

3,4211

1,07061

Yöneticiler zaman zaman sözlü
tacizde bulundular

Evet

88

2,5114

1,23171

Hayır

19

3,2105

1,03166

Evet

88

3,6136

1,35130

Hayır

19

2,6842

1,49267

Staj yaptığım kurumda kariyer
yapmak isterim

Önem
seviyesi
,024
,041
,023
,009

Tablo 4: Öğrencilerin İş Etiği Algılarının Etik Dersi Alıp Almadığına Göre Farklılığı
Üniversitede iş etiğine yönelik ders alan öğrencilerin ‘Yöneticiler mesleki gelişimimiz için çaba harcadılar’
ifadesine ilişkin ortalaması (ort.3,8), iş etiği dersi almayan öğrencilerin (ort.3,2) ortalamasına göre daha yüksektir.
Benzer sonuçlar, ‘Yöneticiler duygu ve düşüncelerimize değer verdiler’ ve ‘Staj yaptığım kurumda kariyer yapmak
isterim’ ifadeleri için de geçerlidir.
Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir kısmı otellerin servis departmanlarında staj yaptıklarını daha önce
belirtmiştik. Servis dışında kalan tüm departmanları ‘diğer’ grup altında toplayarak iş etiğine yönelik algılarında
farklılık olup olmadığı incelenmiştir. Ayrıntıları Tablo 5’te sunulan sonuçlara göre bazı ifadelerde anlamlı (p<0.05)
farklılıklar ortaya çıkmıştır.
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Önermeler
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Departman

N

Ortalama

Standart Sapma

Yöneticiler özel hayatlarımıza
müdahalede bulundular

Servis

73

2,7945

1,29055

Diğer

34

2,2353

1,12973

Yöneticiler başarısızlığımızdan
dolayı bizi küçük düşürdüler

Servis

73

2,3562

1,09760

Diğer

34

3,0294

1,38138

Staj yaptığım kurumda müşteri
memnuniyeti esastır

Servis

73

4,1781

,85542

Diğer

34

3,5882

1,01854

Önem seviyesi
,032
,008
,002

Tablo 5: Öğrencilerin İş Etiği Algılarının Staj Yaptığı Departmanlara Göre Farklılığı
‘Staj yaptığım kurumda müşteri memnuniyeti esastır’ ifadesine hem servis, hem de diğer departmanlarda staj
yapanlar katıldıkları yönde görüş belirtmişlerdir. Ancak, service departmanında staj yapanların (ort. 4,2) diğer
departmanlarda staj yapan (ort. 3,6) öğrencilere göre daha çok katıldıkları söylenebilir. Diğer taraftan, ‘Yöneticiler
başarısızlığımızdan dolayı bizi küçük düşürdüler’ ifadesinde servis departmanında staj yapanlar (ort. 2,3)
katılmadıkları, diğer departmanlarda staj yapanlar (ort. 3,0) orta derecede katıldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca,
‘Yöneticiler özel hayatlarımıza müdahalede bulundular’ ifadesine her iki grubun ortalaması 3’ten az olmakla
birlikte, servis departmanında staj yapan öğrencilerin ortalaması 3’e daha yakın olduğu görülmektedir.

5 Sonuç ve Öneriler
Konuyla ilgili literatür analizi ve yapılan alan araştırmasının sonuçları dikkate alındığında, çalışanların
işletmelerdeki etik iklimine yönelik tutumlarının belirlenmesi işletmelerin geleceği ve uzun dönemli başarısı
açısından önem taşımaktadır. Alan araştırmasının sonuçlarına göre, öğrencilerin staj yaptıkları kurumlarda iş
etiğine ilişkin olumsuz davranışlarla karşı karşıya kalmadıkları ve staj yaptıkları kurumlardan genel olarak
memnun kaldıkları tespit edilmiştir. Ayrıca, öğrencilerin iş etiğine yönelik algılarının cinsiyet durumuna, etik
konusunda ders alma durumuna ve staj yaptığı departmana göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Mesela, kız
öğrencilerin iş etiğine yönelik algıları erkek öğrencilere göre, daha önce etik ile ilgili ders almış olan öğrencilerin
algıları etik dersi almayanlara göre daha fazla pozitif olduğu görülmüştür. Diğer taraftan, otel işletmelerinin servis
departmanlarında staj yapan öğrencilerin diğer departmanlarda staj yapan öğrencilere göre daha pozitif bir algıya
sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Bu araştırma sektörde faaliyet gösteren otel işletmeleri, turizm alanında eğitim veren kurumlar ve konuyla ilgili
ileride yapılacak araştırmalar açısından önemli ipuçları vermekle birlikte bazı sınırlılıkları bulunmaktadır.
Araştırma sadece öğrencilerin görüşlerine dayalıdır. Aynı işletmelerde iş etiği ikliminin çalışanlara ve müşterilere
dayalı olarak araştırılması gereklidir.
İşletmelerin etik iklimi dış müşterilerin memnuniyetine etki ettiği gibi, iç müşteri olarak adlandırdığımız
çalışanlar ve potansiyel çalışanların memnuniyetini de doğrudan etkilemektedir. Bu bakımdan işletme yöneticileri,
iş hayatında etik davranışlar ile ilgilenmeli, etik kodlarını sistemli hale getirebilmek ve tüm çalışanlar tarafından
benimsenmesi için çaba göstermelidirler. Yöneticiler iş etiği konusunda diğer tüm çalışanlara örnek olmalı, etik
kurallara uymayan çalışanları uyarmalı ve takip etmelidirler. Gerekirse bu tür çalışanlar eğitim ve seminerler ile
desteklenmelidirler. Ayrıca turizm alanında eğitim veren kurumlar da iş etiği konusunda gerekli hassasiyeti
göstermelidirler. Geleceğin otel yöneticileri veya çalışanları olacak öğrencilere iş etiği konusunda derslerin yeterli
düzeyde verilmesi daha anlamlı olacaktır.
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Abstract
Climate change has emerged as the most important problem of this century for the world. We can speak of many
social, political and economic multi-dimensional impacts of the climate change on humankind. On the one hand,
the cities are suffering due to unusual environmental activities, on the other hand the migration due to the degraded
environment affect the regional economies. At the same time, climate change is triggering the health problems of
the humankind along with the disappearance of many animal species. Similar to these there are many different
issues and problems of the climate change. But one problem is differing from the others and this problem is the
worst one that humankind ever met: the food problem. Throughout the ages the food problem turned into an
economic problem because agriculture becomes an economic sector that produces food. The effects of climate
change on agricultural sector have strong influence on world economy. The supply of food decreases with the more
frequent extreme weather events. A lot of people have difficulties in getting food and income of the agricultural
sector declines. The purpose of the study is to draw attention to this problem. Therefore, the relationship between
food prices and CO2 emission was tested by using panel cointegration techniques. Analyze was done by using the
annual CPI-food and CO2 emission data of selected 26 OECD countries. The empirical results indicated the effect
of the climate change on food prices. In consequence of this effect the policymakers must set more efficient
policies.

1 Giriş
İklim değişikliği, temelde ısı artışları olmak üzere yağış, rüzgar, nemlilik ve bulutluluk gibi iklim kapsamında
yer alan değişkenlerin ortalama seviyelerinde yaşanan değişimlerdir. Kısaca, doğal faktörler kaynaklı iklimde
yaşanan farklılıklar iklim değişikliği olarak ifade edilmektedir. Bu değişiklik hem uzun süreçleri hem de yavaş
gelişen süreçleri kapsamakla birlikte, literatürde yer alan çalışmalar daha çok sanayi devriminden sonra iklimde
büyük ölçüde bir değişikliğin yaşandığını göstermektedir.
İklim değişikliğinin esas altyapısını oluşturmaya yönelik mücadeleler 1988 yılında gerçekleşen Hükümetlerarası
İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) hazırladığı iklim değişikliği raporlarında sanayi devriminden itibaren yüzey
ve deniz suyu sıcaklıklarının küresel anlamda ortalama 0,9 °C yükseldiğini ve bu artışın artan bir eğilim
gösterdiğini vurgulamıştır. Hazırlanan rapora göre 20 .yy'ın ikinci çeyreği, son 1400 yılın en sıcak 50 yılı olduğu
ve doğal faktörlerin sebep olduğu iklim değişikliği bu ısınmada küçük bir rolü olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla,
iklim konusunda araştırmacılar son yıllarda görülen iklim değişikliğinin %95 oranında insan temelli olduğuna
dikkat çekmektedir (IPCC, 2013). İklimin ortalama düzeyinde görülen bu değişimler, hem insanlar hem de diğer
canlılar üzerinde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Şöyle ki, sıcak hava akımları önemli sağlık sorunlarının
yaşanmasına yol açmaktadır. Ayrıca sıcaklık artışları bulaşıcı hastalıklara neden olarak birçok ölüme sebep
olmaktadır. Bu durum aynı zamanda diğer canlıları da etkileyerek ve hayat için çok önemli rolü olan
biyoçeşitliliğin azalmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte yaşanan bu olumsuzluklara rağmen sıcaklıkların
artması özellikle kuzey ülkelerde soğuk kaynaklı ölümlerin azalmasını neden olarak olumlu sonuçlar
sağlamaktadır. Buna bağlı olarak iklim değişikliğinin sosyal, siyasal ve ekonomik sonuçları olduğu açıktır. Sıcaklık
artışları ve yağış miktarında değişimler kuraklık ihtimalini arttırmaktadır. Şöyle ki, ülkelerde yaşanan sıcaklık
artışları ve azalan yağışlar sebebiyle özellikle büyük şehirlerde su sıkıntısı ve kuraklık yaşanmaktadır. Bu nedenle
gelecekte ülkeler, hatta bir ülkenin farklı bölgeleri arasında su sıkıntısı yüzünden ciddi sorunların yaşanacağı, bu
bağlamda suyun savaşların bir nedeni olacağı öngörülmektedir. İklim değişikliğinin popüler turizm bölgelerinde,
bu faaliyetlerin aksamasına ve ciddi ekonomik kayıplara yol açacağı öngörülmektedir. Şüphesiz bu olumsuzluklar
iklim değişikliğinden etkilenen sektörlerde istihdam kayıplarına yol açacaktır. Aynı zamanda kuraklık riski ile
yağışlarda görülen ani artışlar ve azalışlar, tarımsal alanlarda ciddi ürün kayıplarına yol açmaktadır. Bu durum bir
yandan tarımsal ürünlerin ve diğer malların fiyatlarının artmasına yol açarak enflasyonun kontrolünü
güçleştirmekte; diğer yanda da küresel anlamda gıda krizlerin yaşanmasına neden olmaktadır (Başoğlu, 2014).
Gıda ve Tarım Örgütü (2008) iklim değişikliği nedeniyle gıda fiyatlarını etkileyen faktörler arasında hasat azlığı,
küresel gıda stoklarının düşük seviyesi, petrolün fiyat seviyesinin yükselmesi, biyoyakıt üretimi, gelecek
pazarlarda tüccarların spekülatif faaliyetleri, ülkelerin ihracat yasakları ve tarım sektörünün gelişmesi için daha az
yatırım gibi faktörler olduğunu ifade etmektedir. Aynı zamanda iklim değişikliği beklenmedik hava şartlarıyla
tarımsal hasar ve hasatlara zarar vermektedir. İklim değişikliğinden kaynaklanan tarımsal üretimdeki arz şokları
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fiyatlara yansımaktadır. Tarımsal üretim yanında; coğrafi farklılıklar, ulaşımı, depolanması ve politikaları da iklim
değişikliğinden zarar görmektedir (Antle ve Capalbo, 2010). Bununla birlikte iklim değişikliğinin etkilerinin
tropikal bölgeler ile ılıman bölgeler arasında farklı olduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle iklim değişikliğinin yerel
fiyatlar üzerindeki etkisi ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir (Piesse ve Thirtle, 2009). İklim değişikliğinin
yol açacağı etkilerin en çok hissedileceği alanları küresel su dengesi, gıda üretimi, sağlık, toprak ve bitki örtüsü
ile ekosistem olarak sıralamak mümkündür. Şöyle ki, 1-2 °C’lik artışı durumunda su kıtlığı yaşanabilecek, gıda
üretiminde azalmalar görülerek beslenme koşulları bozulabilecek, ekosistemde büyük kayıplar yaşanabilecek,
deniz suyu seviyesinde görülecek yükselme ve fırtınalar nedeniyle kıyı şeridi ciddi zararlar görülebilecek ve bütün
bunlar sonucu sağlık sorunlarında ve harcamalarında önemli artışlar gibi sonuçlar ortaya çıkabilecektir (Başoğlu,
2014). Bu nedenle iklim değişikliğinde yaşanan farklılıklar gıda fiyatlarını doğrudan etkilemektedir. Çalışma
yukarıda bahsedilen nedenlerden dolayı 1999-2013 yıllarını kapsayan veriler kullanılarak iklim değişikliğinin gıda
fiyatları üzerine olan etkisini incelemek üzere hazırlanmıştır. Bu açıdan literatüre katkı sağlayacağı
düşünülmektedir. Böylece iklim değişikliği ile gıda fiyatları arasında uzun dönemli bir denge ilişkisinin varlığını
test etmek amacıyla panel eşbütünleşme testlerinden yararlanılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde iklim
değişikliğinin ekonomik etkilerine yer verilmiştir. Üçüncü bölümünde ilgili literatür özeti incelenerek, dördüncü
bölümde yöntem ve uygulama sonuçlarına yer verilmiştir.

2 İklim Değişikliğinin Ekonomik Etkileri
Küresel ısınma son yıllarda dünya gündemini meşgul eden ve uzun tartışmalara sebep olan bilimsel ve politik
bir mesele haline gelmiştir. Her geçen yıl, fosil yakıtların yoğun kullanılması, atmosfere karbondioksit formunda
yaklaşık altı milyar metrik ton karbon eklenmektedir. Atmosfere yapılan bu zararlı emisyonların büyük payı
öncelikle sanayileşmiş ülkelere giderken, gelişmekte olan ülkelerin payı da her geçen yıl daha fazla artmaktadır.
Karbondioksit çok uzun yıllar atmosferde tutunabilen bir gazdır. Karbondioksit yoğunluğunun yıllar boyunca
atmosferde birikmesi sonucunda yeryüzünde karbondioksit emisyon stoklarını artırıp, genel sıcaklık seviyesinin
artmasına neden olmaktadır. Dünyada ortalama sıcaklık düzeyi 19.yy’ın ikinci çeyreğinden günümüze kadar olan
dönemde 0,9 °C yükseldiği tespit edilmiştir. İlk dönemlerde bu sıcaklık düzeyinin küçük bir düzeyde olduğu
düşünülse de, iklim değişiminde önemli sorunlara neden olmaktadır. Aynı zamanda iklim değişikliğinin etkileri
uzun yıllar geçtikten sonra ortaya çıkabilmektedir. Ancak iklim değişikliğinin etkileri sıcaklık, yağış, kuraklık, sel
gibi doğa olayları üzerinde kısa vadede de görülebilmektedir.
Buna bağlı olarak iklim değişikliği sebebiyle deniz suyu seviyesinin yükselmesi sonucu tarım bölgelerinin sel
ve tuzlu su taşkınlıklarına neden olarak bu bölgelerdeki verimlilik düzeyini azaltmaktadır. Artan deniz suyu düzeyi
ile yoğun fırtına ve sel olayları tarıma verimli bölgelerin erozyon sonucunda olumsuz etkilenmesine sebep
olmaktadır. Bu durum yer altı su kaynaklarını da olumsuz yönde etkilemektedir. Bununla birlikte artan sıcaklık ve
kuraklık orman yangını tehlikesinin yükselmesine ve tarım alanlarının çölleşme riskini arttırmaktadır (Reti, 2007).
Cline (2007) çalışmasında karbondioksit miktarının bitkilerin gelişmesi üzerinde olumlu rolü göz önüne
alınmadığı durumda, yalnızca 4,5-5 °C sıcaklık yükselişi tarım verimlilik düzeyinde ortalama %16 azalışa yol
açmaktadır. Artan sıcaklık miktarından gelişmekte olan ülkeler daha fazla etkilenmektedir. Şöyle ki, gelişmekte
olan ülkelerde yaşanan verimlilik azalışı ortalama %21 iken, gelişmiş ülkeler için bu oran %6 düzeyindedir.
Bölgeler kapsamında ise yapılan çalışmada ele alınan bölgelerde yaşanan verim kaybı dünya ortalamasından daha
yüksektir. Yapılan çalışma sonuçları Tablo 1'de yer almaktadır. Tabloda görüldüğü gibi, karbon etkisi ve sıcaklık
artışı ortak olarak ele alındığında gelişmiş ülkelerde iklim değişikliği verimliliği %8 düzeyinde artmaktadır. Ancak
karbon düzeyinin olumlu etkisine karşın dünyada ve gelişmekte olan ülkelerde gıda verimliliğin azalan seyir
izlemesine neden olmaktadır.
Bölge
Dünya
Gelişmiş Ülkeler
Gelişmekte olan ülkeler
Afrika
Asya
Orta Asya ve Kuzey Afrika
Latin Amerika

Karbon (-)
-15.9
-6.3
-21
-27.5
-19.3
-21.2
-24.3

Karbon (+)
-3.2
7.7
-9.1
-16.6
-7.2
-9.4
-12.9

Tablo 1: 2080'li Yıllarda İklim Değişimlerinin Gıda Sektörüne Etkileri (%) Kaynak: Cline, 2007
İklim değişikliğine bağlı olarak tarımsal verimlilikte ve ürünlerde yaşanan azalışlar gıda fiyatlarında artışa yol
açmaktadır. Tarımsal alanlarda yaşanan azalmalar hem gıda fiyatlarının, hem de tarım sektöründe girdi olarak
kullanılan farklı alanlarda maliyetlerin yükselmesine sebep olmaktadır. Şöyle ki, yaşanan kuraklık ve sıcaklık
sonucunda gıda fiyatları artan bir seyir izlemeye başlamıştır. OECD ülkelerinin gıda fiyatları endeksi Şekil 1'de
gösterilmektedir. Şekil incelendiğinde gıda fiyatları endeksinin 2003-2016 yılları arasında sürekli artan trend
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izlediği görülmektedir. Bu artışın en temel nedenleri arasında iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, üretim
alanlarının azalması ve bununla birlikte enerji fiyatlarında yaşanan artış yer almaktadır (Dellal, 2008)
İklim değişikliğinde nedeniyle ortaya çıkan doğrudan etkiler gıda fiyatlarında artışla sonuçlanmasının yanı sıra
sağlık sorunları ve sıcaklık artışına bağlı olarak emek verimliliği üzerinde de olumsuz sonuçları olabilmektedir.
Emek verimliliğinde yaşanan azalışlar veri teknoloji seviyesinde aynı miktar emek ile daha düşük üretim düzeyine
yol açmaktadır. Diğer taraftan gıda fiyatlarında yaşanacak artışlar domino etkisi ile diğer mal fiyatlarında
yükselmelere yol açmaktadır. Bu iki etken ortak incelendiğinde gıda fiyatlarındaki artışın enflasyonist bir baskı
oluşturabildiği görülmektedir. Şöyle ki, iklim değişikliği sonucunda gıda verimliliklerinde görülecek azalmalar ve
bu nedenle fiyat dalgalanmaları belirsizliğe yol açarak merkez bankalarının enflasyonla mücadele esnekliğini
azaltma yönünde baskı oluşturmaktadır. Buna bağlı olarak, fiyat istikrarının sağlanmasını zorlaştırarak merkez
bankasının ve uygulanan para politikasının güvenilirliğini sorgular duruma gelinebilmektedir.
120.0
100.0
80.0
60.0
40.0
20.0
0.0

Şekil 1: OECD Ülkeleri Gıda Fiyat Endeksi (2010=100)

3 Teorik Çerçeve ve Literatür
Literatürde yükselen gıda fiyatlarının nedenlerinden bahsedilen çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bu
nedenler arasında çoğunlukla gıda emtia fiyatları, petrol fiyatları, dolar / euro döviz kuru, volatilite endeksi ve
karbon emisyon miktarı ve pazar fiyatları üzerinde durulmaktadır. Bu çalışma da literatür taraması işlenen konuyla
paralel olarak gıda fiyatları ile karbon emisyonu arasında ilişki incelenmektedir.
Jain ve ark. (2009), iklim değişikliğini zaman içerisinde bir bölgede atmosferin değişkenlik göstermesi veya
ortalama durumdaki değişiklikler, diğer bir deyişle her türlü iklim tutarsızlığı olarak tanımlamaktadır.
Çalışmasında iklim değişikliğinin yağış şekilleri, su kaynakları, taşkınlar, kuraklık ve su kalitesi üzerine etkisinin
olduğu da belirtilmektedir. Tarım sektörü iklime bağımlı olduğu için, değişiminin birleşik etkileri tarımın iklim
değişikliğine karşı savunmasız hale gelmesine neden olmaktadır.
Lobell ve ark. (2011), gelecek 20-30 yılda küresel ısınmanın her on yılda 0.2 °C sıcaklık artışının mahsul
üretimini etkileyeceğini aratırmıştır. Ayrıca bitki üretimi, ekin alanları, büyüme mevsimleri, aylık sıcaklık ve yağış
değerleri arasında bir regresyon modeli geliştirerek, tarımsal üretimin sıcaklık ve yağış faktörlerine karşı hassas
olduğunu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, sıcaklık 1°C arttırıldığında, düşük enlem oranlı ülkelerde
mahsul verimi yaklaşık yüzde 10 oranında azalmaktadır. Öte yandan, çok fazla yağış artışı mahsul verimi için
hasar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, sıcaklık eğilimleri yağış faktöründen daha etkili olmaktadır. Dahası, iklim
değişikliğinin ürüne özel etkileri incelendiğinde; mısır ve buğdayın sırasıyla yüzde 3.8 ve yüzde 5.5 verim
kaybettiği görülmektedir.
Antle ve Capalbo (2010), iklim değişikliği ve sera gazı emisyonunun, tarımsal üretim sektöründe, deniz
seviyesinin yükselmesi, depolama yapısı değişiklikleri, gıda patojen tip değişiklikleri ve bu konularla ilgili
politikalar nedeniyle ulaşım güçlükleri gibi potansiyel etkilerini incelemiştir.
Shmidhuber ve Tubiello (2007) 'e göre, sera gazı emisyonları iklim değişikliğinin temel nedenini
oluşturmaktadır ve ürün verimleri bölgeden bölgeye farklı tepkiler vermektedir. Örneğin, ılıman bölgelerde, sera
gazı kaynaklı ortalama küresel sıcaklık arttıkça, ürün verimi artarken, kurak alanlarda sıcaklık arttıkça
azalabilmektedir. Ayrıca, makalede, sera gazı emisyonlarının daha yüksek bir kısmını oluşturan karbon
emisyonlarının, sulama ve gübreleme programlarına bağlı olarak ürün verimlerini olumlu etkileyebileceğini tespit
etmiştir. Diğer taraftan, Lobell ve ark. (2011) iklim değişikliği ile birlikte artan karbon emisyon düzeyinin pirinç
ve soya fasulyesini olumlu etkilediğini, ancak buğday ve mısırı olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. Von Braun J.
(2007) 'e göre, atmosferik karbon emisyon seviyesinin daha yüksek olması iklim değişikliğinden kaynaklanan
zararların %3'ünü azalttığını tespit etmiştir. Diğer taraftan, Trostle (2008) tarafından belirtildiği üzere, iklim
değişikliğinin mahsul üretimi üzerindeki etkileri belirsizliğini korumaktadır.
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Abbott ve ark. (2011) yoğun hava koşullarından kaynaklanan üretim kayıplarının 2010-2011 yıllarında dünya
tahıl stoklarını azalttığını ve 2008 gıda fiyat krizinden bile daha yüksek bir fiyat artışına neden olacağını tespit
etmiştir. Çalışmada bu fiyatların Karadeniz bölgesi, Kanada ve Avustralya'daki olumsuz hava nedeniyle buğday
üretimindeki en büyük düşüşe ve Avrupa ile eski Rusya'da yaşanan kuraklık nedeniyle arpa üretiminde yüzde
10'luk bir düşüşe bağlı olduğu belirtmektedir.
Schmidhuber ve Tubiello (2007), çalışmasında ortalama gıda fiyatlarının 2050 yılına kadar artan sıcaklığın bir
sonucu olarak yükseleceği gerçeğini vurgulamıştır. Gıda fiyatları, 2050'den sonra sıcaklık değişimlerine daha
duyarlı hale geleceği tespit edilmiştir.
Mitchell (2008), literatürde yer alan diğer araştırmacıların bulgularının aksine, 2006 ve 2007 yıllarında
Avustralya'da kuraklık nedeniyle tahıl üretimi yetersizliğinin, Arjantin, Kazakistan, Rusya ve ABD'de üretim artışı
ile dengelendiğini tespit etmiştir. Bununla birlikte, biyoyakıt üretiminin, arazi kullanım değişiklikleri etkileri ile
birlikte fiyat düzeyi üzerindeki etkisini kabul ettiğini belirtmektedir.

4 Veri Seti ve Model
Çalışmamızda küresel iklim değişikliğinin gıda fiyatları üzerine etkisinin test etmek üzere 26 seçilmiş OECD
ülkesinin 1999-2013 yılları arası gıda tüketici fiyat endeksi (TÜFE-Gıda) ve karbondioksit (CO2) salınımı verileri
kullanılmaktadır. Burada iklim değişikliğini yansıtmak üzere CO2 salınım değerleri ve gıda fiyatlarındaki artışı
yansıtmak üzere gıda tüketici fiyat endeksi kullanılmıştır. Buradaki ana düşünce iklim değişikliğini –yani
karbondioksit salınımının artması- sonucunda oluşan çevresel etkilerin gıda fiyatlarını etkileyeceğidir. Bu
çerçevede panel eşbütünleşme tekniği kullanılarak bu iki değişken arasındaki ilişki araştırılacaktır. Panel veri
yöntemleri hem birim kök testlerinin hem de eşbütünleşme testlerinin gücünü arttırması nedeniyle daha tutarlı
sonuçlar vermektedir. Bu yönde öncelikle serilerin durağanlık özellikleri test edilecektir. Ardından eşbütünleşme
ilişkisi test edilerek uzun dönemli eşbütünleşme parametreleri tahmin edilecektir. Son olarak değişkenler
arasındaki nedensellik ilişkisine test edilecektir. Modelimiz aşağıdaki gibidir.
𝑇Ü𝐹𝐸 − 𝐺𝑖𝑡 =∝0𝑖 +∝1𝑖 𝐶𝑂2𝑖𝑡
Avusturalya, Avusturya, Belçika, Kanada, Şili, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İrlanda,
İzlanda, İsrail, İtalya, Japonya, Güney Kore, Lüksemburg, Meksika, Hollanda, Norveç, Yeni Zelanda, Polonya,
Portekiz, İsveç, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletler ülkeleri analize dahil edilmiştir. Gıda tüketici fiyat endeksi
verisi OECD. Stat sisteminden ve CO2 verisi World Bank Open Data sisteminden elde edilmiştir. Her iki seri
logaritması alınarak kullanılmıştır.

5 Uygulama Sonuçları
Panel veri analizi birim kök ve değişkenlerin eşbütünleşmesi testleri üzerinde odaklanmıştır. Öncelikle birim
kök testi analizi yapılması gerekmektedir. Değişkenlerin birim kök özelliklerini test etmek için birinci jenerasyon
LLC ve IPS testleri kullanılmıştır. Bu testlerin yatay kesit bağımlılığı altında hatalı sonuç vereceği
öngörüldüğünden ikinci jenerasyon CADF birim kök testi kullanılmıştır.
Birinci jenerasyon birim kök testlerine baktığımızda her iki değişkeninden de fark durağan olması nedeniyle
eşbütünleşme testi yapmak için gerekli olan durağan olmama ve aynı derecede bütünleşiklik koşullarının
sağlandığını görüyoruz.
CO2
Levin, Lin & Chu t*
Im, Pesaran and Shin W-stat

Statistic
0.38955
3.07964

∆CO2
Prob.**
0.6516
0.9990

Statistic
-15.0667
-11.4674

Prob.**
0.0000
0.0000

Tablo 2. CO2 Değişkeni Birim Kök Testi Sonuçları.

Levin, Lin & Chu t*
Im, Pesaran and Shin W-stat

TÜFE-Gıda
Statistic
Prob.**
0.52288
0.6995
5.47184
1.0000

∆TÜFE-Gıda
Statistic
Prob.**
-12.5011
0.0000
-9.15809
0.0000

Tablo 3. TÜFE-Gıda Değişkeni Birim Kök Testi Sonuçları.
Panel veri modellerinin en önemli durumlarından biriside yatay kesit bağımlılığıdır. Yatay kesit bağımlılığı var
ise birinci kuşak birim kök testlerinin yapılması uygun olmayacaktır. Tablo 3 te yatay kesit bağımlılığı test
sonuçları görülmektedir. Her üç test soncuna göre yatay kesit bağımlılığı bulunmaktadır.
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Test

İstatistik

d.f.

Olasılık

Breusch-Pagan LM
Pesaran scaled LM
Pesaran CD

4127.628
149.1513
63.29002

325

0.0000
0.0000
0.0000

Tablo 4. Yatay Kesit Bağımlılık Testi
Yatay kesit bağımlılığı altında yapılması gereken ikinci nesil birim kök testleri ile durağanlık sınması yapmak
gerekmektedir. Tablo 4 te görüldüğü üzere PesaranIn CADF testine sonuçlarına göre değişkenler fark durağan
olmaktadır.
Statistic
-0.510
-2.146
-1.307
-7.252

TÜFE-Gıda
∆TÜFE-Gıda
CO2
∆CO2

Prob.**
0.305
0.016
0.096
0.000

Tablo 5. Pesaran CADF Birim Kök Testi
Bu durumda eşbütünleşme testi gerçekleştirmemiz mümkün olacaktır. Serilerin fark durağan olması gerekli
koşulların sağlandığı anlamına gelmektedir. Tablo 5’te bulunan Pedroni eşbütünleşme testi sonuçlarına göre 7
testten dördü anlamlı sonuç vermektedir. Yani eşbütünleşmenin varlığına test sonuçları işaret etmektedir.
Alternative hypothesis: common AR coefs. (within-dimension)
Weighted
Statistic
-1.861789
0.784671
-1.779359
-2.077526

Statistic
Prob.
Panel v-Statistic
0.075983
0.4697
Panel rho-Statistic
0.076547
0.5305
Panel PP-Statistic
-3.088229
0.0010
Panel ADF-Statistic
-5.735946
0.0000
Alternative hypothesis: individual AR coefs. (between-dimension)
Statistic
Prob.
Group rho-Statistic
2.204812
0.9863
Group PP-Statistic
-1.608565
0.0539
Group ADF-Statistic
-2.331488
0.0099

Prob.
0.9687
0.7837
0.0376
0.0189

Tablo 6. Pedroni Kalıntı Eşbütünleşme Testi
Aynı zamanda Kao eşbütünleşme testi sonucu ise aynı yönde eşbütünleşmenin varlığını bize işaret etmektedir.
ADF

t istatistiği
3.684241

Residual variance
HAC variance

0.003134
0.007410

Prob.
0.0001

Tablo 7. Kao Kalıntı Eşbütünleşme Testi
Eğer eşbütünleşme var ise C02 değişkeninin uzun dönem etkisini tahmin edebilmek için FMOLS ve DOLS
tahmin edicilerini kullanmamız gerekmektedir. FMOLS tahmin sonuçları Tablo 5’de verilmiştir. Elde edilen
sonuçlara göre karbondioksit salınımındaki bir birimlik artışın gıda fiyatları üzerine 0,56’lık bir etkisinin olduğu
görülmektedir.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNCO2

0.566664

0.141825

3.995513

0.0001

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Long-run variance

0.219258
0.159022
0.169032
0.057167

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid
Tablo 8. FMOLS

4.494042
0.184322
9.628713
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Aynı yönde DOLS tahmin edicisi ile uzun dönem etkisi araştırılmış ve sonucunda karbondioksit salınımındaki
bir birimlik artışın gıda fiyatları üzerine 0,86’lık bir etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu bulgular gıda fiyatlarının
üzerine karbondioksit salınımının kesin etkisi olduğuna dair güçlüğü kanıtlar sunmaktadır.
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

LNCO2

0.863324

0.148685

5.806380

0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Long-run variance

0.648571
0.472008
0.114242
0.016079

Mean dependent var
S.D. dependent var
Sum squared resid

4.495796
0.157222
2.701624

Tablo 9. DOLS

6 Sonuç
Gıda fiyatları 2000'li yıllardan sonra artan bir seyir göstermesi ve fiyat artışlarının birçok insanı olumsuz yönde
etkilemesinden dolayı, bu yükselişin ardındaki nedenler birçok araştırmacı, politika yapıcı ve yatırımcının ilgisini
çekmektedir. Literatürde iklim değişikliği, düşük global gıda stokları, azalan petrol fiyatları, biyoyakıt üretimi,
gelecekteki piyasalardaki spekülatif faaliyetler, ülkelerin ihracat yasakları, tarımsal gelişmeler için daha az yatırım
yapılması gibi yüksek gıda fiyatlarına neden olan birçok faktör bulunmaktadır. Bununla birlikte iklim
değişikliğinin en çok hissedildiği kanalların başında gıda sektörü gelmektir. Her ne kadar tarım sektöründe
değişken koşullara uyum gösteren ürün çeşitleri ve sulama kanalları gibi yönlerde önemli ilerlemeler kaydedilse
de, iklim değişikliği gıda fiyatları üzerinde hala önemli bir rol oynamaktadır. Buna bağlı olarak iklimin gıda
fiyatlarını etkilemesi, kalkınma ve uluslararası ticarete önemli etkisi olmaktadır. Gıda ve tarım sektörünün yalnızca
insanlar için hayati fonksiyonu olmasının yanı sıra ekonomik bir faaliyet olması sebebiyle, iklim değişimlerine
bağlı olarak ekonomik dengeleri önemli ölçüde etkilemektedir. Bu nedenle karbon emisyon miktarı ve gıda
fiyatları arasında önemli bir ilişki söz konusudur. Küresel ısınmanın artan yağış ve sıcaklık etkileri ile tarımsal
üretim negatif yönde etkilenmekte ve insanlar sera gazlarının iklim üzerindeki zararlı etkilerinin üstesinden gelmek
için biyoyakıt kullanmayı tercih etmektedirler. Bu nedenle, küresel ısınmanın arz ve talep yan etkileri nedeniyle,
gıda emtia fiyatları hızla artmaktadır. Dolayısıyla bu çalışmada iklim değişikliğinin gıda fiyatları üzerine olan
etkisi incelemek üzere hazırlanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, gıda fiyatlarının iklim ile doğrudan bağlantısı
olduğu tespit edilmiştir. Çünkü iklim değişikliğine bağlı olarak sıcaklık artışları ve yağışların değişmesi tarımsal
üretim miktarını önemli ölçüde olumsuz açıdan etkilemektedir. Bu nedenle üretimde ortaya çıkan azalmalar gıda
fiyatlarının yükselmesine neden olmaktadır.
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Abstract
The rapid increase in the world population and the tecnological developments' positive contribution to
industrialization has increased demand for resources. The excessive use of the factors to meet these needs has
confronted mankind with the pronlem of climate change which is the of the most serious problems of the past.
Global warming and climate change have changed the structure of gas components in the atmosphere and have
allowed countries to take the problem to the global perspective. The national responsibilities are closely related to
the foreing trade of the countries. In this context, the study of the relationship between carbon emissions and
international trade relations has been the aim of the study. Using the dynamic paned data method, the relationship
between carbon emissions and international trade was examined for 33 OECD countries between 2000-2013. As
a result of the empirical results, the relationship between import variable and carbon emission is positive and
statistically significant, while the relation between export and carbon emissions is negative and statistically
significant. Subsequently, it was aimed to determine the long-term existence of carbon emissions and international
trade relations for Turkey by using the ARDL approach. The relationship between Turkey's carbon emissions,
imports, exports and heavy industrial product varieties has examined by using ARDL approach. The empirical
results show that Turkey wont be able to say anything definite about the relationship between the variables of trade
and and carbon emissions because protocol obligations are low and accepted late.

1 Giriş
Sanayi devrimi yılları itibariyle başlayan ve ikinci dünya savaşı ile hızlı gelişme kaydeden fosil yakıt tüketimi,
hızlı nüfus artışı, kentleşme ve hızla artan tüketim ile üretim düzeylerinin atmosferdeki sera gazı seviyelerinin
daha önce görülmemiş bir şekilde artırdığı gerçeği bilimsel araştırmalardan elde edilen sonuçlar arasında dikkat
çekmektedir. Küreselleşmeye paralel olarak dünya nüfusunun hızlı bir şekilde artması, teknolojik gelişmelerin
sanayileşme ve şehirleşmeye pozitif katkısı sonucunda doğal kaynaklara olan talep iyiden iyiye artmıştır.
Dolayısıyla talebin karşılanması sürecinde de pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan çevre problemlerin yanı
sıra artan dünya nüfusu ile birlikte insan ihtiyaçlarının karşılanması problemi de dünya üzerindeki faktörlerin daha
fazla kullanımına, dolayısıyla da fosil yakıtlarının aşırı ve bilinçsiz kullanımına yol açmıştır.
İklim değişikliği ile değişen atmosfer yapısı, problemin evrensel ölçekte tartışılır hale gelmesini sağlamış ve
dolayısıyla da uluslararası işbirliğine gidilmesini zorunlu hale gelmiştir. Bu doğrultuda Birleşmiş Milletler İklim
Değişikliği Çerçevesi Sözleşmesi ve Kyoto Protokolü ile ilk adımlar atılmış, ülkelerin bu konuda kendi
sorumluluklarını üstlenmesinin önü açılmıştır. Buna bağlı olarak, ülkelerin yapmaları gereken salımlar üzerinde
mutabakata varılmak üzere birçok görüşmeler yapılmıştır. Böylece ülkeler birbirleriyle olan uluslararası ticaret
ilişkilerinde, ağır sanayi ürünleri gibi karbon emisyon oranı yüksek ürünler kapsamında, ticaret ilişkilerinde yeni
bir yol izlemek durumunda kalmıştır.
İklim değişikliği etkileri bütün ülkelere eşit bir şekilde dağılmadığı için, en fazla zararı görenler yoksul ülkede
yaşayan insanlar olmaktadır. Bu yüzden iklim değişikliği gelişmekte olan dünyaya yönelik en ciddi tehdittir ve
birçok boyutta yoksulluğun azaltılmasına yönelik mücadele de büyük bir engel oluşturmaktadır. Gelişmekte olan
bölgeler coğrafi konumları itibariyle bir dezavantaja sahiptir (Maslin, 2004). Bu bölgeler, gelişmiş bölgelerden
daha sıcaktır ve ekvatoral dağılımları nedeniyle yoğun yağış alabilmektedir. Özellikle yoksul ülkeler başta olmak
üzere gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri, ağırlıklı olarak tarıma bağlı olduğu için iklim değişikliklerinden
kolaylıkla etkilenmektedir. Yetersiz sağlık hizmetleri ve düşük kaliteli kamu hizmetlerinin olduğu bu bölgeler,
ülkelere daha fazla maliyet yüklemektedir. Bu zayıflıklar nedeniyle, iklim değişikliği, gelişmekte olan ülkelerdeki
gelir dağılımını daha kötü olmasına neden olarak, hastalık ve ölüm oranlarını da arttırmaktadır. Bu ülkelerde
görülen düzensiz ve fazla yağış, tarım gelirlerinin düşmesine yol açarak yoksulluğu derinleştirmektedir. Gelirin
azalması ile hane halklarının gelecekte yatırım yapmalarını engelleyip, hayatta kalmak için yetersiz olan
tasarruflarını kullanmaya itmektedir. Böylece ulusal düzeyde, birçok gelişmekte olan ülke ekonomisi hali hazırda
iklim değişikliği ile mücadelede zorluk yaşamaya devam etmektedir.
Küresel iklim değişikliği ilk belirtileri yağış rejimlerinde ve ortalama sıcaklıklarda meydana gelebilecek
artışlardır. Sel, fırtına, kuraklık gibi yollarla görülen bu değişiklikler kısa vadede olduğu gibi uzun vadede de ciddi
ekonomik zararlar verebilmektedir. İklim değişikliği artışlarının en önemli nedenlerinden biri, artan dünya
nüfusuna paralel olarak yoğun fosil yakıt tüketimidir. İnsanların taleplerini karşılamak için her yıl daha fazla

SESSION 3B: Sektörel Analizler

207

kömür, doğal gaz, petrol gibi fosil yakıtlar tüketilmektedir. Artan nüfus; ulaşım, enerji üretimi, sanayi endüstrisi
gibi sektörlerde daha yüksek düzeyde enerji talebine ihtiyaç duymakta ve ormansızlaşmaya neden olarak sera gazı
salınımının artışına neden olmaktadır. Yapılan çalışmalara göre ülkelerin nüfuslarında gerçekleşecek %1'lik bir
artış, sera gazı salınımında %1,28'lik bir artışa sebep olmaktadır (Büyükılgaz, 2010).
Sera gazları içinde en yüksek paya sahip olan karbondioksit gezegenimiz için büyük tehdit oluşturduğu
bilinmekle beraber, bu noktada karbondioksit ve sera gazlarının iklim değişikliği üzerine etkilerini önleyebilecek
politikalar da büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle karbon düzeyini dengede tutmaya yarayan iki büyük unsur
olan okyanuslar ve karasal ekosistemler, toplam 4,6 milyar tonluk karbon miktarını eş olarak tutmaktadır. Karbon
döngüsünün bu iki önemli faktörünü karasal ekosistemleri ve okyanusları denklemden çıkarırsak, insan kaynaklı
atmosfere salınan sera gazları net olarak 3,3 milyar tonluk bir düzeydedir. Bu yüzden devletler 3,3 milyar tonluk
insan kaynaklı atmosfere salınan sera gazlarını önleyebilmek için karbon salınımını sınırlandırarak, azaltıcı
yaptırımlar uygulanıp, karbon yutakları ve hazneler oluşturup insan kaynaklı sera gazı salınımını önleyici hamleler
yapmaya başlamaktadır. Atmosferden yayılan zararlı gazları bünyelerine hapseden varoluşlar olarak bitkileri ve
ormanları sıralayabiliriz. Buradan hareketle de ormanların ve yeşilliklerin sayılarının artması sera gazlarının
muhafaza edilmesinde kritik rol üstlenir. Kyoto Protokolü ışığında da gelişmiş ülkeler kendilerinin salındırdıkları
net sera gazı miktarının hesaplanmasında, ormanların arttırılması yoluna giderek, yutaklarını arttırarak belirli
yükümlülükleri de yerine getirmiş olma konusunda yardımcı olur. Her ne kadar kağıt üzerinde ormanların,
yutakların varlığı çok önem arz ediyor olsa da yutakların sera gazını hapsetme etkisinin hesaplanması matematiksel
olarak henüz tam anlamıyla tatmin edici düzeyde değildir.
Koordinasyonu sağlayan ve uluslararası emisyon azaltım sözleşmelerinin önemli araçlarından olan esneklik
mekanizmaları da ülkelere sera gazı emisyonlarının azaltılması için ekstra seçenekler sunmaktadır. Bu esneklik
mekanizmaları, ülkelerin kendi kendilerine hedefledikleri sera gazı emisyon azaltımı hedefi dolayısıyla maliyetli
olacak azaltımı, daha uygun ve doğru koşullarla ülkelere sunmaktadır. Bu uygun ve doğru koşullar, karbon
emisyon azaltımı maliyetinin %50 daha ucuza gelmesi ve beklenen hedeflere daha çabuk ulaşılması gibi
örneklerdir. Küresel bir problem olan iklim değişikliği ile başa çıkabilmek için birçok ülkenin yardımı ve işbirliği
gereklidir. Buna rağmen bazı iklim politikaları tek taraflı geliştirilmiş olsa dahi, ulusal çabaların uluslararası
koordinasyonla birleşip daha efektif ve adil bir şekilde hayata geçirilmesi gereklidir (Goulder ve Nadreau, 2002).
Bu doğrultuda atılan ilk adım Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Sözleşmesi olmuş ve 1990 yılında ana konusu
sera gazları ve iklim değişikliği olan deklarasyonu 137 ülke imzalamıştır. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği
Çerçevesi Sözleşmesi gelişmiş ülkelerin karbon emisyon miktarlarını 2000 yılına oranla 1990 yılı seviyesinde
tutma amacıyla hazırlanmıştır. Kyoto Protokolü ise 1997 yılında imzaya açılmış olup en kapsamlı olan evrensel
iklim değişikliği sözleşmesidir. ABD, İngiltere gibi sanayi devi birçok ülke ise sözleşmedeki ağır ve bağlayıcı
hükümler nedeniyle isteksiz kalmışlar ve Çin, Hindistan gibi ülkelere de aynı düzeyde yaptırım kararları olması
gerektiği düşüncelerini 2015 Paris Görüşmeleri'ne kadar taşımışlardır.
İnsanoğlunun, tarih sahnesine çıkıp günümüze kadar gelişen serüveni çeşitli aktiviteler ve sanayi atılımları,
atmosferin yapısını ve içerisindeki bileşenlerin yoğunluğunu değiştirmiştir. İnsan faaliyetleri sonucu atmosfer ve
yeryüzü sisteminin enerji dengesi değişmiş ve doğal sera etkisi ortaya çıkmıştır. İklim değişikliği insan yaşamını
ve bioçeşitliliği etkilediği gibi, ülkelerin ekonomik düzeylerini de etkilemektedir.
Küresel ısınmanın yarattığı etkileri azaltmak için atılan uluslararası adımlar, beraberinde ülkelere maddi
sorumluluklar da getirmiştir. Gelişmiş ülkeler dünya ekonomisinde var olan pozisyonlarını güçlendirmek ve ileriye
taşımak için, gelişmekte olan ülkeler ise sanayileşme hamlelerini gerçekleştirmek için optimal çözümü arasalar da
yasal yükümlülükleri sebebiyle ciddi bir külfet altındadırlar. Bu yükümlülükler hem gelişmiş ülkelerde, hem de
gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkileri azımsanmayacak derecededir. Bu etkiler emeğin verimliliği, istihdam
ve büyüme gibi ekonomik değişkenler üzerinde etkili olup, dolayısıyla da GSYİH içinde önemli paylara sahip
tarım, turizm, enerji sektörü gibi sektörlere yansımaktadır.
Emek yoğun üretimin daha fazla olduğu bölgeler ise küresel iklim değişikliğinden ciddi zarar görmektedir. Bu
ülkelerde sermaye eksikliği, düşük kamu hizmetleri, teknolojinin gelişmemesi maliyetleri artırmaktadır. Ülkelerin
büyümesi ve emisyon salımı arasında yakın bir ilişki olduğundan da fosil yakıt kullanım düzeyleri düşük olan ve
salım sınırlandırmasına ulaşamayan ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında ticaret yapma gereksinimi doğmuştur. Bu
yüzden yapılan uluslararası anlaşmalarla bir yandan ülkelerin eksikliklerini teknoloji transferleri ve sermaye
yardımlarıyla kapatmak hedeflenirken, bir yandan da yeni bir uluslararası ticaret kanalı açılmaktadır. Bu çerçevede
yıllar geçtikçe de sorumlu, bilinçli ve duyarlı politikacıların ve kamuoyunun da etkisi arttıkça iklim değişikliği
konusundaki hassasiyet iyice artmaya devam etmektedir. Dünyanın birçok yerinde gerçekleştirilen araştırmalar ve
anketler, emisyon miktarı azalmasına yönelik çabaların, gittikçe daha da tasvip edildiğini ve kamuoyu bilici
oluşturduğu gözlemlenmektedir (Ediger, 2008). Bu nedenle çalışma yukarıda söz edilen nedenlerden dolayı özgün
bir yaklaşımla karbon emisyonları ve uluslararası ticaret ilişkisi arasındaki ilişkiyi hedef almaktadır. Çalışmanın
ikinci bölümünde küresel iklim değişikliği ve sera etkisi ile küresel iklim değişikliğinin geçmişten günümüze
incelendiği literatüre yer verilmiştir. Üçüncü bölümde kullanılan yöntem ve veriler hakkında bilgi verilerek, son
bölümde uygulama sonuçları ifade edilmiştir.
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2 Ampirik Literatür
Küresel ısınma ve bu ısınma sürecine bağlı olarak ortaya çıkan etkiler son zamanlarda dünya gündeminde sıkça
yer alan bir konu haline gelmiştir. Kyoto Protokolü, durumu uluslararası konjonktürde bir problem haline
dönüştürmekte ve küresel ısınma etkilerinin azaltılması konusunda ciddi adımlar atılacağı hususunda bize ışık
tutmaktadır. Bu nedenle karbon emisyon miktarının hesaplanması olgusu ülkeler için önemli hale gelmektedir.
Soytaş ve diğ., (2007), 1960-2004 yılları arasını baz alarak, ABD için gelir, enerji tüketimi ve karbon emisyon
miktarını araştırmıştır. Literatürde daha önce yapılan birçok çalışmada Çevresel Kuznets eğrisinin varlığı test
edilmiştir. Soytaş ve diğ., ise yaptıkları çalışmada; gelir, enerji tüketimi ve karbon emisyon arasındaki ilişkiyi
Granger nedensellik ilişkisiyle inceleyip, işgücünü ve gayri safi sabit sermaye oluşumunu da modellerine dahil
ederlerken, gelirin ABD'de uzun dönemde karbon emisyonuna neden olmayacağına ancak enerjinin, karbon
emisyonuna neden olacağı sonucuna ulaşmışlardır. Bununla beraber, gelir artışının tek başına çevre problemlerine
çözüm olamayacağı sonucuna da ulaşılmıştır.
Hatzigeorgiou ve diğ., (2008) yaptıkları çalışmada 1990-2002 yılları arasında Yunanistan'da enerji kaynaklı
karbon emisyonlarını analiz etmiştir. Aritmetik Ortalama Dağılım İndeksi (AMDI) ve Logaritmik Ortalama
Dağılım İndeksi (LMDI) teknikleri uygulanmış olup, karbon emisyonu artışının veya azalışının dört temel nedenli
olduğunu ifade edilmiştir. Bu faktörler gelir etkisi, enerji yoğunluğu etkisi, yakıt dağılımı ve nüfus etkisidir.
Dönem bazlı analiz ve zaman serisi analizleri, Yunanistan'daki karbon emisyonlarındaki artışa en fazla katkıda
bulunanların ise gelir etkisi olduğunu göstermektedir.
Sarı ve Soytaş (2009), Türkiye için Granger nedensellik yöntemi ile ekonomik büyüme, karbondioksit emisyonu
ve enerji tüketimi arasındaki ilişkiyi analiz etmiştir. 1960-2000 yılları arasındaki verilerin kullanımı ile yapılan
araştırmanın sonuçları, karbon emisyon kullanımının, enerji tüketimine neden olduğunu desteklemektedir.
Bununla beraber gelir ve emisyon arasındaki uzun dönemli nedensellik ilişkinin bulunamaması, karbon emisyon
hacminin azaltılması gerektiği fikrini veriyor olsa da, Türkiye'nin büyüme hedeflerinden vazgeçmesini
gerektirecek bir durumda olmadığını tespit etmektedir.
Çin, dünyanın en büyük karbondioksit yayıcısıdır. Çin'in GSYİH'sinin yaklaşık üçte birinin, ihracatı olduğundan,
karbondioksit emisyonlarının yalnızca Çin'in kendi tüketimine değil, aynı zamanda dış talebe de bağlı olduğunu
anlayabiliriz. Lin ve Sun (2010), karbondioksit emisyonlarının, Çin'in dış ticaretine etkisini değerlendirdiği
çalışmasında girdi-çıktı analizi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, ihracatta yaklaşık 3357 milyon ton
karbon emisyonu gerçekleşirken, ithalattan kaçınılan emisyon miktarı ise 2333 milyon tona ulaşmaktadır. Ayrıca
elektrik üretiminin gerçekleşmesi ile ortaya çıkan emisyon miktarının ortalama karbon emisyon miktarına katkısı
%35'in üzerinde iken, çimento üretimi sonrası açığa çıkan karbon emisyon miktarı da yaklaşık %20 civarındadır.
Bu sonuçlar, Çin'in üretim sonucu ortaya çıkan karbon emisyon miktarının, tüketim bazlı emisyonlardan fazla
olduğunu göstermektedir.
Arı ve Zeren (2011), çalışmasında karbondioksit miktarı ve kişi başı gelir arasındaki ilişkiyi Çevresel Kuznets
Eğrisi aracılığıyla test etmektedir. Arı ve Zeren bu doğrultuda 2000-2005 yılları arası dönem verileri ve Akdeniz
ülkelerini ele almıştır. Panel veri yöntemi ile analiz edilen bu çalışma sonrası elde edilen bulgular, karbon emisyon
ve kişi başına düşen gelir arasındaki ilişkinin N biçiminde olduğu yönündedir. Diğer bir söylemle, karbon emisyon
miktarının yüksek ekonomik büyüme seviyelerinde de artışa neden olmasıdır. Bunun yanı sıra araştırmada, nüfus
yoğunluğu ve enerji tüketimi değişkenlerinin çevre kirliliği etkisini de araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda elde
edilen bulgular, nüfusun ve enerji tüketiminin, karbondioksit düzeyini pozitif etkilediği yönünde olmuştur.
Altıntaş (2012), 1970-2008 yılları için Türkiye'de kişi başı gelir, birincil enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu
ve yatırım parametreleri arasındaki ilişkiyi eş bütünleşme ve nedensellik testleriyle araştırmıştır. Ampirik bulgular,
değişkenler arasında eş bütünleşme ilişkisinin olduğunu sunmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, ekonomik
büyüme ve birincil enerji tüketiminin karbon emisyonu salımı sürecine, tek yönlü ve kısa dönemli nedensel ilişkisi
olduğu tespit edilmiştir. Enerji tüketimi, ekonomik büyüme ve yatırım arasında uzun dönemde karbon emisyonu
artışındaki bir Granger nedeni olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Ampirik bulgular, Türkiye'de enerji tüketimi ve
yatırımlarının büyümede önemli unsurlar olduğunu göstermektedir. Bu nedenle büyüme sağlanırken,
politikacıların çevre kirliliğini önleyici politikalar geliştirmesi gerekliliği de ulaşılan sonuçlar arasındadır.
Ren ve diğ., (2014), Çin'in uluslararası ticaretinde yer alan karbon emisyonlarını, 2000-2010 dönemi için girdiçıktı analizi kullanarak hesaplamaktadır. Sanayi verileri baz alınarak ve iki aşamalı GMM yöntemi ile, doğrudan
yabancı yatırımlar, ticari açıklık, ithalat, ihracat ve kişi başı karbon emisyon miktarı arasındaki ilişki araştırılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre, Çin'in artan ticaret fazlası, hızla artan karbon emisyonlarının önemli nedenlerinden
biri olmaktadır. Doğrudan yatırımlar Çin'in karbon emisyon miktarını da arttırmakta ve son olarak sanayi
sektörünün kişi başına düşen geliri ve karbon emisyon ilişkisi ters U şeklinde oluşan Çevresel Kuznets eğrisinin
varlığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak, ekonomideki sürdürülebilir kalkınma için Çin'in yabancı yatırım
yapısını ayarlaması, enerji verimliliğini güçlendirmesi ve düşük karbon ekonomisi yöntemi geliştirmesi gerekliliği
vurgulanmıştır.

SESSION 3B: Sektörel Analizler
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Fernandez-Amador ve diğ., (2016), yaptıkları çalışmada 1997-2011 yılları arası için 78 bölge ve 55 sektörü
kapsayan, coğrafi üretim ve tüketim temelli karbon emisyonlarını analiz etmiştir. Daha önceki çalışmalara katkı
olarak zaman aralığı genişletilmiş, coğrafi açıdan somutlaşmış üretim ve tüketim bilgileri verilmiştir. Karbon
emisyonunda meydana gelen artışı ve geçirdiği evrimi, küresel ekonomideki ve uluslararası ticaretteki rolü
çerçevesinde analiz edilmiştir.
Hao ve diğ,. (2016), iklim değişikliğinin Çin'in karbon emisyonları üzerindeki olası etkisini araştırmak için,
1995-2011 yılları arasında günlük ısı ve soğukluk dereceleri baz alınmıştır. Bir dizi ekonometrik model, iklim
değişikliğinin, kişi başına düşen karbondioksit emisyonu üzerindeki etkisini tespit etmek amacıyla yapılmıştır.
Sonuçların tahmin gücünü artırmak için kişi başı gelir, sanayi yapısı, kentleşme oranı ve nüfus yoğunluğu gibi bir
kaç parametre de kontrol değişkenleri olarak modele dahil edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, iklim değişikliği
etkilerinin Çin'in karbon emisyonuna istatistiksel olarak etki ettiğini ancak nitelik bakımdan çok etkili olmadığı
yönündedir. Ele alınan dönemde Çin'in artan toplam karbon emisyon miktarının yaklaşık %1,68'i iklim
değişikliğine bağlanabilmektedir.
Kais ve Sami (2016), çalışmalarında panel veri modeli kullanarak 1990-2012 dönemi boyunca 58 ülke için,
ekonomik büyümenin ve enerji tüketiminin, karbon emisyonları üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Modelde
bölgeler, üçerli gruplara ayrılmıştır. Bu gruplar; Avrupa ve Kuzey Asya Bölgesi; Latin Amerika-Karayipler Bölgesi
ve Ortadoğu; Kuzey Afrika ve Sahra altı bölgesidir. Elde edilen ampirik bulgular, enerji kullanımının tüm bölgeler
için pozitif bir etkisi olduğu yönündedir. Ekonomik büyümenin çevre üzerindeki etkisi, küresel ısınma ve diğer
çevre sorunlarıyla birlikte daha ciddi bir hale geldiği tespit edilmiştir. Kişi başı GSYİH oranının karbon emisyonu
üzerinde, Avrupa, Kuzey Asya ve Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Sahra Altı Afrika bölgelerinde, pozitif ve
istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir.

3 Model ve Veri Seti
Ekonometrik yöntem iki modelden oluşmaktadır. İlk model, karbon emisyonu ve uluslararası ticaret ilişkisini
OECD ülkeleri için incelemek amacıyla, dinamik panel veri tahmin metotlarından biri olan Arellano ve Bond
(1991) Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi tahmincisi kullanılarak test edilmiştir. İkinci model ise, karbon
emisyonu ve uluslararası ticaret ilişkisi değişkenleri (ihracat, ithalat, ağır sanayi ürünleri) arasındaki kısa ve uzun
dönemli ilişkinin varlığını analiz etmek için kullanılan ARDL sınır testi yöntemidir.
3.1 Karbon Emisyonu ve Uluslararası Ticaret İlişkisi: OECD Örneği
Çalışmada seçilmiş 33 OECD üyesi ülkenin 2000-2013 yıllarını kapsayan karbon emisyon ve uluslararası ticaret
ilişkisi dinamik panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. Uygulamada 33 ülkenin 2000 ile 2013 yılları arası
veritabanlarından elde edilen veriler kullanılmıştır.
Ekonometrik analiz panel regresyon modeline dayanmaktadır. Analizde kullanılan regresyon modeli aşağıdaki
gibi ifade edilmektedir:
CO2it = ∝i + β1 (CO2it-1 ) + β2 (Xit ) + B3 (Mit ) + μ𝑖𝑡
(1.1)
Modelde i indisi ülkeleri, t indisi zamanı ifade etmektedir. Çalışmada logaritmik formda kullanılan değişkenler
şu şekilde sıralanabilir:
𝐶𝑂2𝑖𝑡 : Kişi başına düşen karbondioksit miktarı (metrik ton). Karbondioksit emisyonları. fosil yakıtların ve
çimento imalatı esnasında katı, sıvı ve gaz yakıtlarının tüketilmesi sırasında açığa çıkar. Değişken metrik ton
ölçüsü olarak ele alınmıştır (OECD ve Eurostat'tan temin edilmiştir.).
𝑋𝑖𝑡 : GSYİH içerisindeki ihracatın yüzdelik payını ifade etmektedir. Mal ve hizmetlerin ihracatı, dünyanın geri
kalanına sağlanan tüm malların ve diğer piyasa hizmetlerinin değerini içermektedir. Mal, nakliye, sigorta, seyahat,
gayri maddi hak bedelleri, lisans ücretleri ve iletişim, inşaat, finans, bilgi, iş, kişisel ve devlet hizmetleri gibi diğer
hizmetlerin değerini kapsamaktadır (OECD ve Eurostat'tan alınmıştır).
𝑀𝑖𝑡 : GSYİH içerisindeki ithalatın yüzdelik payını ifade etmektedir. Mal ve hizmet ürünlerinin ithalatı, dünyanın
geri kalanından alınan tüm malların ve diğer piyasa işlemlerinin değerini temsil etmektedir. Mal, nakliye, sigorta,
seyahat, gayri maddi hak bedelleri, lisans ücretleri ve iletişim, inşaat, finans, bilgi, iş, kişisel ve devlet hizmetleri
gibi diğer hizmetlerin değerini kapsamaktadır (OECD ve Eurostat'tan alınmıştır).
Ekonomik modele ilişkin iki aşamalı GMM analiz tahmin sonuçlarına Tablo 1’de verilmiştir.
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Değişkenler
𝐶𝑂2𝑖,𝑡−1
𝑋𝑖𝑡
𝑀𝑖𝑡
Wald Testi
Sargan Testi
Spesifikasyon Testleri
AR(1)
AR(2)
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Katsayılar
.764424
( 0.000)*
-.1311
(0.000)*
.0898868
(0.000)*
𝜒 2 (3) = 2968.41
[0.0000]*
𝜒 2 (77) = 32.74258
[1.0000]
-3.2197
[0.0013]*
-.72985
[0.4655]
Tablo 1. Modelin GMM Tahmin Sonuçları

* %1 düzeyindeki anlamlılıkları ifade etmektedir. Parantez içindeki değerler standart sapmaları, köşeli parantezler ise
testlerin olasılık değerlerini göstermektedir.

Karbon emisyon miktarı ve uluslararası ticaret arasındaki ilişki dinamik panel veri analizi yöntemlerinden biri
olan iki aşamalı GMM yöntemi ile analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, bağımlı değişkenin gecikmesinin
pozitif ve istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmektedir. Tabloda görüldüğü gibi ihracat katsayısı negatif ve
%1 seviyesinde anlamlıdır. Bu sonuç ülkelerin ihracat düzeylerinde %1'lik artış olmasının karbon emisyon
miktarında 0.13 oranında azalış sağlayacağını ifade etmektedir. İhracatın karbon emisyonu üzerinde negatif etkisi
olması, söz konusu ülkelerin gelişmiş olmaları ve üretimlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak temiz
enerjiye ağırlık veriyor olmalarının bir sonucudur. Gelişmiş ülkeler çevre kirliliğine yol açan bu ürünlerin
üretimlerini bu bölgelere kaydırırken, kendi sınırları içerisinde çevre dostu teknolojiler üreterek, emisyon salımı
gerçekleştirmeden üretim yaparlar. Uygulamada yer alan ithalat göstergesinin pozitif ve %1 seviyesinde anlamlı
olduğu görülmektedir. Bu sonuç ülkelerin ithalatlarında %1’lik artış olmasının karbon emisyonu miktarında 0.089
oranında artış yaratacağının bir göstergesidir. Sanayi gelişimini neredeyse tamamlamış olan OECD ülkeleri, Kyoto
Protokolü'nde ve son olarak Paris Görüşmeleri'nde, çevre kirliliğine olumsuz katkı sağladıkları için bir takım
kısıtlamalar altına girmişlerdir. Bunun sonucunda da ülkeler alternatif teknoloji ve yenilebilir yeni enerji
kaynakları bulmak gibi farklı politikalar bulma durumunda kalmıştır. Gelişmiş ülkeler bu durumu avantaja
çevirmek için, kirlilik düzeyine henüz ulaşamamış olan gelişmekteki ülkelerde yatırımlarını yapmaktadır. Gelişmiş
ülkeler ve ekonomik büyüme gerçekleştirmek isteyen gelişmekte olan ülkeler, ağır sanayi ürünleri, petrol, doğal
gaz ve kömür gibi kaynakların kullanılarak üretilen karbon içerikli ürünleri, yine bu bölgelerden tahsis ederek
global pazardaki yerlerini korumak istemektedir. Bu durum beklentilerimizle uyumluluk göstermektedir. Ayrıca
Wald testi, modelde kullanılan değişkenlerin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmektedir. Analizde
hesaplanan Wald testi olasılık değerine bakıldığında model bir bütün olarak anlamlı bulunmuştur. Modelde
kullanılan araç değişkenlerin uygun olup olmadığının analizi için Sargan testi sonuçları önem arz etmektedir.
Sargan testinin olasılık değeri istenildiği gibi araç değişkenlerin içsellik sorununu taşımadığını ve araç
değişkenlerin tam ve doğru olduğunun göstergesidir. Dinamik panel veri analiz yöntemi olan GMM tekniğinde
birinci dereceden otokorelasyon olması modelin kendi yapısı gereği sıklıkla karşılaşılan bir durum olduğundan
önem arz etmemektedir. Ancak Arellano- Bond GMM tahminlerinin tutarlı ve etkin olması için modelin ikinci
dereceden otokorelasyon sorununun olmaması gerekmektedir. Test sonuçlarına bakıldığında, modelde beklenildiği
gibi birinci dereceden otokorelasyon bulunduğu ancak ikinci dereceden otokorelasyon sorununa rastlanılmadığı
görülmektedir. Dolayısıyla GMM tahminlerinin tutarlı olduğu tespit edilmiştir.
3.2 Karbon Emisyonu ve Uluslararası Ticaret İlişkisi: Türkiye Örneği
Çalışmada Türkiye'deki karbon emisyon miktarı ile, uluslararası ticarete konu olan ihracat, ithalat ve ağır sanayi
ürünleri arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkinin varlığı eşbütünleşme yöntemi ile test edilmiştir. Pesaran, Smith
ve Shin (2001) tarafından geliştirilen bir yaklaşım olan ARDL yöntemi ile, 1960-2013 dönemi için yıllık veriler
kullanılarak analiz yapılmıştır. Uygulamada kullanılan değişkenlere ait zaman serileri karbon emisyon miktarı,
ihracat ve ithalat değişkenleri Worldbank'ten, ağır sanayi ürünleri değişkeni ise OECD veritabanından derlenmiştir.
Değişkenlerin isimlerinin önünde yer alan ‘’L’’ ise değişkenlerin logaritmik dönüşümlerinin yapıldığını ifade
etmektedir. Analizde ilk olarak ADF birim kök testi ile bireysel olarak durağanlıkları incelenmiştir. Ardından
karbon emisyon ile uluslararası ticaret ilişkisi arasında uzun dönem ilişkinin varlığının tespit edilebilmesi için
ARDL yöntemi kullanılmıştır. Modeldeki değişkenler ve göstergeler aşağıda belirtilmiştir;
LCO2 : Karbon Emisyonu Göstergesi
Lexp : İhracat Göstergesi
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Lımp : İthalat Göstergesi
Lıp
: Ağır Sanayi Ürünleri Göstergesi
Çalışmada ele alınan değişkenlerin durağanlık ve bütünleşme derecelerinin tespiti amacıyla ADF birim kök testi
sonuçları Tablo 2'de yer almaktadır. ADF test sonuçlarına göre; Lexp, Lımp ve Lıp değişkeni birinci farkında
durağan olmasına karşın, LCO2 değişkeni düzeyde durağandır. Bu sonuçlar Pesaran, Shin ve Smith (2001)
tarafından geliştirilmiş olan ARDL sınır testi yaklaşımının uygulanmasını sağlamaktadır.
Değişken
LCO2
Lexp
Lımp
Lıp

Düzey Test
İstatistiği
-3.0262
(0.0388)*
-1.9147
(0.3233)
-1.8427
(0.35631)
-2.7250
(0.0766)

1. Farklar Test
İstatistiği

Sonuç
I(0)

-7.9289
(0.0000)*
-7.2359
(0.0000)*
-6.4134
(0.0000)*

I(1)
I(1)
I(1)

Tablo 2: ADF Birim Kök Testi Sonuçları,
*, Regresyon sabit terim içermektedir. Parantez içerisindeki rakamlar istatistiğe ilişkin olasılık değerlerini ve *, %5 anlamlılık
düzeyini göstermektedir.

ADF birim kök testi sonuçlarının ardından karbon emisyonu ile uluslararası ticaret ilişkisi arasında uzun dönem
ilişkinin olup olmadığının araştırılması gerekmektedir. Sınır testine göre, eşbütünleşme ilişkisinin varlığını test
etmek için ilk olarak F istatistiği hesaplanmıştır. Tablo 2’de ele alınan değişkenler arasında eşbütünleşme
olmadığını ifade eden sıfır hipotezini sınamak için hesaplanan F istatistiği değeri ve Pesaran, Shin ve Smith
(2001)’den alınan kritik değerleri yer almaktadır. Hesaplanan F istatistiği üst kritik değerin üzerinde kalıyorsa
seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığına, alt kritik değerin altında kalıyorsa eşbütünleşme ilişkisinin
yokluğuna karar verilir. Eğer F istatistiği alt ve üst kritik değerlerin arasında kalırsa böyle bir durumda net bir
karara varılamamaktadır. %5 anlamlılık seviyesinde hesaplanan F istatistiği değeri (3.037531), alt kritik sınır
(2.79) ve üst kritik sınır (3.67) arasında yer almaktadır. Bu durumda karbon emisyonu ile uluslararası ticaret ilişkisi
arasında uzun dönem ilişkinin varlığı konusunda net bir karara varılamamaktadır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin Kyoto Protokolü'nü 2009 yılında resmen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirmesi
ile başlayan sorumluluk süreci henüz çok yeni olduğundan, uzun dönemli ilişki bulunamaması beklenebilir.
Bununla beraber 2001 yılında mutabakata varılan 26-CP-7 numaralı karar gereğince Türkiye, Sözleşme'de, Ek-1
üye ülkelerinden biri olurken, farklı bir statü kazanmıştır. Kyoto Protokolü'nün ilk kabul edildiği 1997 yılına
gidildiğinde ise Türkiye için herhangi sayısal bir sınırlandırma belirtilmemiştir. Ayrıca Türkiye'nin gelişmekte olan
ülkelere finansal ve teknolojik yardımlarla destek verme görevinin olmaması uluslararası ticarette daha rahat
hareket edebilmesini sağlamaktadır.

k
3

F-ist
3.037531

Kritik Değerler (%5)
Alt Sınır

Üst Sınır

2.79

3.67

Tablo 3: Sınır Testi Sonuçları.
k, denklemdeki bağımsız değişken sayısıdır. Gecikme uzunluğunun belirlenmesinde AIC kullanılmıştır. Kritik değer sınırları
Pesaran vd (2001) TabloC1(iii)’ten alınmıştır.

4 Sonuç
Günümüzde, insanoğlunun en ciddi sorunlarından biri olan küresel ısınma ve iklim değişimleri literatürde en
önemli konular arasında yer almaktadır. İklim değişimleri temel alınarak yapılan birçok araştırma hem
akademisyenler tarafından hem de politikacılar tarafından önemsenmekte, aynı zamanda çevreyi dolayısıyla
insanoğlunu doğrudan etkileyen bu sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak iklim değişikliği ile mücadelede
hem ulusal hem de uluslararası çerçevede atılan adımların henüz hedeflenen seviyeye ulaştığını söylemek zordur.
Buna bağlı olarak karbon emisyonu artışı ile mücadelede en önemli uluslararası anlaşma olan Kyoto Protokolü
içerisinde bulunan bağlayıcı yükümlülükler atmosferdeki gaz yoğunluğunu korumayı amaç edinip, küresel
ısınmanın etkilerini azaltmaya çalışsa da, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik kalkınmaları
veya büyüme hamlelerini sağlamak için çok kabul edilebilir hükümler taşımamaktadır. Nitekim ABD ise, Kyoto
Protokolü uygulamalarına karşı çıkmıştır. Meselenin uluslararası ve ekonomik doğası göz önüne alındığında iklim
değişikliği sorunu aslında göründüğünden daha karmaşık bir hal almaktadır. Her ne kadar piyasa rekabeti sorunu
ile birlikte, ülkelerin protokole katılım ve kalkınma endişeleri söz konusu olsa da, Kyoto Protokolü ülkeler arası
ticarete katkı sağlayacak en kapsamlı adım olmuştur. Kyoto Protokolü uzun süre boyunca süregelen başarısız
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görüşmelerin aslında bir nevi başlangıcı olmuştur. Buna paralel olarak, 2015 Paris'teki görüşmeler, Kyoto
Protokolü ve sonrası dönemdeki yükümlülüklere uyum gösterme hususundaki zorluklara çözüm bulmaya
çalışmaktadır. Teoride gerçekleştirmek istenilen hedefler ABD'nin 2 Haziran 2017 tarihinde açıkladığı ve Obama
yönetiminin uygulamaya koyduğu iklim politikası kararlarını durdurup, Paris İklim Görüşmeleri'nden çekilmesi
ile başka bir platforma taşınmıştır. Her ne kadar atmosferdeki sera gazı miktarını koruyup, küresel ısınmanın insan
sağlığı üzerine ve doğa üzerine etkisini azaltmak, uluslararası görüşmelerin ana hedefleri olduysa da, ülkelerin
ekonomik refahlarını etkileyecek maddi yükümlülükleri sebebiyle uygulanabilirliği pek mümkün olmamıştır. ABD
Başkanı Donald Trump'ın Hindistan ve Çin'e karşı, ABD'ye olduğu kadar ciddi yaptırımların olmamasını, ABD'nin
GSYİH'sini diğer ülkelere dağıtmak olarak yorumlamıştır. Amerika gibi kilit role sahip ve dünya üzerindeki karbon
emisyon salım düzeyi açısından Çin ile birlikte zirvede olan bir tarafın bu kararı, iklim değişikliği ile mücadelede
kartları tekrar dağıtacak bir olaydır. Konunun içerdiği önem açısından bu çalışma, karbon emisyonu miktarı ve
uluslararası ticaret ilişkilerinin incelenmesi açısından iki modeli kapsamaktadır. Çalışmanın sonuçları genel
değerlendirildiğinde karbon emisyonunun uluslararası ticaret üzerinde önemli bir etkisi olduğu
söylenebilmektedir. Gelişmiş ülkelerin ekonomik büyüklük pozisyonlarını korumak ve piyasa avantajını eline
geçirmek için, gelişmekte olan ülkelere yatırımlarını yapmaktadır. Gelişmiş ülkeler, ağır sanayi ürünleri, fosil
yakıtların kullanımı sonucu elde edilen karbon içerikli ürünleri, yine bu bölgelerden tahsis ederek global pazardaki
yerlerini korumak istemektedir. İthalat politikasını bu konjonktürde ilerletmek isteyen ülkeler üretim kapasitesi
artırımı sağlamakta, endüstriler arası etkileşimi sürdürerek rekabetin içerisinde yer alabilmektedirler. Bununla
birlikte karbon emisyonu ve uluslararası ticaret ilişkisi ile ilgili çok geniş kapsamlı politikalar ortaya konulması
için farklı modeller yardımı ile daha kapsamlı araştırmalar yapılması gerekmektedir.
Gelişmekte olan ülkelerin sanayi atılımları ile kalkınmalarını gerçekleştirmek adına attıkları adımlar ile gelişmiş
ülkelerin, ülke içerisindeki emisyon salımlarını azaltmak amacıyla yoksul ülkelere yaptıkları yatırımlar nedeniyle
gerçekleştirdikleri emisyon salımları yaşadığımız gezegeni günden güne zor durumda bırakmaktadır. Sonuç olarak
Amerika'nın da küresel iklim değişikliği masasından kalkması ile birlikte pozisyonunun değişmesi ve de ülkelerin
iklim anlaşmalarıyla ticari ilişkilerinin kısıtlanması ile gelişen ekonomik kaygıları ile birlikte daha ciddi bir sınava
girecek olan dünya, küresel iklim değişikliği ile mücadelede ortak akıl ve işbirliği içinde atılacak adımlara ihtiyaç
duymaktadır.

Kaynakça
•

Altıntaş, H. (2013). Türkiye’de birincil enerji tüketimi, karbondioksit emisyonu ve ekonomik büyüme
ilişkisi: eşbütünleşme ve nedensellik analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Dergisi, 8(1).

•

Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests Of Specification For Panel Data: Monte Carlo Evidence And
An Application To Employment Equations. The Review Of Economic Studies, 58(2), 277-297.

•

Ari, A., & Zeren, F. (2011). CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi. Yönetim ve Ekonomi
Dergisi, 18(2), 37-47.

•

Büyükılgaz, U. (2010). Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi ve Ekonomik ve Çevresel Etkileri.

•

Ediger, V. Ş. (2008). Küresel iklim değişikliğinin uluslararası ilişkiler boyutu ve Türkiye’nin politikaları.

•

Fernández-Amador, O., Francois, J. F., & Tomberger, P. (2016). Carbon dioxide emissions and international
trade at the turn of the millennium. Ecological economics, 125, 14-26.

•

Goulder, L. H. (2002). Environmental policy making in economies with prior tax distortions. Edward Elgar
Publishing.

•

Hao, Y., Chen, H., Wei, Y. M., & Li, Y. M. (2016). The influence of climate change on CO 2 (carbon
dioxide) emissions: an empirical estimation based on Chinese provincial panel data. Journal of Cleaner
Production, 131, 667-677.

•

Hatzigeorgiou, E., Polatidis, H., & Haralambopoulos, D. (2008). CO 2 emissions in Greece for 1990–2002:
a decomposition analysis and comparison of results using the Arithmetic Mean Divisia Index and
Logarithmic Mean Divisia Index techniques. Energy, 33(3), 492-499.

•

Kais, S., & Sami, H. (2016). An econometric study of the impact of economic growth and energy use on
carbon emissions: 1101-1110.Panel data evidence from fifty eight countries. Renewable and Sustainable
Energy Reviews, 59,

•

Maslin, M. (2004). Ecological versus climatic thresholds. Science, 306(5705), 2197-2198.

•

Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds Testing Approaches To The Analysis Of Level
Relationships. Journal Of Applied Econometrics, 16(3), 289- 326.

•

Ren, S., Yuan, B., Ma, X., & Chen, X. (2014). International trade, FDI (foreign direct investment) and
embodied CO 2 emissions: a case study of Chinas industrial sectors. China Economic Review, 28, 123-134.

•

Soytas, U., & Sari, R. (2009). Energy consumption, economic growth, and carbon emissions: challenges
face by an EU candidate member. Ecological economics, 68(6), 1667-1675.

SESSION 3B: Sektörel Analizler

213

Banka ve Müşteri Sırlarının Ceza Hukuku Tarafından Korunması
The Protection of Bank and Customer Secrets by Criminal Law
Prof. Dr. Çetin Arslan (Hacettepe University, Turkey)
Ph.D. Candidate Didar Özdemir (Hacettepe University, Turkey)
Abstract
The Turkish Penal Code (TPC) no.5237 embodies “the reveal of bank and customer secrets” as a crime.
However, neither article 6 of the TPC titled “definitions” nor the legal justification of the article contains the
definition of the bank or customer secret. On the other hand, the bank or customer secrets are under guarantee of
four different codes. These dispositions can be counted as the article 239 of the TPC, the articles 35 and 68/II/a of
the Turkish Republic Central Bank Code dated 14.01.1970 and numbered 1211, the articles 73 and 159 of the
Banking Code dated 19.10.2005 and numbered 5411 and also the articles 8, 23 and 31 of the Bank Cards and
Credit Cards Code dated 23.02.2006 and numbered 5464. Though, these two special codes do not make a
connection to the article 239 of the TPC which constitutes the general norm nor the TPC makes a reference to
those dispositions. In this study, we will try to explain first the notions of bank and customer secrets, then the penal
norms protecting the bank and customer secrets and last, the elements of the crime disposed in the article 239 of
the TPC.

1 Giriş
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK)’nun 239. maddesinde banka ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya
belgelerin açıklanması suçu, ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar arasında düzenlenmiştir. Fakat TCK’nın
“tanımlar” başlığını taşıyan 6. maddesinde ya da TCK md. 239’un madde gerekçesinde banka veya müşteri sırrının
tanımı yer almamaktadır. Banka ve müşteri sırrı niteliği taşıyan sırlar dört ayrı kanunda koruma altına alınmıştır.
Bu düzenlemeleri TCK’nın 239. maddesi, 14.01.1970 tarih ve 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Kanunu’nun (1211 s. Kanun) 35 ve 68/II/a maddeleri, 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun
(5411 s. Kanun) 73 ve 159. maddeleri ile 23.02.2006 tarih ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları
Kanunu’nun (5464 s. Kanun) 8, 23 ve 31. maddeleri olarak göstermek mümkündür. Fakat bu özel kanunların genel
norm niteliğindeki TCK md. 239 ile bağlantısı kurulmadığı gibi, TCK’da da bu kanunlara atıf yapılmamıştır.
Çalışmamızda, öncelikle banka ve müşteri sırrı kavramları tanımlanacak, ardından banka ve müşteri sırlarını
koruyan ceza hukuku düzenlemeleri ortaya konacak ve nihayet TCK’nın 239. maddesinde düzenlenen suçun
unsurları irdelenecektir.

2 Banka ve Müşteri Sırrı Kavramları
Sır kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için 8. Uluslararası Avrasya Ekonomileri Konferansı’nda sunduğumuz
“Ticari Sırların Ceza Hukuku Tarafından Korunması” başlıklı tebliğimize atıf yapmakla yetiniyoruz. Çalışmamızın
bu bölümünde banka ve müşteri sırrı kavramlarını tanımlamaya çalışacağız.
Banka veya müşteri sırrı kavramlarına TCK’nın “tanımlar” başlıklı 2. maddesinde yer verilmediği gibi, suçun
vazedildiği 239. maddesinde veya maddenin gerekçesinden de bu kavramların içeriklerine dair bilgi
bulunmamaktadır.
Ticari Sır, Banka Sırrı ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı’nın “Tanımlar” başlıklı 2. maddesinde “banka
sırrı”; “Bankanın yönetim ve denetim organlarının üyeleri, mensupları ve diğer görevlileri tarafından bilinen malî,
iktisadi, kredi ve nakit durumu ile ilgili bilgilerle, bankanın müşteri potansiyeli, kredi verme, mevduat toplama,
yönetim esasları, diğer bankacılık hizmet ve faaliyetleri, risk pozisyonlarına ilişkin her türlü bilgi ve belgeler”;
“müşteri sırrı” ise “Ticari işletme ve şirketlerin, bankaların, sigorta şirketlerinin, sermaye piyasasında ve malî
piyasalarda faaliyet gösteren aracı kurumların, kendi faaliyet alanlarıyla ilgili olarak müşteriyle ilişkilerinde,
müşterinin şahsî, iktisadî, malî, nakit ve kredi durumuna ilişkin doğrudan veya dolayısıyla edindikleri tüm bilgi ve
belgeler” olarak tanımlanmaktadır.
Geniş anlamda banka sırrı kavramı hem bankanın kendisine ait sırları hem de müşteri sırrını içermektedir
(Donay, 1978). Doktrinde Erman (1984) banka sırrını, banka ile bankacılık işlemleri dolayısıyla ilişki kurmuş
olanların dışında kalan kişilerin, bir anonim şirket olmak sıfatıyla veya Merkez Bankası, diğer bankalar,
Bakanlıklar ve diğer resmi mercilerle olan ilişkileri itibarıyla banka tüzel kişiliğine ait olan sırlar olarak
tanımlamaktadır. Reisoğlu (2007) ise, banka sırrını, bankacılık iş ve işlemleriyle ilgili işlemler ve bankanın mali,
kredi ve nakit durumu, Merkez Bankası’na karşı yükümlülüklerini yerine getirip getirmeme durumu, bankanın
bulunduğu piyasadaki payı, mudi ve kredi müşterisi sayısı, yönetim kural ve esasları, banka politikaları dâhil
olmak üzere tüm yönetim kurulu kararları, teknik usulleri, bağışları, toplam mevduatı ve döviz miktarı gibi
hususları banka sırrı kapsamında değerlendirmektedir. Kaplan (1990) ise banka sırrını ikili ayrıma tabi tutarak
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incelemekte; geniş anlamda banka sırrı kapsamında hem banka sırrının korunmasını hem de müşteri sırrının
saklanması yükümlülüğünü değerlendirmekte, dar anlamda ise müşteri ilişkileri dışında bankanın ekonomik, mali,
kredi, nakit ve döviz durumu bilgilerini banka sırrı kabul etmektedir.
Müşteri sırrı ise doktrinde, bir bankanın müşterisi ile ilgili elde ettiği sözleşme öncesi ve sonrası tüm bilgiler,
müşterinin malvarlığı durumu, müşterinin ödeme gücü hakkındaki değerlendirmeler olarak açıklanmakta ve
müşteri sırrı kabul edilmesi için kişinin banka ile tek bir hukuki ilişkiye girmesinin yeterli olduğu ve bu ilişki
sırasında elde edilen bilgilerin müşteri sırrı sayılması gerektiği ifade edilmektedir (Reisoğlu, 2007).

3 Banka ve Müşteri Sırlarını Koruyan Cezai Düzenlemeler
Türk Hukukunda sırların korunmasının anayasal temelini “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma
ve geliştirme hakkına sahiptir.” (md. 17/1) ile “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme
hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” (md. 20/1) hükümleri oluşturmaktadır
(Alıcı, 2007; Öztürk, 2009).
TCK’nın 239. maddesinde ticari sır, banka sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
suç olarak düzenlenmiştir. Bu hükme göre, “Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır,
bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet
üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca, bu bilgi
veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi
halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.”
1211 s. Kanun’un “sır saklama ve sorumluluk” başlıklı 35. maddesi “Banka mensupları, sıfat ve görevleri
dolayısıyla Bankaya veya Banka ile münasebeti olan kişi ve kurumlara ait olmak üzere bildikleri sırların gizliliğine
riayet eylemek ve bu sırları kanunen yetkili kılınan mercilerden gayrısına herhangi bir surette açıklamamakla
yükümlüdürler. Bu yükümlülük, Bankadan ayrılmaları halinde dahi devam eder. Banka mensupları, görevleri ile
ilgili olarak Bankaya verdikleri zararlardan ötürü, Borçlar Kanunu’nun haksız fiil hükümlerine tabidirler.”
düzenlemesi ile banka mensupları bakımından sır saklama yükümlülüğü getirmektedir. Kanun “ceza hükümleri”
başlıklı 68. maddesinin II/a bendinde ise “Bu Kanunun 35 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına aykırı
hareket eden Banka mensupları için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adli para
cezasına hükmolunur. Sırları kendileri veya başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklayan Banka mensupları
hakkında, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” şeklinde
sır saklama yükümlülüğünün ihlaline cezai yaptırım getirmektedir.
5411 s. Kanun ise “Sırların saklanması” başlıklı 73. maddesinin ilk fıkrasında “Kurul başkan ve üyeleri ile
Kurum personeli, Fon Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli görevleri sırasında öğrendikleri bankalara ve
bunların bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol edilen ortaklıkları ve müşterilerine ait sırları bu Kanuna ve özel
kanunlarına göre yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendilerinin veya başkalarının yararlarına
kullanamazlar. Kurumun dışarıdan destek hizmeti aldığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme
tâbidir. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam eder.” ifadesiyle sır saklama yükümlülüğü
düzenlenmektedir.
Maddenin ikinci fıkrasında “Bu Kanun hükümleri uyarınca Kurumun, yurt dışındaki muadili denetim mercileri
ile düzenleyeceği mutabakat zabıtları çerçevesinde vereceği bilgi ve belgeler birinci fıkradaki sır kapsamında
değildir. Kurul düzenleyeceği mutabakat zabıtları veya zabıtlar dışında elde edeceği sırların korunmasını
sağlamakla görevlidir. Kurumun elde edeceği sır niteliğindeki bilgi ve belgeler, kuruluş ve faaliyet izni
verilmesinde, faaliyetlerin denetiminde, düzenlemelere uyulup uyulmadığının izlenmesinde ve Kurul kararlarına
karşı açılacak idarî davaların görülmesinde kullanılabilir. Kurumun bu fıkra kapsamında elde edeceği sır
niteliğindeki bilgi ve belgeler, ceza soruşturması ve kovuşturması kapsamında savcılıklar ile ceza mahkemeleri,
görevden ayrılmış olsalar dahi, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlardan dolayı başlatılan
soruşturma ve kovuşturmalar ile bağlantılı olarak talepte bulunacak Kurul Başkanı ve üyeleri ile Kurum personeli
dışında hiçbir kişi, kurum ve kuruluşa verilemez. Mahkeme kararına bağlanmış sır kapsamına giren bilgilerin
verilmesinden Kurum sorumlu tutulamaz.” düzenlemesi yer almaktadır.
Üçüncü ve dördüncü fıkralar ise 13/02/2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun’un 146. maddesi ile değiştirilmiş ve
“Sıfat ve görevleri dolayısıyla bankalara veya müşterilerine ait sırları öğrenenler, söz konusu sırları bu konuda
kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra
da devam eder. 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 sayılı Basın Mesleğinde
Çalışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki Münasebetlerin Tanzimi Hakkında Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 sayılı
Deniz İş Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında çalıştırılan işçi, gemi adamı ve
gazetecinin ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her çeşit istihkak ödemelerinin özel olarak açılan banka hesabına
yapılması halinde, bu hesaplara ilişkin bilgi ve belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı
ve Hazine Müsteşarlığı ile bunlara bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlara verilmesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510
sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 8 inci ve 100 üncü maddelerinin uygulanması ile
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genel sağlık sigortalılığında gelir testinin yapılmasına ilişkin bilgi ve belgelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (Ek
ibare: 13/06/2012-6327 s.K./39.md.) ve il veya ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca yapılan sosyal
yardım hak sahiplerinin tespiti ile gelir testi işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne verilmesi sırrın ifşası sayılmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine ilişkin
usûl ve esaslar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakanlık ile Kurulca belirlenir.
Kurumun gözetim ve denetimine tabi kuruluşların, bunların ortaklarına, bağlı ortaklık, iştirak, birlikte kontrol
edilen ortaklıklarının faaliyetlerine veya müşterilerine ilişkin yabancı ülke kanunlarına göre denetime yetkili ve
Kurum muadili mercilerin taleplerinin Kurumca karşılanması, gizlilik sözleşmesi yapılması ve sadece belirtilen
amaçlar ile sınırlı kılınması koşuluyla bankaların ve finansal kuruluşların, kendi aralarında doğrudan doğruya
ya da risk merkezi veya en az beş banka ya da finansal kuruluş tarafından kurulacak şirketler vasıtasıyla
yapacakları her türlü bilgi ve belge alışverişinin yanı sıra doğrudan veya dolaylı pay sahipliği yoluyla
sermayelerinin yüzde onunu ve daha fazlasını temsil eden paylarının satışı amacıyla muhtemel alıcıların
yapacakları değerleme çalışmalarında ya da sermayelerinin yüzde on veya daha fazlasına sahip olan yurt içinde
veya yurt dışında yerleşik kredi kuruluşu ile finansal kuruluşlar da dâhil ana ortaklıkların konsolide finansal tablo
hazırlama çalışmalarında, risk yönetimi ve iç denetim uygulamalarında veya kredileri de dâhil varlıklarının ya da
bunlara dayalı menkul kıymetlerin satışı amacıyla yapılacak değerleme çalışmalarında ya da değerleme,
derecelendirme veya destek hizmeti alınması ile bağımsız denetim faaliyetlerinde ve gerekli tedbirlerin alınması
kaydıyla hizmet alımlarına yönelik işlemlerde kullanılmak üzere bilgi ve belge taleplerinin karşılanması sırasında
banka ya da müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin öğrenilmesi sır saklama yükümlülüğü dışındadır.” halini almıştır.
Kanun “sırların açıklanması” başlıklı 159. maddesinde ise “Bu Kanunun 73 üncü maddesinin birinci ve üçüncü
fıkralarında belirtilen yükümlülüğe uymayanlar için bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden ikibin güne kadar
adlî para cezası hükmolunur. Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar
uygulanır. Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları için yarar sağlamak amacıyla
açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin önemine göre sorumluların bu Kanun
kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici veya sürekli olarak
yasaklanır.” ifadesiyle sır saklama yükümlülüğünün ihlaline ceza yaptırım öngörmektedir.
5464 s. Kanun 8. maddesinin beşinci fıkrasında “Kart çıkaran kuruluşlar, kartların kullanılması bir kod
numarası, şifre ya da kimliği belirleyici başka bir yöntemin kullanılmasını gerektiriyorsa, bu tür bilgilerin gizli
kalması amacıyla gerekli önlemleri almak ve harcama ve alacak belgesinin müşteri nüshası üzerinde ve
yazışmalarda kart numarasının açıkça yer almasını engellemekle yükümlüdür.” düzenlemesi getirilmektedir. 5464
s. Kanun’un “bilgilerin saklanması” başlıklı 23. maddesi ise, “Üye işyerleri, kartın kullanımı sonucunda kart ve
kart hamili ile ilgili edindikleri bilgileri, kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar hariç olmak üzere kart
hamilinin yazılı rızasını almadan başkasına açıklayamaz, saklayamaz ve kopyalayamaz. Üye işyerleri, kart
bilgilerini üye işyeri anlaşması yaptığı kuruluş dışındaki şahıs veya kuruluşlarla paylaşamaz, satamaz, satın
alamaz ve takas edemez. Üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, bu fıkranın uygulanmasını gözetmekle
yükümlüdür.
Kart çıkaran kuruluşlar, edindikleri kişisel bilgileri gizli tutmak, kendi hizmetlerinin pazarlanması dışında başka
amaçlarla kullanmamak ve kanunla yetkili kılınan kişi, kurum ve kuruluşlar dışında kalanların bu bilgilere
ulaşmasını engellemek amacıyla gereken önlemleri almakla yükümlüdür.” hükmünü içermektedir.
Söz konusu Kanun “sırların saklanması” başlıklı 31. maddesinde “Kurul üyeleri ile Kurum personeli, görevleri
sırasında öğrendikleri bu Kanun kapsamındaki kuruluşlara, kart hamillerine ve kefillere ait sırları kanunen açıkça
yetkili olanlardan başkasına açıklayamaz ve kendi yararlarına kullanamazlar.
Kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, 29 uncu maddede yer alan kuruluşlar
ile üye işyerleri, bunların ortakları, yönetim kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişiler ile
görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri sırları kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına
açıklayamazlar. Kart çıkaran kuruluşların destek hizmeti aldığı kuruluş ve çalışanları hakkında da bu hüküm
uygulanır.” düzenlemesini getirmekte; “bilgi güvenliği yükümlülüğüne aykırı davranılması” başlıklı 39.
maddesinde ise “Bu Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası ve 23 üncü maddesi hükümlerine kasten aykırı
hareket eden kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevlileri
ve işlemi yapan kişiler, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
Kartların kullanılması için zorunlu olup gizli kalması gereken kod numarası, kart numarası, şifre ya da kimliği
belirleyici başka bir yöntemin dikkatsizlik veya tedbirsizlik veya meslekte yetersizlik veya emir ve kurallara
aykırılık nedeniyle açığa çıkmasına neden olan kart çıkaran kuruluşlar, üye işyerleri ve üye işyeri anlaşması yapan
kuruluşların işlerini fiilen yöneten görevli ve ilgili mensupları bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar.
Bu Kanunun 31 inci maddesine aykırı davrananlar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin güne kadar
adlî para cezası uygulanır.” şeklinde cezai yaptırım öngörmektedir.
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 19 Haziran 2014 Tarih ve 5903 sayılı Kararı ile değiştirilen
ve Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu’nun 20 Ağustos 2014 tarihli Kararı ile kabul edilen Bankacılık Etik
İlkeleri’nin “Müşteri sırrı” başlıklı 10. maddesi “Bilgi ve belge istemeye kanunen açıkça yetkili kişi ve merciler
dışında, müşterilere ilişkin her türlü bilgi ve belgeleri gizli tutmak ve özenle saklamak zorundadırlar.” hükmünü
içermektedir.
Tasarı’nın “sır saklama yükümlülüğü” başlıklı 6. maddesinde “Bu Kanunun 5 inci maddesi uyarınca verilen
sırları doğrudan veya dolayısıyla öğrenen kamu görevlileri ve diğer kişiler, bu sırları kanunen yetkili mercilerden
başkasına açıklayamaz, veremez ve kendisi veya başkalarına menfaat sağlamak veya zarar vermek amacıyla
kullanamazlar. Bu yükümlülük, bilgi ve belgelerin sır niteliği devam ettiği sürece görevlerinden ayrılmalarından
sonra da devam eder.” düzenlemesi yer almaktadır. 8. maddesinde ise bu maddeye atıfla ceza hükümleri
öngörülmekte ve “6 ncı maddede belirtilen sır saklama yükümlülüğüne aykırı davrananlar 5237 sayılı Türk Ceza
Kanunun 239 uncu maddesine göre cezalandırılır.” şeklindeki ikinci fıkrasıyla TCK’nın 239. maddesine atıf
yapılmaktadır.

4 Banka veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu
4.1 Suçla Korunan Hukuki Değer
Banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi ve belgelerin açıklanması suçuyla, dar anlamda banka veya müşteri
sırlarının gizliliğinin, geniş anlamda ise bankacılık sisteminin güven ve istikrarının, dolayısıyla ülkenin ekonomik
yapısının ve kamu düzeninin korunduğu, bu sebeple çok hukuki konulu bir suç tipi olduğu söylenebilir (Tepe,
2010; Kangal, 2014; Akın, 2015; Tekşen, 2012).
4.2 Suçun Unsurları
4.2.1 Kanuni Unsur
TCK md. 239’a göre, “(1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı
veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikâyet üzerine, bir
yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi veya belgelerin, hukuka
aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre
cezaya hükmolunur.
(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da uygulanır.
(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile verilecek
ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikâyet koşulu aranmaz.
(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur
kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.”
4.2.2 Maddi Unsurlar
i.

Konu

Banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçunun konusunu bir kimsenin sıfat
veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu banka veya müşteri sırrı oluşturmaktadır. Çalışmamızın ilk
bölümünde banka ve müşteri sırrı kavramlarına detaylı bir biçimde yer verdiğimizden dolayı, burada tekrara
düşmemek adına konuya işaret etmekle yetineceğiz.
ii.
Fail
TCK md.239/1’in ilk cümlesine göre, bir kimsenin bu suçun faili olabilmesi için banka veya müşteri sırrına sıfat
veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olması ve bu sırrı yetkisiz kişilere vermesi veya ifşa etmesi
gerekmektedir. Bu sebeple, ilk cümle bakımından fail yalnızca bu özelliği taşıyan kişiler olabilir ve düzenleme
özgü suç olarak nitelendirilebilir (Tekşen, 2012). İlk fıkranın ikinci cümlesinde ise “bu bilgi veya belgelerin,
hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi” cezalandırılmakta
olup, bu cümledeki suçun faili herkes olabilir; zira burada ilk cümleden farklı olarak sırra sıfat veya görev, meslek
ya da sanat gereği vakıf olmak aranmamaktadır. Benzer şekilde, maddenin dördüncü fıkrasında “cebir veya tehdit
kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri açıklamaya mecbur kılan kişi”
cezalandırılmaktadır ve bu fıkrada düzenlenen suç bakımından da failin herhangi bir kişi olması mümkündür.
Failin banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bu bilgilere hukuka uygun şekilde vakıf olması gerekmektedir.
Ayrıca, banka veya müşteri sırrı ile bu sırrı bilen kişinin sıfatı, görevi, mesleği veya sanatı arasında bağ bulunması
zorunludur. Bununla birlikte, failin söz konusu bağ nedeniyle bu sırrı koruma yükümlülüğü altında olması gerekir
(Tepe, 2010).
5411 s. Kanun’un 73. maddesinde sır saklama yükümlülüğü “Kurul başkan ve üyeleri ile Kurum personeli, Fon
Kurulu başkan ve üyeleri ile Fon personeli” bakımından öngörülmüştür. Fakat yükümlülüğün ihlalini cezalandıran
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159. maddede “Banka ve müşterilere ait sırları açıklayan üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır.”
ibaresi yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca, Bankacılık Kanunu’nda yer alan sır saklama yükümlülüğünün
ihlali suçunun faili herhangi bir kimse olabilecektir (İçel, 2010; Akın, 2015).
5464 s. Kanun’un 31. maddesi Kurul üyeleri ve Kurum personeli (f.1) ile kartlı sistem kuran, kart çıkaran, üye
işyeri anlaşması yapan kuruluşlar, 29. maddede yer alan kuruluşlar ile üye işyerleri, bunların ortakları, yönetim
kurulu üyeleri, mensupları, bunlar adına hareket eden kişileri (f.2) sorumlu tuttuğundan bu düzenleme özgü suç
niteliğindedir.
1211 s. Kanun’da sır saklama yükümlülüğü sadece Merkez Bankası mensupları bakımından düzenlendiği ve
yaptırım altına alındığı için bu düzenleme “özgü suç” niteliğini haizdir (İçel, 2010).
iii.
Mağdur
Ekonomi, sanayi ve ticarete ilişkin suçlar “Topluma karşı suçlar” arasında düzenlendiğinden bu suçların geniş
anlamda mağduru toplumu oluşturan herkestir. Dar anlamda ise, banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya
belgelerinin açıklanması suretiyle zarar gören gerçek kişiler mağdur, tüzel kişiler ise suçtan zarar gören olarak
kabul edilmelidir (Tepe, 2010; Kangal, 2014).
iv.
Hareket, Netice ve Nedensellik Bağı
TCK md. 239’daki suçun meydana gelmesi için gerçekleştirilmesi gereken hareketler “yetkisiz kişilere verme”
veya “ifşa etme”dir. Bu hareketler maddede açıkça belirlendiğinden bağlı hareketli bir suç tipi söz konusudur ve
ayrıca “veya” bağlacı ile bağlandıkları için seçimlik hareketler şeklinde düzenlenmiştir (İçel, 2010; Tepe, 2010;
Tekşen, 2012). Seçimlik hareketlerden birinin gerçekleştirilmesi suçun tamamlanması için yeterli olup, birden
fazlasının veya tamamının gerçekleştirilmesi halinde de tek bir suç oluşacaktır.
“Verme” failin vakıf olduğu veya elinde bulundurduğu bilgi veya belgeyi, alma yetkisi olmayan bir kimseye
iletmesi/eriştirmesidir. “İfşa etmek” ise açıklamak olarak anlaşılmalı; mutlaka bilginin anonim hale getirilmesi,
kamuyla paylaşılmış olması aranmamalıdır (Tepe, 2010; Kangal, 2014).
Banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu neticesiz bir suç tipidir. Zira
tipiklikte hareketin yapılmasıyla bir zarar veya zarar tehlikesinin ortaya çıkması unsur olarak öngörülmemiştir.
Dolayısıyla nedensellik bağlantısının da ayrıca incelenmesine gerek bulunmamaktadır.
1211, 5411 ve 5464 s. Kanunlarda yalnızca “açıklama” hareketi düzenlenmektedir. Bu maddelerde “ifşa etme”
hareketi ayrıca yer almamaktadır (İçel, 2010). 5411 s. Kanun’un 73/1. maddesinde sırrın açıklanması ve
kendilerinin veya başkalarının yararına olarak kullanılması düzenlenmektedir. Bu haliyle suç, birden fazla
hareketli suç niteliği taşımaktadır. 5464 s. Kanun ise hareketi “açıklama ve kendi yararına kullanma” şeklinde
düzenlemektedir. Bu düzenleme de birden fazla hareketli suç özelliği gösterir.
v.
Nitelikli Haller
TCK md. 239’un 3. fıkrasında banka veya müşteri sırlarının Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun
memurlarına açıklanması nitelikli hal olarak öngörülmüş ve cezanın üçte bir oranında artırılması öngörülmüştür.
4. fıkrasında ise, cebir veya tehdit kullanarak bir kimsenin bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri
açıklamaya mecbur kılınması nitelikli hal olarak gösterilmiş ve karşılığında üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası
öngörülmüştür.
5411 s. Kanun’un 159/2. maddesinde “Yukarıdaki fıkrada belirtilen kimseler sırları kendileri ya da başkaları
için yarar sağlamak amacıyla açıklamış olursa verilecek cezalar altıda bir oranında artırılır. Ayrıca, fiilin önemine
göre sorumluların bu Kanun kapsamına giren kuruluşlarda görev yapmaları, iki yıldan aşağı olmamak üzere geçici
veya sürekli olarak yasaklanır.” düzenlemesi ile sırrın yarar sağlama amacıyla açıklanması nitelikli hal olarak
öngörülmüştür (İçel, 2010; Akın, 2015).
1211 s. Kanun’un 68/II-a-2 maddesinde de benzer bir düzenleme “Sırları kendileri veya başkaları için yarar
sağlamak amacıyla açıklayan Banka mensupları hakkında, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve bin günden onbin
güne kadar adli para cezasına hükmolunur.” ibaresi ile yer almaktadır (İçel, 2010).
4.2.3 Manevi Unsur
Banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu kasten işlenebilen bir suç tipidir.
Kanımızca suçun olası kasta işlenmesi de mümkün olup, taksirli hali cezalandırılmamaktadır.
5411 s. Kanun’un 159. maddesinin ilk fıkrasında düzenlenen suçun oluşması bakımından genel kast yeterli iken,
2. fıkrasındaki nitelikli hal bakımından “failin sırları kendisine veya başkasına yarar sağlamak amacıyla
açıklaması” gerektiğinden özel kast aranmaktadır. 1211 s. Kanun’da düzenlenen suç da “yarar sağlamak amacıyla”
hareket edilmesi arandığından, özel kastla işlenen bir suç tipidir (İçel, 2010). 5464 s. Kanun’da ise failin özel bir
amaçla hareket etmesi aranmadığından suçun oluşması için genel kast yeterlidir. Failin yarar sağlama amacıyla
hareket etmiş olması gerekli ve yeterli olup, failin somut olarak bir yarar sağlamış olması zorunlu değildir (Akın,
2015). Diğer bir ifadeyle, fail bu amaçla hareket etmiş ancak yarar sağlayamamış olsa dahi cezalandırılacaktır.
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4.2.4 Hukuka Aykırılık Unsuru
Türk ceza hukukunda kabul edilen genel hukuka uygunluk nedenleri niteliği uygun düştüğü ölçüde banka veya
müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu bakımından da uygulama alanı bulacaktır.
İlgilinin rızasının bulunması bu suç bakımından hukuka uygunluk nedeni olarak kabul edilebilir (İçel, 2010;
Kangal, 2014). Kanun hükmünün yerine getirilmesi bilgilerin yalnızca yetkili kurum veya kişilere verilmesi
bakımından fiili hukuka uygun hale getirir. Bilgi veya belge verilmesini, bildirimde bulunulmasını öngören
düzenlemeler kanunun hükmünün yerine getirilmesi hukuka uygunluk nedeni kapsamında açıklama fiilini suç
olmaktan çıkarır. Bilgi veya belgelerin yetkisiz kişilere verilmesi durumunda bu koruyuculuktan faydalanılamaz
(Kangal, 2014). Ayrıca, müşterilerin yargı mercilerine veya idari makamlara açıkladıkları banka bilgileri, bu
kişilerin ihbar veya şikâyet haklarını kullandıkları düşünüldüğünde, hakkın kullanılması hukuka uygunluk nedeni
gereğince suç teşkil etmeyecektir (Kangal, 2014).
4.3 Suçun Özel Görünüş Şekilleri
4.3.1 Teşebbüs
Banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklaması suçu, neticesiz suç olması sebebiyle kural
olarak teşebbüse elverişli değildir. Fakat belgenin posta ya da kargoyla gönderilmesi örneklerinde olduğu gibi icra
hareketlerinin kısımlara ayrılabilmesi ve bu kısımlar arasında kesinti meydana gelebilmesi mümkünse, bu
durumda suç teşebbüs aşamasında kalabilecektir (İçel, 2010; Tepe, 2010; Akın, 2015).
Ayrıca, birinci fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “Bu bilgi veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler
tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.”
düzenlemesinde, bir görüşe göre bilgi hukuka aykırı yoldan elde edildikten sonra kişinin bu bilgiyi açıklayamadan
yakalanması durumunda suç, teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır (Kangal, 2014). Fakat kanımızca bu cümlede
gerçekleştirilmesi gereken icra hareketleri vermek veya ifşa etmek olup, örnek olayda icra hareketlerine
başlanmamış olduğundan teşebbüs söz konusu değildir. Söz konusu bilgilerin hukuka aykırı yoldan elde edilmesi
koşulları mevcutsa başka bir suç kapsamında cezalandırılabilecektir. Bunun yanında, kişi hukuka aykırı olarak
elde ettiği bilgileri vermek veya ifşa etmek için icra hareketlerine başlayıp elinde olmayan nedenlerle
tamamlayamazsa suç teşebbüs aşamasında kalmış olacaktır.
4.3.2 İştirak
İştirake ilişkin genel hükümler bu suç bakımından uygulama alanı bulur.
4.3.3 İçtima
Açıklanan bilgi veya belgenin vergi mahremiyetiyle ilgili olması durumunda vergi mahremiyetinin ihlali suçu
(VUK md. 362), özel hayata ilişkin olması ihtimalinde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu (TCK md. 134) ya da
göreve ilişkin sırrın açıklanması suçu (TCK md. 258) ile farklı neviden fikri içtima ilişkisi söz konusu olabilir
(Arslan, 2013; Kangal, 2014).
Aynı kişiye ait sırların tek bir suç işleme kararının icrası kapsamında farklı zamanlarda farklı kişilere verilmesi
durumunda zincirleme suç; birden fazla kişiye ait sırların tek bir hareketle açıklanması durumunda aynı neviden
fikri içtima hükümleri uygulanacaktır (Kangal, 2014).
TCK md. 239 banka ve müşteri sırlarının korunması bakımından genel norm niteliği taşımaktadır. 5411, 5464
ve 1211 s. Kanunlardaki düzenlemeler yalnızca sık saklama yükümlülüğü öngördükleri kişiler bakımından suç
teşkil ettiğinden özel norm niteliğindedir. Diğer bir ifadeyle, bu düzenlemeler arasında görünüşte içtima ilişkisi
mevcuttur. 5411 s. Kanun TCK md. 239’a göre özel norm teşkil ederken; 1211 ve 5464 s. Kanunlar hem 5411 s.
Kanun hem de TCK md. 239’a göre özel norm oluşturur (Kangal, 2014).
4.4 Yaptırım
4.4.1 Cezai Yaptırım
TCK md. 139’da belirlenen yaptırım bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıdır.
Hapis cezası ve adli para cezasına aynı anda hükmedilmektedir. TCK md. 239’da adli para cezasının alt sınırı
gösterilmediğinden, yaptırım TCK md. 52/1’in ışığında okunulduğunda beş günden beş bin güne kadar adli para
cezası olarak anlaşılmalıdır.
5411 s. Kanun’da düzenlenen sırrın açıklanması suçunun yaptırımı, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve bin günden
iki bin güne kadar adli para cezasıdır (md. 159).
1211 s. Kanun’da ise sır saklama yükümlülüğüne aykırı hareket eden Banka mensupları için bir yıldan üç yıla
kadar hapis ve yüz günden az olmamak üzere adlî para cezası öngörülmüştür. Ayrıca, sırları kendileri veya
başkaları için yarar sağlamak amacıyla açıklayan Banka mensupları hakkında, üç yıldan beş yıla kadar hapis ve
bin günden onbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunacaktır (md. 68/II-a).
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4.4.2 Tüzel Kişilere Özgü Güvenlik Tedbirleri
TCK md. 242 hükmü, “Ekonomi, Sanayi ve Ticarete İlişkin Suçlar” bölümünde bulunan tüm suçlar bakımından
uygulanmaktadır. Bu hüküm uyarınca, tüzel kişi faaliyeti esnasında, tüzel kişi yararına olarak tüzel kişinin
organının üyeleri ya da temsilcilerinin banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması
suçunun işlemesi halinde, tüzel kişi hakkında tüzel kişilere özgü güvenlik tedbirleri olan iznin iptali ve müsadere
hükümleri uygulanacaktır (Kangal, 2014).
1211 ve 5411 s. Kanunlarda tüzel kişiler hakkında güvenlik tedbiri uygulanabilmesi yönünde bir düzenleme
mevcut olmadığından, tüzel kişiler ancak TCK md. 239 ve 242 uyarınca sorumlu tutulabilecektir.
4.5 Soruşturma ve Kovuşturma
TCK md. 239/1 uyarınca, bu suç soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı bir suç tipi teşkil eder. Fakat
maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen, sırrın Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına
açıklanması suçu bakımından şikâyet koşulu aranmamakta; bu fıkradaki hali re’sen soruşturulup
kovuşturulmaktadır.
5411 s. Kanun’da düzenlenen suçun soruşturulması ve kovuşturulması ise şikayete bağlı değildir; diğer bir
ifadeyle, doğrudan soruşturulup kovuşturulabilir. Kanun’un 164. maddesinde “özel görev” hükmü getirilmiştir.
Buna göre, “Bu Kanunda tanımlanan düzeltici, iyileştirici ve kısıtlayıcı önlemleri almamak, işlemlerin kayıt dışı
bırakılması ve gerçeğe aykırı muhasebeleştirme ve zimmet suçları ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme
veya değiştirme, bankacılık ve müşteri sırlarının açıklanması, bankacılık faaliyeti çerçevesinde işlenen nitelikli
dolandırıcılık, bu suçların işlenmesi amacına yönelik olarak örgüt kurmak, yönetmek veya örgüte üye olmak veya
bu suçlarla bağlantılı olup da ağır ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlara ait davalar, fiilin işlendiği
yerin bağlı olduğu ilin adıyla anılan (1) numaralı ağır ceza mahkemelerinde görülür. Gerekli görülen yerlerde
Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca bu tür suçlara bakmak üzere o
yerlerdeki diğer ağır ceza mahkemeleri de görevlendirilebilir veya yeni ağır ceza mahkemesi de kurulabilir.”

5 Sonuç
Banka veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması suçu TCK’nın “Ekonomi, Sanayi ve
Ticarete İlişkin suçlar” bölümünde düzenlenen bir ekonomik suç normudur. Banka veya müşteri sırrının ifşası
konusunda diğer kanunlarda da düzenleme bulunduğundan ve bu düzenlemeler özel norm niteliği taşıdığından,
TCK md. 239 bu konuda asli ve genel normdur.
Banka ve müşteri sırrı özel kanunlarda da koruma altına alınmış; 1211, 5411 ve 5464 sayılı Kanunlarda sayılan
kişiler bakımından sır saklama yükümlülüğü getirilmiş ve bunun ihlali halinde cezai sorumluluk öngörülmüştür.
Bu düzenlemeler özgü suç ve özel norm teşkil ederken, TCK genel hükümleri ile md. 239 da genel norm olarak
uygulanacaktır.
Gerek özel kanunlarda gerekse TCK md. 239’da düzenlenen sırrın açıklanması suçları neticesiz suçlar olup
ayrıca bir netice gerçekleşmese dahi cezalandırılmaktadır. Sırrı açıklayan kişinin bir yarar elde etmiş olması
gerekmez. Fakat yarar sağlamak amacıyla sırrın açıklanması 5411 s. Kanun’un 159/2. maddesinde ve 1211 s.
Kanun’un 68/II-a-2 maddesinde nitelikli hâl olarak düzenlenmiş olup, suçu bu amaçla işleyen failler bakımından
daha ağır bir yaptırım öngörülmüştür.
Banka veya müşteri sırrının korunması konusundaki en büyük eksiklik, mevzuatta bu konuda bir tanımının
yapılmamış olmasıdır. Bu eksiklik sebebiyle, hangi bilgilerin banka veya müşteri sırrı sayılacağı konusundaki
uygulamalar değişebilmekte, bu da kanunilik ilkesine, eşitlik ilkesine ve öngörülebilirlik ilkesine aykırılık teşkil
etmektedir.
Özel kanunlardaki düzenlemeler yalnızca gerçek kişilerin sorumluluğunu düzenlemekte, suçun tüzel kişilerin
temsilcileri tarafından işlendiği düşünüldüğünde tüzel kişiler bakımından yaptırım öngörülmemesi de büyük bir
eksiklik teşkil etmektedir.

Kaynakça
•

Akın, 2015. Bankacılığın Kırmızı Çizgileri- Bankacılık Suçları, Dersaadet, İstanbul.

•

Alıcı, 2007. Bankacılık Kanunu Şerhi, Yetkin, İstanbul.

•

Arslan, 2013. “Vergi Mahremiyetini İhlal Suçu (VUK md. 362)”, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 3(2).

•

Donay, 1978. Meslek Sırrının Açıklanması Suçu, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

•

Dursun, 2009. “Ticari Sır, Banka Sırrı ile Müşteri Sırrının Açıklanması Suçlarına Genel Bir Bakış”, Kamuİş, 11(1).

•

Erman, 1984. Bankacılık Suçları, Matematik Araştırma Enstitüsü Matbaası, İstanbul.

220

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

•

İçel, 2010. “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
Suçları- Bu Tür Sırlarla İlgili Bilgi İstenmesinin Sınırları”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler
Dergisi, 9(18).

•

Kangal, 2014. “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin
Açıklanması Suçu”, Ceza Hukuku Dergisi, 9(24).

•

Kaplan, 1990. “Banka Gizliliği- Bankanın Sır Saklama Borcu”, BATİDER, XV(4).

•

Reisoğlu, 2007. Bankacılık Kanunu Şerhi, Cilt II, Yaklaşım, Ankara.

•

Öztürk, 2009. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
Suçu, DEÜ SBE yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İzmir.

•

Tekşen, 2012. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
Suçu, Yetkin, Ankara.

•

Tepe, 2010. “Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması
Suçu (TCK m. 239/1-3)”, Ceza Hukuku Dergisi, 5(14).

SESSION 4B: Региональные исследования

221

Учет Потерь При Попроцессном Калькулировании
Производственных Затрат
Accounting Losses in the Calculation Process of Production Costs
Prof. Dr. Obolbek Kurmanbekov (Kyrgyz Russian Slavic University, Kyrgyzstan)
Abstract
The drawback of the traditional approach to accounting for losses from defects is the common accounting. Part
of the losses is due to the peculiarity of the production technology, and they must be included in the production
costs. To account for excess losses in the calculation of the cost of production unit, it is necessary to add two
indicators: the normative and over-standard losses. Suggestions of loss accounting in the process calculating allow
one to increase the reliability of determining the cost of production, on the one hand, and, on the other, to generate
information necessary for managing production costs.

1 Введение
Попроцессный метод применяется в массовых производствах, где исходное сырье и материалы в
процессе обработки проходит последовательно ряд процессов, переделов, фаз, стадий. Наибольшее
распространение в республике он получил в текстильной, кожевенной, производстве строительных
материалов, стекольной, цементной, пищевой и других отраслях промышленности. Важнейшей
особенностью попроцессной калькуляции является то, что объектом учета затрат на производство является
технологический процесс, передел, стадия или фаза производственного процесса. В частности, в
кожевенном производстве полный производственный цикл состоит из отмочно-зольного, дубильного и
отделочного процессов; в текстильном - прядения, ткачества и крашения; кирпичном - приготовления
рабочей смеси и укладывания ее в формы и обжига. Некоторые производимые продукты могут проходить
в процессе производства через нескольких производственных подразделений. Но в конкретном
подразделении выполняются одни и те же операции в отношении всех единиц продукции, обрабатываемых
в нем. Поэтому все виды продукции производственного подразделения являются идентичными.
В Кыргызстане с 1 января 1998 года оценка запасов осуществлялась на основе Кыргызских стандартов
бухгалтерского учета. Начиная с 28.09.2001 года себестоимость запасов определяется на основе
Международных стандартов финансовой отчетности 2 «Запасы» (МСФО-2). Данный стандарт, как
концептуальная основа оценки готовой, а также незавершенной обработкой продукции, раскрывает
формирование затрат на приобретение и переработку запасов, и прочих затрат, включаемых в их
себестоимость; методы определения стоимости запасов и основной порядок ее учета. Подходы к оценке
запасов интерпретированы в ПКИ-1. Калькулирование себестоимости выпущенной продукции и
оказанных услуг составляло основу организации традиционного бухгалтерского учета, вплоть до
выделения в качестве самостоятельной дисциплины «Калькулирование». Учитывая важность и сложность
вопроса, а также отсутствие в республике разработанных национальных стандартов бухгалтерского учета,
необходимо сформировать системный подход, позволяющий реализовать концептуальные основы
стандарта МСФО-2 «Запасы».

2 Учет Потерь При Процессном Калькулировании
В традиционной практике бухгалтерского учета существенное внимание обращалось на учет потерь от
брака. Стоимость брака представлял непроизводительную затрату материальных, трудовых и денежных
средств. В отдельных отраслях промышленности потери от брака отражались в качестве самостоятельной
статьи затрат на счете «Основного производства». И напротив, в некоторых отраслях, в частности, в
добывающей промышленности республики, его не отражали в учете.
Для правильной организации бухгалтерского учета брак классифицировали:
а) по месту возникновения: на внутренний и внешний. К первому относили брак, выявленный до
отгрузки изделия покупателю, ко второму- обнаруженный у потребителя;
б) по характеру обнаруженных дефектов - на окончательный и исправимый;
в) по причинам возникновения – нарушения технологии производства.
В основу организации бухгалтерского учета принимался второй классификационный признак. Потери от
неисправимого брака определяли исходя из его себестоимости, а исправимого состоят из расходов на его
исправление. Внутренний брак оценивали по цеховой себестоимости, то есть без общезаводских расходов.
Неисправимый брак по внешним причинам учитывали по производственной себестоимости, включая
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расходы на замену и транспортировку забракованной продукции. Потери от внешнего брака включаются в
себестоимость аналогичной продукции того месяца, когда была получена рекламация покупателя. Если
аналогичная продукция не производится, то потери от брака списываются на готовые изделия косвенным
способом, принятым для распределения общезаводских расходов.
Допущенный брак у рабочего места сразу принимается на учет на основе «Извещения о браке». В этом
документе указывается наименование детали и операции, на которой обнаружен брак, виновники и
причины его возникновения, сумма прямых затрат (материалы и заработная плата) на количество
забракованных деталей. Затраты определялись по нормам расхода материалов и заработной платы с первой
операции обработки до операции, где был обнаружен брак. Если по неисправимому браку получен отход
по цене возможного использования, то затраты уменьшаются на эту сумму. Расходы по содержанию и
эксплуатации оборудования и цеховые расходы относились на стоимость брака в конце месяца по
принятому способу их распределения. Таким образом, в расчете себестоимости брака указываются: номер
заказа или изделия, материалы, заработная плата рабочих с отчислениями, расходы по содержанию
оборудования, цеховые расходы, составляющие стоимость брака. Из общей стоимости брака вычитается
лом по цене возможного использования, удержания из заработной платы виновного рабочего за брак и
определяются потери от брака. Следовательно, расчет позволяет исчислить стоимость брака по статьям
затрат и общую сумму потерь от брака. Потери от брака учитывались на отдельном счете «Брак в
производстве». По его дебету отражалась себестоимость неисправимого брака и затраты по исправлению
частичного брака. В кредите счета показывались суммы возмещения потерь. Себестоимость окончательно
забракованной продукции отражалась по дебету счета «Брак в производстве и по кредиту счетов основного
или вспомогательных производств. Сумма удержаний из заработной платы списывалась с кредита счета
«Брак в производстве» в дебет счета «Расчеты с рабочими и служащими». Отходы от брака по цене
возможного использования оприходовались на соответствующем счете материалов. Потери от брака
списывались со счета «Брак в производстве» на дебет счетов основного производства и вспомогательных
производств по особой статье. Стоимость окончательного брака включалась в себестоимость
произведенной продукции и в незавершенное производство не относилась. Если потери от брака возникли
по вине поставщиков сырья и материалов, они списывались на счет «Расчетов с поставщиками» и
подлежали возмещению. Окончательные потери от брака определяются как разница между суммой
неисправимого брака и расходов по исправлению брака и суммой удержаний из заработной платы,
стоимости оприходованного лома по цене возможного использования и сумм, причитающихся с
поставщиков в возмещение потерь от брака, вызванных поставкой некондиционных материалов.
На наш взгляд, недостатком традиционного подхода к учету потерь от брака является их общий учет.
Часть потерь обуславливается особенностью технологии производства, и они должны быть включены в
производственные затраты. Другие потери сверх технологических возникают в результате нарушения
установленных норм расхода сырья и материалов. Возмещение стоимости неисправимого брака не
предупреждает возникновение новых потерь на предприятии. Должны быть приняты решения по
устранению потерь, не вытекающих из его технологических особенностей. Включение общей суммы
неисправимой потери затушевывает причины их возникновения. Поэтому необходимо разграничить в
учете потери, обусловленные технологией производства – нормативных от сверхнормативных. В практике
экономически развитых стран себестоимость продукции определяется на данном разграничении
производственных потерь. В счетах производства конкретного процесса должно быть выделено количество
нормативных потерь, а по сверхнормативным потерям – кроме их количества цена за единицу и сумма.
При таких расчетах будет наглядно видно, как были использованы вводимые в производство
производственные запасы: какая их часть превращена в продукцию, переданные на следующий процесс и
части, относящиеся к нормативным и сверхнормативным потерям.
По общепринятому порядку стоимость нормативных потерь включается в себестоимость произведенной
продукции. Ожидаемый выпуск будет ниже на количество нормативных потерь. Следовательно,
себестоимость единицы продукции будет определена с учетом нормативных потерь. Поэтому в счете
производства данного процесса показывается только количество нормативных потерь, без указания их
стоимости. Если в процессе допущены сверхнормативные потери, то выход продукции снижается на их
величину. Для отражения на счете процесса сверхнормативных потерь их количество и изготовленная на
процессе продукция умножается на себестоимость единицы продукции. Таким образом,
сверхнормативные потери вычитаются из себестоимости на данном процессе, и отражаются на счете
процесса отдельной строкой. Такое их отражение обращает внимание финансового менеджера к этим
регулируемым потерям. По завершению отчетного периода стоимость сверхнормативных потерь
относится на увеличение затрат периода и принимается в расчет при определении его финансового
результата.
Учет нормативных потерь как часть затрат на производство продукции не достаточен для их
регулирования. Необходима информация о причинах их возникновения. Часть этих потерь должна быть
включена в себестоимость выпущенных изделий и определенная часть – на себестоимость незавершенного
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производства на конец периода. Такое распределение стоимость нормативных потерь зависит от времени
их обнаружения в производственном процессе. Если потери обнаружены на стадии контроля качества
продукции, то ее стоимость должна быть включена в себестоимость изделий, прошедших такую проверку.
В тех случаях, когда потери обнаружены на более ранних стадиях обработки изделий, то ее стоимость
следует распределить между готовой продукцией и незавершенным производством процесса.
Распределение стоимости потери зависит от степени завершенности производства. По нашему мнению,
при обнаружении нормативных потерь на стадии 50 процентной завершенности следует их распределить.
На более высоких уровнях степени завершенности производства, нормативные потери необходимо
относить на готовую продукцию процесса.
При распределении стоимости нормативных потерь возникает вопрос о методике разграничения между
готовой продукцией процесса и его незавершенным производством. На наш взгляд, нормативные потери
можно распределить пропорционально количеству единиц готовой продукции эквивалентных единиц
полуфабрикатов. Эквивалентные единицы полуфабрикатов определяется как произведение количества
продукции на процент завершенности обработки на конец периода.

3 Вывод и Предложения
Для учета сверхнормативных потерь в расчет калькуляции себестоимости единицы продукции
необходимо добавить два показателя: о нормативных и сверхнормативных потерях. Как и прежде, следует
учесть время обнаружения потерь. Будем принимать вариант, когда потери обнаружены после завершения
процесса. По элементам себестоимости продукции процесса устанавливается количество готовой
продукции, единицы нормативных потерь, сверх нормативных потерь, эквивалентные единицы
полуфабрикатов и общее количество эквивалентных единиц. Себестоимость единицы продукции по ее
элементам определяется путем деления производственных затрат на общее количество эквивалентных
единиц. Стоимость незавершенного производства исчисляется по элементам себестоимости и
эквивалентных единиц полуфабрикатов. Стоимость готовой продукции определяется как произведение ее
количества на общую себестоимость единицы продукции с включением стоимости нормативных потерь,
исчисленная умножением их количества на общую себестоимость единицы продукции. Сверхнормативные
потери по стоимости обработки определяются как произведение их количества также на общую
себестоимость единицы продукции. Таким образом, общая сумма производственных затрат процесса
распределяется между стоимостью незавершённого производства и готовой продукции, включающей
нормативные потери и сверхнормативные потери.
Предложения учета потерь при попроцессном калькулировании позволяет с одной стороны повысить
достоверность определения себестоимости произведенной продукции, а с другой - формировать
информацию, необходимую для управления производственными затратами.
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Abstract
To date, the road network provides up to 95 percent of passenger and freight traffic in the Kyrgyz Republic. The
country's road network is currently in crisis, which is a serious obstacle to the path of social and economic
development of our republic. In the present article, the role and values of methods for diagnosing and evaluating
the state of motor roads for their reproduction are examined. The values of geoinformation technologies were
determined when assessing the reproduction of highways. A feature of geoinformation technologies is that in
geoinformation technologies all information is presented in the form of electronic maps, allowing the road
specialist to create a database on roads. Geoinformation technology should provide a single information space for
the use, disposal, ownership and maintenance of a dynamically developing road network.

1 Введение
Автомобильные дороги играют существенную роль в экономике Кыргызской Республики, так как
автомобильным транспортом осуществляется более 90% всего объема грузовых перевозок в Кыргызской
Республике. Географические условия Кыргызской Республики определяют преимущество автомобильных
дорог, которые обеспечивают потребность государства в транспортных услугах. Однако автомобильные
дороги в Кыргызской Республике находятся в кризисном состоянии. Анализ состояния автомобильных
дорог показывает, что на 01 января 2016 года общая протяженность государственных и местных
автомобильных дорог составила 14576 км, из них 46 км – в отличном (0,3%), 4600 – в хорошем (31,6%),
7767 км – в удовлетворительном (53,3%) и 2163 км в неудовлетворительном состоянии (14,8%). За
последние годы доля автомобильных дорог в отличном и хорошем состоянии увеличилась с 19,6% до 22,4%
в 2016 году по сравнению с 2010 годом. При этом на большие объемы проводимых дорожно-строительных
и ремонтных работ, за 2010-2016 годы основные усилия были направлены на устранение накопившегося
износа за прежние годы.
Исследованиями установлено, что в Кыргызской Республике износ сети автомобильных дорог общего
пользования по состоянию на начало 2016 г. составляет 80%, более 70% дорожных сооружений требуют
капитального ремонта и реконструкции.
В связи с этим, возникает острая необходимость улучшения системы воспроизводства автомобильных
дорог в Кыргызской Республике, что позволило бы решить проблему состояния автомобильных дорог.

2 Необходимость диагностики и оценки состояния автомобильных дорог для их
воспроизводства
В процессе управления воспроизводством автомобильных дорог важное значение имеет формирование
информационной базы по их состоянию. Предварительным этапом при формировании исходной
информационной базы, является диагностика автомобильных дорог.
Диагностика автомобильных дорог предполагает обследование, сбор и анализ информации о параметрах,
характеристиках и условиях функционирования дорог и дорожных сооружений, а также наличии дефектов
и причин их появления, характеристиках транспортных потоков, необходимых для оценки и прогноза
состояния дорог и дорожных сооружений в процессе дальнейшей эксплуатации.
Целью диагностики автомобильных дорог является получение всесторонней информации об их
состоянии, чтобы решить вопросы обеспечения и поддержания достаточных потребительских показателей
используемых автомобильных дорог. К этим показателям относятся основные транспортноэксплуатационные параметры, вытекающие из функционального назначения автомобильных дорог. К ним
относятся такие, как: скорость, удобство и безопасность движения, пропускная способность и уровень
загрузки дороги движением, допустимая осевая нагрузка и общая масса автомобилей, эргономические,
эстетические и экологические свойства дороги и др.
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Главным транспортно-эксплуатационным показателем является обеспеченная дорогой скорость
движения, которая может быть оценена коэффициентом обеспеченности расчетной скорости.
Оценка состояния дорог и планирование ремонтных работ по этим критериям позволяет обеспечить
нормативное состояние автомобильных дорог.
Диагностика служит основой управления состоянием дорог, одним из важнейших его этапов. Одной из
главных задач диагностики является сбор информации о дефектах состояния дороги и дорожных
сооружений, о деформациях и разрушениях, их характере, размере и причинах. Следующим этапом
управления является оценка транспортно-эксплуатационного состояния дороги, т.е. определение степени
соответствия фактического состояния дороги нормативным требованиям.
Задача оценки в том, чтобы сравнить фактические данные о состоянии дороги по установленному
перечню параметров, характеристик и показателей с нормативными требованиями, определить
расхождения между ними, оценить степень этих расхождений и роль дефектов, выявить и оценить причины
возникновения расхождения и дефектов.
Следующий момент в подготовке к воспроизводству автомобильных дорог это оценка состояния
автомобильных дорог, которая проводится:
- периодами в процессе эксплуатации и выявление динамики изменения состояния дороги, расчет этих
изменений и определение работ по ремонту и содержанию;
- далее составляется прогноз и план работ по воспроизводству автомобильных дорог для обеспечения
ожидаемого транспортно-эксплуатационного состояния, сопоставления его с нормативными требованиями
и оценка результативности намеченных работ;
Диагностика и оценка состояния обычно выполняются одновременно и позволяют перейти к третьему
этапу управления воспроизводством автомобильных дорог – планированию ремонтных работ, т.е.
назначению мероприятий по устранению выявленных дефектов и расхождений между требуемым и
фактическим состоянием дороги в момент обследования. Однако такое планирование недостаточно, так
как оно позволяет только устранить уже имеющиеся дефекты, деформации и разрушения. Необходимо
проводить планирование мероприятий не только по устранению уже выявленных деформаций, но и по
профилактике появления деформаций там, где они могут проявиться в ближайшее время. При этом надо
включить процесс прогнозирования изменения состояния дороги на перспективу. Основой такого
прогнозирования служат результаты диагностики и оценки состояния. По итогам прогнозирования
состояния могут быть разрабатываться меры по профилактике возможных в ближайшее время деформаций
и разрушений.
По результатам диагностики и оценки состояния дорог в процессе эксплуатации выявляются участки
дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию. Виды
и состав основных работ и мероприятий по содержанию, текущему ремонту и реконструкции с целью
повышения их транспортно-эксплуатационного состояния до требуемого уровня определяются согласно
«Классификации работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования».
Результаты диагностики и оценки дорог являются предварительными материалами и информационной
базой для обоснования воспроизводственных процессов: реконструкции, капитального ремонта, текущего
ремонта и содержания эксплуатируемых дорог.
Полученную на основе диагностики и оценки состояния дорог информацию следует использовать для
формирования и систематического обновления базы данных для их воспроизводства как на
государственном, так и на региональных уровнях.
Диагностика и оценка состояния дорог должны выполняться специализированными организациями,
оснащенные соответствующими передвижными лабораториями, приборами и современным
оборудованием.
С целью получения необходимой информации о их состоянии автомобильных дорог на практике
используют 3 группы показателей, которые включают:
1)
показатели
оценки
техникоэксплуатационных качеств или характеристик дороги; 2) транспортно-эксплуатационные показатели
дороги; 3) показатели работы автомобильного транспорта на данной дороге. С помощью этих показателей
оценивается технические параметры и физические характеристики дорог, такие как прочность дорожной
одежды, ровность, шероховатость и сцепные качества покрытий, устойчивость земляного полотна, а также
инженерного оборудования и обустройства (знаков, ограждений, автобусных остановок, АЗС, мотелей и
т.д.).
При этом, по полноте оцениваемых элементов или показателей выделяют следующие методы оценки: А)
Оценка отдельных элементов, параметров, характеристик или показателей (метод раздельной оценки); Б)
По оценке группы элементов, параметров, физических характеристик или показателей; В) По оценке
комплекса, т.е. всех или большинства основных элементов, параметров, характеристик или показателей,
так называемые методы комплексной оценки. В случае необходимости проверки соответствия
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нормативным требованиям только этих параметров или элементов и соответственно назначения
ремонтных работ только по этим параметрам или элементам. Наиболее часто таким методом оценивают
состояние проезжей части: прочность дорожной одежды, ровность, сцепные качества, шероховатость,
колейность, трещины и ямочность на покрытиях и т.д. Методами раздельной оценки могут быть оценены
также и отдельные транспортно-эксплуатационные показатели дороги: скорость движения, пропускная
способность, безопасность движения и др.
Применяют такие методы как методы оценки, основанные на результатах осмотра дороги и дорожных
сооружений специалистами-экспертами. При этом различают визуальную диагностику, т.е. сбор
информации о видимых параметрах и характеристиках состояния дороги и визуальную оценку состояния,
т.е. сравнение этих характеристик с нормативными требованиями. Объективные – методы оценки,
основанные на результатах измерений параметров и характеристик дорог и дорожных сооружений,
выполняемых при помощи приборов, установок и передвижных лабораторий. Смешанные – это методы
оценки, когда часть параметров и характеристик оценивается по результатам визуального осмотра, а часть
– по результатам объективных измерений.
Оценка состояния показателей бывает однокритериальные и многокритериальные. Чтобы получить
уверенность в объективности оценки, необходимо получить количественные значения конкретного
показателя и сравнить их с нормативной величиной.
На основании результатов диагностики производится оценка состояния дорог. Объективная оценка
состояния может выполняться одновременно с диагностикой, но не может предшествовать ей.
При оценке состояния и назначении работ по ремонту или реконструкции эксплуатируемых дорог в
большинстве случаях возникает потребность определить фактическую категорию дороги, требуемую
категорию по интенсивности движения на момент обследования и прогнозируемую при проектировании
реконструкции.
Визуальная оценка состояния дорожного покрытия предоставляет возможность получить данные о его
состоянии, выявить места, подлежащие оценке прочности дорожной одежды, определить объем
повреждений, необходимый для планирования работ по ремонту и содержанию. Визуальную оценку
следует проводить в весенний период после освобождения дорог от снега. В процессе визуальной оценки
фиксируются все дефекты поверхности проезжей части. Результативность визуальной оценки состояния
дорожного покрытия зависит от навыков применения методики оценки и уровня организации ее
проведения. Организация проведения визуальной оценки включает в себя подготовки журнала с
ведомостями дефектов, диагностику исправности техники, установку на автомобиле дорожных знаков
«Дорожные работы» и «Объезд препятствия слева», проведение инструктажа всех членов группы, с целью
соблюдения ими всех требований безопасности работ.
В последние годы в мировой практике дорожной отрасли проводятся работы по созданию
геоинформационной системы автомобильных дорог, отцифровываются карты дорожных одежд
автомобильных дорог. Исследованиями установлено, что информация по наличию и положению
автомобильных дорог в Кыргызской Республике, в значительной мере не соответствует настоящему
состоянию. Используемые способы фиксации пространственного положения автомобильных дорог часто
не отличаются точностью как в силу неравномерной генерализации участков дорог на исходной карте, так
и технологии коррекции участков.
На картах, создаваемых не дорожными организациями, сведения о дорогах представлены в бытовом
виде, что обуславливает отсутствие современной информации по состоянию дорог. Отсутствие единой
комплексной геоинформационной системы и базы данных затрудняют оперативное принятие
управленческих решений. В связи с повышением требований к транспортно-эксплуатационным свойствам
дорог, ограниченностью финансов возникает необходимость дальнейшего развития геоинформационной
системы автомобильных дорог на локальном крупномасштабном уровне. Необходимо формировать
информацию по цифровым слоям автомобильных дорог с точностью, необходимой для решения задач
дорожного хозяйства, которые были бы одновременно встраиваемы в существующие системы.
Однако, современные требования к управлению дорожным хозяйством и процессом воспроизводства
автомобильных дорог предполагают использование новых технологий и методов в решении задач
воспроизводства автомобильных дорог.

3 Вывод и предложения
Таким образом, если дороги рассматривать как объект управления, то мониторинг дорог направлен на
сбор и постоянное обновление информации для принятия управленческих решений по их воспроизводству.
При этом следует решать такие задачи, как:
постоянное выявление изменений в состоянии дорожной сети и обновление банка данных по
дорогам;
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изучение и оценка отрицательных процессов;
использование и анализ данных контроля использования и качества содержания дорог;
информационное обеспечение процессов воспроизводства автомобильных дорог: содержания,
ремонта и их реконструкции.
Ведение систем мониторинга дорог должно осуществляться по единой методологии с соблюдением
принципа взаимной совместимости информации.
Для получения необходимой информации при осуществлении мониторинга дорог могут использоваться
следующие основные методы, такие как: наземные специальные съемки и наблюдения, дистанционное
зондирование, инвентаризация дорог, обследование их состояния и анализ данных.
В зависимости от размеров наблюдаемой территории выделяются различные уровни мониторинга:
региональный, городской и локальный (ведущийся в границах административно-территориальных
образований). Разнообразные параметры и показатели мониторинга определяются с различной, зависящей
от характера конкретных наблюдений, периодичностью. Наблюдения могут быть базовыми (исходные,
фиксирующие состояние объектов наблюдений на момент начала ведения системы мониторинга дороги),
периодическими (через год и более), оперативными и ретроспективными.
Вместе с тем, современное управление автомобильными дорогами, их воспроизводством не может
эффективно осуществляться без применения геоинформационных технологий, которые существенно
повышают информативность процесса диагностики состояния автомобильных дорог.
На основе полученных результатов диагностики и оценки состояния дорог появляется возможность
формировать единую автоматизированную базу данных автомобильных дорог Кыргызской Республики и
в дальнейшем систематически обновлять для планирования объемов воспроизводственных процессов и их
финансирования на среднесрочные и долгосрочные периоды, а также определения приоритетности по
участкам сети дорог по эксплуатационным и стоимостным критериям.
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Рейтинг Социально-Экономического Положения Регионов
Как Основа Их Инвестиционной Привлекательности
Rating of Social and Economic Status of Regions as the Basis of
Their Investment Attractiveness
Prof. Dr. Damira Bektenova (Kyrgyz-Russian Slavic University, Kyrgyzstan)
Abstract
As a result of comprehensive analysis of socio-economic situation in Kyrgyzstan regions it is worked out a
method of ranking regions based on aggregation of various indicators determining important factors of region
economic position. The rating of regions can be used for purposes of definition of investment attractiveness and
providing transparency and reliability based on data of statistical institutes. The final result of the correlation
analysis of the relationship between the growth rates of investment volume and the growth rates of the gross
regional product showed that the relationship between them is very weak, which characterizes the inefficient use
of investment resources.

1 Введение
Кыргызстан отличается высокой неравномерностью экономического развития в территориальном
разрезе. Эта неравномерность во многом определяется обеспеченностью природными ресурсами,
исторически сложившейся инфраструктурой, природно-климатическими условиями, менталитетом
населения и другими факторами объективного характера.
В то же время о степени развития региона нельзя судить только по его географическому положению,
наличию и величине запасов минерально-сырьевых ресурсов или расположению крупных предприятий,
построенных в советское время. Наряду с объективными факторами, существенное влияние на развитие
областей и районов республики оказывают региональная экономическая политика и условия ведения
бизнеса. Несмотря на то, что в ряде регионов влияние этих факторов не способно в корне переломить
ситуацию, есть примеры того, как благодаря действиям администрации регион из депрессивного
превращался в инвестиционно-привлекательный и демонстрировал высокие экономические показатели.
Важно насколько эффективно в регионе используются природные или исторические преимущества, или,
напротив, насколько восполняется недостаток этих преимуществ за счет скрытых резервов или
оригинальных инициатив. Все это находит отражение в показателях экономики, объема бюджета,
состояния социальной сферы регионов.

2 Рейтинг социально-экономического положения регионов Кыргызстана
Рейтинг социально-экономического положения регионов Кыргызстана позволяет дать ответ на вопрос о
позициях того или иного региона на экономической карте республики и его инвестиционную
привлекательность для потенциальных инвесторов, а также определить его потенциальную
экономическую независимость для обеспечения комфортного проживания жителей.
Актуальность рейтинга определяется необходимостью повышения информационной прозрачности
регионов Кыргызской Республики для инвесторов, поскольку инвестиции обеспечивают экономический
рост и повышение жизненного уровня населения.
Годы

Баткен.обл

2011
2012
2013
2014
2015

11,1
7,7
15,4
14,8
23,8

ДжалаАбад.
обл
12,2
25,8
25,7
28,3
29,7

ИссыкКуль.обл

Нарын.обл

Ошская
обл.

Таласс.
Обл.

Чуйская
обл.

Г.Бишкек

Г.
Ош

21,3
54,5
37,9
43,3
43,1

2,8
4,0
18,3
68,0
72,8

9,5
17,4
11,5
9,5
13,8

9,7
6,2
22,8
8,1
10,0

9,1
24,6
32,3
40,9
45,9

16,3
14,9
20,8
22,8
21,3

41,4
16,7
35,4
18,0
15,0

Таблица 1. Динамика уровня инвестиций по отношению к стоимости валового регионального продукта
за 2011-2015гг., в % Источник: Нацстатком КР.
Анализ уровня инвестиций по регионам Кыргызской Республики за 2011-2015 годы по отношению к
созданному валовому региональному продукту показал, что он недостаточен для обеспечения
экономического роста и к тому же по регионам и по годам имеет скачкообразный характер, что видно из
приведенных данных. Для обеспечения поступательного развития экономики инвестиции должны быть в
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размере не менее 25% по отношению к ВВП (в данном случае к стоимости валового регионального
продукта).
Как показывает анализ, из 9 регионов республики достаточный уровень инвестиций наблюдается лишь
в 3-х: Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Чуйской областях. В остальных регионах они не дотягивают
до нормы. Поэтому для привлечения потенциальных инвесторов необходимо проведение рейтингования
по целому ряду показателей с тем, чтобы показать потенциальные возможности регионов.
Наряду с функцией иллюстрации текущей ситуации в регионах и возможностью использования в
качестве базы для оценки инвестиционной привлекательности, данный рейтинг может стать ориентиром
для выявления тех проблем, от решения которых зависит дальнейший путь развития того или иного
региона и его экономическая безопасность.
Результаты рейтинга позволят не только дать комплексную сравнительную оценку позиций регионов, но
и определить динамику их развития, которая, как будет видно из результатов, весьма неравномерна.
Рейтинг строился на основании комплексного анализа социально-экономической ситуации в регионах
Кыргызской Республики. Методика построения рейтинга основывается на агрегировании различных
показателей, характеризующих важнейшие факторы, определяющие экономическое положение регионов.
При составлении рейтинга использовались только формализуемые (численные) показатели официальной
статистики, что позволяет избежать искажений, связанных с субъективными оценками, делает результаты
анализа максимально объективными и прозрачными. Источником информации для анализа являются
данные Национального статистического комитета, Министерства финансов Кыргызской Республики,
Республиканского казначейства и Государственной налоговой службы Кыргызской Республики. В рейтинг
включены 9 субъектов Кыргызской Республики: 7 областей и 2 города республиканского значения.
Основным принципом обработки данных является сравнительный анализ регионов Кыргызской
Республики по широкому перечню показателей, характеризующих различные аспекты социальноэкономического положения, и расчет агрегированного показателя, позволяющего позиционировать регион
среди других регионов. Результатом обработки данных является ранжируемый список регионов, который
характеризует их сравнительные позиции по социально-экономическому развитию.
При построении рейтинга проводился анализ значительного массива показателей, характеризующих
различные аспекты социально-экономической ситуации в регионах Кыргызской Республики. В результате
анализа сформировано множество ключевых показателей, которые позволяют определить позиции региона
по уровню социально-экономического развития. Анализируемые показатели условно распределены на 4
группы:
1. Показатели масштаба экономки;
2. Показатели эффективности экономики;
3. Показатели бюджетной сферы;
4. Показатели социальной сферы.
Показатели масштаба экономики объединяют показатели, характеризующие абсолютные объемы
производства товаров и услуг, объем бюджета, наличие трудовых ресурсов. Анализ данной группы
позволяет оценить масштаб экономики региона Кыргызской Республики и его вклад в формирование
республиканских показателей.
Показатели эффективности экономики объединяют показатели, которые характеризуют
производительность труда, инвестиционную активность, финансовое положение предприятий региона, а
также уровень задолженности по налогам и сборам. Анализ этих показателей позволяет дать
сравнительную оценку эффективности использования имеющегося в регионе потенциала. В данную
группу входят четыре показателя:
1. Объем производства товаров и услуг на одного жителя;
2. Инвестиции в основной капитал на одного жителя;
3. Доля прибыльных предприятий;
4. Отношение задолженности по налогам к объему поступивших налогов и сборов в бюджетную систему
Кыргызской Республики.
Показатели бюджетной сферы. В данную группу объединены показатели, характеризующие
устойчивость бюджетной системы регионов, в том числе уровень долговой нагрузки, обеспеченность
регионов собственными финансовыми ресурсами, объем доходной базы. Источником информации для
анализа состояния бюджетной системы являются данные отчетов об исполнении местных бюджетов
регионов Кыргызской Республики, опубликованные на сайте Республиканского казначейства, которые
содержат оперативную информацию об исполнении местных бюджетов регионов по итогам 2015 года. При
оценке состояния бюджетной системы проводился анализ следующих показателей:
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1. Доходы консолидированного бюджета на одного жителя;
2. Доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета;
3. Отношение бюджетных грантов к суммарному объему доходов местных бюджетов.
Показатели социальной сферы. Социальная сфера является индикатором экономического развития
регионов, отражающим влияние развитости сферы материального производства и сферы услуг,
производительности труда, инвестиционной активности, а также эффективности работы фискальных
органов. Социальное положение жителей регионов характеризует степень развитости экономических и
инфраструктурных показателей. Социальная ситуация и уровень жизни населения региона оценивались на
основании анализа следующих показателей:
1. Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских
товаров и услуг;
2. Уровень безработицы;
3. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении;
4. Уровень младенческой смертности;
5. Уровень женской смертности при родах;
6. Обеспеченность врачами всех специальностей на 100000 чел населения;
7. Миграционное сальдо.
Рейтинг строился путем ранжирования регионов в порядке убывания по значению интегрального
рейтингового балла.
Интегральный рейтинговый балл рассчитывался в три этапа. На первом этапе определялся рейтинговый
балл региона Кыргызской Республики по каждому показателю, на втором этапе определялся рейтинговый
балл региона КР по группе показателей, и на третьем этапе определялся интегральный рейтинговый балл
региона Кыргызской Республики.
Рейтинговый балл региона Кыргызской Республики по каждому показателю рассчитывался в интервале
значений от 1 до 100. Значение рейтингового балла определялось путем обработки множества значений
данного показателя всех регионов республики таким образом, чтобы регион с наилучшим значением
показателя получал рейтинговый балл, равный 100, а регион с наихудшим значением – 1. При этом при
определении рейтингового балла учитывалось не только место каждого региона Кыргызской Республики
в списке всех регионов по данному показателю, но и степень отставания от лучшего результата.
Рейтинговый балл региона Кыргызской Республики по каждой группе показателей определялся как
среднее арифметическое рейтинговых баллов всех входящих в группу показателей.
Интегральный рейтинг региона КР определялся как среднее геометрическое рейтинговых баллов всех
анализируемых групп показателей.
2014 год
2015 год
Регионы
Интегральный
Место по
Интегральный Место по итогам
рейтинг(общая итогам 2014 г. рейтинг (общая
2015 года
сумма баллов)
сумма баллов)
Г. Бишкек
81
1
79
1
Чуйская область
65
2
60
2
Джалал-Абадская область
47
4
51
3
Иссык-Кульская область
50
3
47
4
Таласская область
37
7
39,1
6
Г. Ош
43
5
38,9
7
Баткенская область
32
8
31
8
Ошская область
42
6
40
5
Нарынская область
29
9
30
9
Таблица 2. Сравнительный рейтинг социально-экономического положения регионов КР по итогам 20142015 годов Источник: Нацстатком КР.
Ведущие позиции в рейтинге занимают г. Бишкек, Чуйская область. Прочная фундаментальная
экономическая база позволяет данным регионам удерживать высокие места по большинству показателей,
которые входят в расчет рейтинга.
В первую тройку регионов в 2014 году входила Джалал-Абадская область, но в 2015 году она уступила
свое место Иссык-Кульской области, которая по своим показателям передвинулась на третью позицию.
Основными факторами, повлиявшими на итоговую позицию Нарынской области, стали сокращение
масштабов экономики, доли прибыльных предприятий и увеличение доли бюджетных грантов.
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Таким образом, в 2015 году существенных изменений среди основных лидеров и аутсайдеров рейтинга
не произошло, но в его середине позиции некоторых регионов заметно изменились. При этом отметим, что
экономическая ситуация в целом по Кыргызстану усложнилась в 2015 году. Темпы роста ВВП замедлились,
произошло снижение доли прибыльных предприятий, инфляция значительно превысила плановые
показатели. Однако, учитывая тот факт, что обвальный рост цен и ослабление сома произошло в конце года,
на результатах рейтинга это отразилось в меньшей степени, чем можно было бы предположить. По всей
видимости, более заметные передвижки в рейтинге можно ожидать по итогам 2016 года, так как в новых
условиях экономический потенциал различных регионов неодинаков.

3 Выводы
Сравнительный анализ позиций регионов за 2014 и 2015 годы показал, что позиции лидеров – регионов
и аутсайдеров не изменились. Но улучшила свои позиции Джалал-Абадская область, переместившись с
четвертого места на третье, при этом интегральный балл региона повысился на 4 пункта. Ухудшила свои
позиции Иссык-Кульская область, которая в 2015 году заняла четвертое место, ухудшив свои показатели на
три пункта. Изменила свою позицию Таласская область, переместившись с седьмого места на шестое, но
ухудшил свои показатели г. Ош, который, соответственно, перешел с пятой позиции на седьмую, а Ошская
область улучшила позицию, перейдя с шестой на пятую позицию. Не поменяли свои позиции в 2014 и 2015
годах Баткенская и Нарынская области.
Но в целом следует отметить, что ни один регион Кыргызской Республики не получил 100 балльную
оценку, наоборот, в 2015 году все регионы, кроме Джалал-Абадской области, ухудшили свой интегральный
рейтинг, что свидетельствует о слабом развитии регионов и о наличии больших потенциальных
возможностей в социально-экономическом развитии.
Корреляционный анализ взаимосвязи темпов роста объема инвестиций и темпов роста стоимости
валового регионального продукта показал, что связь между ними очень слабая, что характеризует о
неэффективном использовании инвестиционных ресурсов.
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Abstract
The article examines the role of investments in the development of the economy of the Kyrgyz Republic in the
context of the integration of the Eurasian Economic Union, presents regional aspects of investment processes in
the Kyrgyz Republic, analyzes the main indicators of investment activity in terms of economic activities and
regional distribution. In our country, investments play an important role in the development of both regions of the
country, and medium and large businesses. It is difficult for enterprises to choose independently from the crisis,
and the state does not always have the means to subsidize and invest in enterprises and regions. Thus, if the state
is interested in a stable and strong economy, then it should create a favorable investment climate at the legislative
and executive levels. The formation of a favorable investment climate in the country, which determines the
profitability of the investment process, is one of the main tasks facing the state.

1 Введение
Становление Кыргызской Республики полноправным членом мощного экономического и
промышленного субъекта является главным событием 2015 года. Вступление республики в Евразийский
экономический союз (далее - ЕАЭС) предоставляет благоприятные возможности для более полного и
эффективного использования экономического потенциала регионов страны. Состояние развития экономии
Кыргызской Республики и регионов характеризуется следующими показателями.
Валовой внутренний продукт страны, (млн. сом)
Валовой региональный продукт (ВРП), млн. сомов
Баткенская область
Джала-Абадская область
Иссык- Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г.Ош

2014
400694,0
% к ВВП
страны
16565,1
0,04
43046,9
0,10
41516,5
0,10
11323,0
0,02
30815,3
0,07
13583,8
0,03
58913,2
0,14
152866,6
0,38
21630,6
0,05

2015
430489,4
% к ВВП
страны
17126,0
0,03
49228,3
0,11
42708,8
0,09
12966,7
0,03
31706,7
0,07
14503,4
0,03
73501,6
0,17
158634,5
0,36
22481,9
0,05

Таблица 1. Основные социально – экономические показатели Кыргызской Республики за 2012-2016 гг.
Источник: Национальный статический комитет Кыргызской Республики
Из вышеуказанной таблицы, можно заметить, что в тройку наиболее развитых регионов за 2014 год
входят Чуйская область (0,14%), Джалал- Абадская (0,10) и Иссык-Кульская (0,10). В 2015 году по
сравнению с предыдущим годом Чуйская область на 0,03% больше, Джалал- Абадская на 0,01% больше и
Иссык-Кульская наоборот на 0,01% меньше. Минимальные показатели в Баткенской, Нарынской и
Таласской областях.
Вместе с тем, привлечение иностранных инвестиций в регионы страны является одним из приоритетных
направлений экономической политики и взаимовыгодного экономического сотрудничества с зарубежными
странами.

2 Региональные вопросы инвестиционных процессов
Существование немаловажных различий в основных показателях регионов свидетельствуют о наличии
соответствующих проблем в управлении регионального развития, без преодоления которых невозможно
обеспечить эффективную интеграцию национальной экономики и устойчивое социально-экономическое
развитие страны в ближайшие годы.
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По данным Национального статистического комитета за последние 2 года 2015 - 2016 гг. показали, что в
2016 году иностранные инвестиции сравнительно с другими регионами потекли преимущественно в
Джалал - Абадскую область.
Территории
Баткенская область
Джалал – Абадская область
Иссык – Кульская область
Нарынская область
Ошская область
Таласская область
Чуйская область
г. Бишкек
г. Ош

2012
38 856,1
155 180,3
1494195,4
2 147,3
42 871,4
37 955,3
393 547,1
1 857 125,7
122 315,0

2013
31 326,5
231 923,4
2025924,9
17 661,6
60 086,5
7 086,0
647 078,6
1884702,3
249 216,9

2014
46 578,8
219 282,0
1789260,6
6 053,6
9 159,7
37 471,3
854 408,1
2224458,0
39 661,1

2015
52 554,3
386 696,7
1 033949,5
17 221,9
15 053,1
36 702,2
1 732 101,0
2 197 716,2
20 481,6

2016
9814,3
93798,3
6401,1
757,9
3083,4
12 724,3
199 514,8
328 459,7
206,0

Таблица 2. Динамика прямых иностранных инвестиций по территории за 2012-2016 гг. (млн.сом)
Источник: Национальный статический комитет Кыргызской Республики
В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом объемы поступления прямых иностранных инвестиций
увеличились практически во всех областях за исключением Иссык-Кульской, Нарынской, а также г. Ош.
Из таблицы 2 можно, заметить, что в основном инвестиции развиты в г. Бишкек. Инвесторы по-прежнему
не обходят столицу. С экономической точки зрения подобная ситуация не может быть оценена как
положительная. Фактически, половина всех инвестиций, поступающих в республику, осуществляется в
столице, которая обладает самым высоким инвестиционным потенциалом, что подтверждает очень
высокие уровни инвестиционной привлекательности и активности.
Приток прямых иностранных инвестиций из зарубежных стран на 2016 год составило 654849,8
тыс.долл., что по сравнению с предыдущим годом на 0,65% меньше.
Страны
2012
2013
2014
2015
2016
из стран вне СНГ
530808,8
839853,3
636025,3
996175,1
654 849,8
Австралия
8 046,5
8 889,3
35 175,9
3 134,6
4480,5
Афганистан
99,2
294,8
508,6
334,6
690,8
Германия
32 642,9
6 542,4
18 222,3
6 957,9
715,8
Египет
58,2
38,0
16,8
6,4
51,5
Канада
132 978,2
104 821,8
183 510,3
130 250,5
118892,6
Китай
141 171,6
468 336,6
221 646,2
474 412,2
301303,1
Люксембург
2 004,1
5 079,4
439,9
726,5
Марокко
0,4
3,9
12,2
4 288,1
1,4
Нидерланды
1 146,4
9 499,8
6 504,4
13 211,4
9371,5
ОАЭ
5 127,3
13 747,3
6 823,9
3 275,4
1435,7
Пакистан
4 404,7
5 902,3
4 573,6
3 813,5
3009,1
Корея
27 829,3
9 504,7
3 195,0
3 151,8
969,8
США
5 527,0
8 243,9
14 899,1
12 034,1
3190,0
Турция
22 347,1
23 763,7
29 210,6
111 112,3
33235,6
Франция
68,7
14 071,1
41,9
77,2
157,7
Швейцария
21 243,1
17 596,2
3 707,3
5 280,8
3560,8
из стран СНГ
59 924,5
124 653,8
91 065,9
577068,6
262114,8
Беларусь
3 294,8
28 991,3
18 303,3
45 521,2
55,5
Казахстан
331 912,2
414 986,3
455 514,9
250 800,3
23109,2
Российская Федерация
467 859,4
593 352,4
1 104 135,1
1 976 019,1
239064,4
Таджикистан
11,8
17 ,3
5,2
Украина
6,6
Узбекистан
25,3
89,8
26,8
74,9
16,5
Таблица 3. Поступление прямых иностранных инвестиций по странам за 2012-2015 гг.
Из таблицы 3 можно, сделать следующее: из всех прямых иностранных поступлений самая большая
сумма инвестиций из стран СНГ за 2016 год поступила из Российской Федерации – 239064,4 тыс.долларов.
Приток инвестиций из РФ увеличился в 1,2 раза. Для сравнения: за 2015 год было направлено 1 976 019,1
тыс.долл.
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Скорее всего, такой многократный приток инвестиций в Кыргызстан от будущих союзников связан с
вступлением республики в ЕАЭС и налаживанием в связи с этим торгово-экономических отношений
между нашими странами.
От третьего члена экономического союза и нашего ближайшего соседа Казахстана приток инвестиций в
2016 году, напротив, сократился, причем существенно на сумму 227 691,1 млн. долларов.
Приятно, что в 2015 году другие страны Узбекистан и Таджикистан в несколько раз увеличили
инвестиционные вливания в нашу экономику. Узбекистан в 2015 году инвестировал в 4,3 раза больше, чем
в прошлом году, – почти 75 млн. долларов (в 2014 году – всего 26,8млн. долларов). Таджикистан – в 1,5
раза больше – 15 млн. долларов против прошлогодних 9,8 млн. долларов.
И от Украины, несмотря на все ее экономико-политические трудности, поступило в 2016 году 6,6 млн.
долларов, тем более что в прошлом году инвестиций из этой страны не поступало вовсе.
Инвестиции из Европы значительно сократились. Прямые иностранные инвестиции из стран вне СНГ за
2016 год в среднем также сократились – в 2,2 раза (по сравнению с прошлым годом). В целом это 654 млн.
849 тысяч долларов (в прошлом году поступило 996 млн. 175 тыс. сомов).
Но, при этом значительно возросли инвестиции из Австралии, Афганистана, Марокко, Нидерландов,
США и Турции.
Из стран Европы, напротив, инвестиции, видимо, в связи с экономическим кризисом существенно
сократились либо даже не поступили вовсе. Инвестиции из Китая также сократились – почти в 1,1 раза.
Основными странами – инвесторами вне СНГ являются Канада, Турция, Китай, Соединенные Штаты
Америки, Германия, Корея, Франция и из стран СНГ Республика Беларусь, Российская Федерация,
Казахстан, Узбекистан.
Инвестиции из Канады, в основном, направлялись в предприятия обрабатывающей промышленности,
при этом весь объём направлялся в металлургическое производство и производство готовых
металлических изделий. Инвестиции Китая – в предприятия обрабатывающей промышленности,
производство нефтепродуктов и геологоразведку, Германии – в обрабатывающую промышленность, в
производство прочих неметаллических минеральных продуктов, Великобритании – в геологоразведку.
Лидирующими странами вне СНГ по ППИ являются: Турция в сумме 33 235,6 млн. долларов, Китай
(301 303,1 млн. долларов) и Канада (118 892,6 млн. долларов.

3 Выводы и предложения
Несмотря на позитивный рост иностранных инвестиций в Кыргызстан, инвестиции в регионы страны
остаются на низком уровне.
В привлечении инвестиций в регионы важно учитывать особенности каждой области и их преимущества.
При этом важную роль играет информированность потенциальных инвесторов о регионах.
Учитывая преимущества регионов, то южные регионы должны делать упор на сельское хозяйство, а
именно, бахчевые культуры, овощи и фрукты, мед и хлопок. Также можно развивать легкую
промышленность, т.е. переработка хлопка и текстильное производство, пищевая промышленность и
туризм. На сегодняшний день становится популярным не только культурный и оздоровительный туризм,
но и паломнический туризм или, другими словами, халал туризм.
Для дальнейшего развития южных регионов также необходимо привлекать прямые инвестиции в
разработку крупных месторождений углеводородных и минерально-сырьевых ресурсов, промышленные
объекты для увеличения объема промышленного производства.
Приоритетным сектором в Чуйской области является легкая и пищевая промышленность, также развитие
сельского хозяйства с упором на выращивание и переработку овощей, фруктов и зерновых культур. Для
дальнейшего развития области необходимо привлекать прямые инвестиции в предприятия
перерабатывающей отрасли, в простаивающие промышленные предприятия региона в целях их
восстановления и оживления производства, а также в крупные стратегические объекты.
Таласская область имеет конкурентное преимущество в подотраслях сельского хозяйства как фасоль,
сахарная свекла и табак.Для далнейшего развития Таласской области необходимо привлекать прямые
инвестиции в промышленные объекты для увеличения объема промышленного производства региона.
В Иссык-Кульской области сектором, имеющим наибольший потенциал, является, как и ожидалось,
туризм. Однако необходимо развивать не только курортно-оздоровительный туризм, но также
горнолыжный, спортивный и MICE туризм (или деловой туризм). Вторым приоритетным сектором области
может являться пищевая промышленность: мясомолочное производство, переработка яблок и абрикосов и
производство меда.
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Нарынская область, в виду своей климатической и природной особенности, должна продолжать
фокусироваться на переработке и производстве мяса и мясных изделий, а также на туризме. Основными
инвесторами являются: Китай, Германия, Великобритания, Турция и Казахстан. Для дальнейшего развития
Нарынской области необходимо привлекать прямые инвестиции в разработку крупных месторождений
углеводородных и минерально-сырьевых ресурсов региона.
Развитие региональной экономики на основе инвестиций подразумевает повышение общего социальноэкономического положения за счет повышения инвестиционной привлекательности региона и создания
комфортных условий ведения бизнеса. Объем инвестиций больше зависит от инвестиционного потенциала
региона, нежели от степени риска.
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Использование Финансовых Ресурсов В Государственных
Организациях Здравоохранения В Кыргызской Республике
The Use of Financial Resources in Public Health Organizations in
The Kyrgyz Republic
Assoc. Prof. Dr. Damira Japarova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Prof. Dr. Anara Kamalova (Kyrgyz National University, Kyrgyzstan)
Abstract
Public health in Kyrgyzstan is generally characterized by the dominance of inpatient care. There is an increase
in hospitalization in all regions of the republic. This is an indicator of ineffective activity at the primary level, i.e.
patients who have not been treated in polyclinics become hospital patients. This fact contradicts the goals of health
care reform and shows that limited resources in health care are used inefficiently. A considerable part of the state
funds is used for the treatment of privileged special patients. Accordingly, no more than 6% of budgetary funds
are addressed for remaining citizens. During the analyzed period, the share of expenses for medicines decreased,
most of the funds are aimed at increasing the salaries of medical staff, covering public services and other expenses.
Customers who need state support do extra payment for doctors. Herewith a small share of their extra payment is
used for treatment and nutrition in hospitals.

1 Введение
На лечение пациентов, имеющих льготы, расходуется значительная часть выделяемых государством
средств. В связи с этим, на остальных граждан используется не более 6 процентов средств бюджета. За
анализируемый период сократилось доля расходов по медикаментам, большая часть средств направлена на
увеличение заработной платы медперсонала, оплату коммунальных услуг и прочие расходы. Больные
люди, которые нуждаются в государственной поддержке, доплачивают заработную плату врачей, при этом
незначительная доля их средств, используется для лечения и питание в стационарах. В связи этим,
существует проблема эффективного использования ограниченных ресурсов.
В Кыргызстане значительная часть финансовых ресурсов расходуется на содержание стационарной
помощи. При этом наблюдается увеличение госпитализации по всем регионам республики. Это показатель
неэффективной работы на первичном уровне, т. е. недолеченные в поликлиниках больные становятся
пациентами стационаров. Это противоречит целям реформы в здравоохранении и показывает, что
ограниченные ресурсы в здравоохранении используются неэффективно.

2 Финансирование Льготного Лечения В Кыргызстане
Финансирование здравоохранения в государственных лечебных учреждениях осуществляется из трех
источников: республиканского бюджета, средств Фонда обязательного медицинского страхования и
местного бюджета г. Бишкек. Основной источник финансирования здравоохранения составляют средства
из Республиканского бюджета. Ресурсы обязательного медицинского страхования формируются из
Социального фонда для застрахованных граждан и по программе государственных гарантий из
государственного бюджета для незастрахованных граждан. Общие расходы здравоохранения (без внешних
источников финансирования) в 2016 году составили 12255,9 миллиона сомов, что составляет 3,2% к ВВП
(Данные ФОМС, 2016).
По отчетам Минздрава КР, для пациентов, имеющих льготы используется значительная часть
выделяемых государством средств. Для пациентов, не имеющих льгот, остается не более 6 процентов
бюджетных денег. Однако и льготники не получают реальную помощь. Затраты на лекарственное
обеспечение одного пациента в среднем составляют 171,6 сомов в сутки, а на питание –73,9сомов.
Естественно, такие ограниченные финансовые ресурсы не обеспечат эффективность лечения.
При покупке лекарственных средств в аптеках, больной оплачивает часть стоимости препарата, другая
часть оплачивается за счет средств ОМС. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, были охвачены
только те лекарства, которые используют для лечения наиболее распространенных и поддающихся
успешному лечению на первичном уровне заболеваний. Льготное лечение и бесплатные лекарства
государство декларирует, а на практике каждый пациент сам платит за свое лечение. Итак, программа
государственных гарантий по обеспечению граждан медико-санитарной помощью в Кыргызстане не
реализуется.
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Всего населения
6019,5 тыс. чел.

Льготники
1075 тыс. чел.
(17,9%)

Остальное
население 4944,5 тыс. чел.
(82,1%)
График 1 Доля льготников Кыргызской Республики, имеющих право на бесплатное получение медикосанитарной помощи по ПГГ за 2016 год (тыс. чел.%.) Источник: Данные ФОМС за 2013 -2016 год
Льготники составляют 17,9% населения Кыргызстана. Ограниченные ресурсы в здравоохранении
используются неэффективно. По графику 2 видим, что значительная часть населения КР имеет льготы по
социальному статусу. По отчетам Минздрава КР, на лечение пациентов, имеющих льготы, используется
значительная часть выделенных государством денежных средств.
Раздел 1 - 30 категорий (989,7 тыс. чел.)
• Граждане, имеющие право на бесплатное получение медико-санитарной
помощи по ПГГ на амбулаторном уровне и в стационарах по социальному
статусу.

Раздел 2 - 16 категорий (85,3 тыс. чел.)
• Граждане, имеющие право на бесплатное получение медико-санитарной
помощи по клиническим показаниям основного заболевания на
амбулаторном и стационарном уровнях.

График 2. Категории граждан, имеющих право на получение медико-санитарной помощи по Программе
государственных гарантий бесплатно и на льготных условиях на 2016 год Источник: Данные ФОМС
КР за 2016 год.
Очевидно, что без развития экономики страны, значительных перемен в сфере государственного
здравоохранения не будет. Однако экономическое развитие произойдет в будущем, а больных нужно лечить
сейчас. Для решения данной проблемы, предлагается перевести некоторые категории лиц, имеющих право
на бесплатное лечение, на платные условия.
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График 3. Число госпитализаций на 100 000 населения в КР за 2009-2016 гг. Источник: Данные ФОМС
за 2009-2016годы
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По графику 3 мы видим, что число госпитализаций в расчете на 100000 жителей, растет из года в год и
остается высоким. Наблюдается увеличение госпитализации по всем регионам. Это характеризует, что
лечение в стационарах не сокращается, количество пациентов, вынужденных обратиться в стационарные
лечебные учреждения растет. Это показатель неэффективной работы на первичном уровне, т. е.
недолеченные в поликлиниках больные становятся пациентами стационаров. Существующая система
оказания медицинской помощи характеризуется избыточной сетью медицинских учреждений с низким
материально-техническим
оснащением;
доминированием
стационарной
помощи,
низкой
приоритетностью первичной медико-санитарной помощи. Это противоречит целям реформы в
здравоохранении и показывает, что ограниченные ресурсы в здравоохранении используются
неэффективно.

3 Льготное Лекарственное Обеспечение В Кыргызстане
В рамках Программы государственных гарантий по оказанию медико – санитарной помощи гражданам
Кыргызской Республики (с августа 2006 года) начата реализация льготного лекарственного обеспечения на
амбулаторном уровне. Это для больных с социально-значимыми заболеваниями (бронхиальная астма,
эпилепсия, онкологические заболевания терминальной стадии, параноидная шизофрения, аффективные
расстройства различного генеза) (Программа государственных гарантий по обеспечению граждан медикосанитарной помощью, 2015). Принцип лекарственного обеспечения льготной категории, определенных
Программой госгарантий, аналогичен дополнительной программе ОМС: пациент приобретает
лекарственные средства по рецептам и при покупке оплачивает разницу между розничной стоимостью и
ценой возмещения. Цена возмещения устанавливается в размере 90-92% базисных цен с применением
поправочных коэффициентов.
Часть финансовых ресурсов ФОМС расходуется для покупки лекарственных средств. Медикаменты
имеют особое значение в лечении больных. Надо отметить, что по действующему законодательству
расходы на медикаменты кроме инсулина не являются защищенной статьей, как например, заработная
плата и отчисления в Соцфонд.
Реализуемые программы Фонда ОМС

Программа государственных гарантий по
обеспечению граждан КР медикосанитарной помощью

Дополнительная программа ОМС по
лек. обеспечению застрахованных
граждан на амбулаторном уровне

График 4. Программы, реализуемые Фондом ОМС при Правительстве Кыргызской Республике
Фонд ОМС администрировал Программу государственных гарантий по обеспечению граждан
Кыргызской Республики медико-санитарной помощью и Дополнительную программу ОМС по
лекарственному обеспечению застрахованных граждан на амбулаторном уровне. В республике введено
лекарственное обеспечение на амбулаторном уровне по Программе государственных гарантий лечения при
отдельных хронических заболеваниях, что обеспечило бы доступ к лекарственным средствам социальноуязвимые слои населения. Целью введения лекарственного обеспечения на амбулаторном уровне, является
обеспечение доступа застрахованных граждан к качественным и эффективным лекарственными
средствами.
Согласно Дополнительной программе ОМС Аптечные учреждения, заключившие договор с
территориальными ФОМС, отпускают лекарственные средства застрахованным гражданам, по рецептам,
выписанными семейными врачами. При покупке лекарств в аптеках, больной оплачивает часть стоимости
препарата, другая часть оплачивается за счет средств ОМС. В перспективе это привело бы к снижению
потребности в стационарной помощи. Из-за ограниченности финансовых ресурсов, были охвачены только
те лекарства, которые используют для лечения наиболее распространенных и поддающихся успешному
лечению на первичном уровне заболеваний. Следует при этом отметить, что контроль о получении
пациентами льгот по лекарствам практически отсутствует. У пациентов нет информации о правах на
получение льготных лекарств, что создает условия для противоправных действий со стороны продавцов
лекарств и врачей.
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График 5. Динамика подушевого норматива и бюджет лекарственного обеспечения по ДП ОМС за 20042016 годы (млн. сом) Источник: Данные ФОМС за 2004-2016 год
По графику 5 можно наблюдать устойчивый рост подушевого норматива и бюджета лекарственного
обеспечения. Однако если учесть уровень инфляции за указанный период, 55 сомов не хватит на самый
дешевый лекарственный препарат.
По данным Национального статистического комитета, цены на медикаменты и изделия медицинского
назначения только за 2019 - 2016 годы выросли более чем на 50%, при этом расходы государственного
бюджета по статье медикаменты уменьшились. И поэтому, доля расходов на медикаменты в бюджете
стационаров республики в 2016 году составила лишь 2,48% процента.
Лицо, получ.
соц. пособия
21 759,2
68,8%

Пенсионер
4,723.4
14.9%

Работающий
2,978.6
9.4%

Фермер
338.3
1.1%

Военнослужащие
126,5
0,4%

Дети
366.4
1.2%

Прочие
1,356.8
4.3%

График 6. Удельный вес расходов по медикаментам по источникам финансирования от общих расходов
консолидированного бюджета системы Единого плательщика, направленных на закупку медикаментов в
организациях здравоохранения за 2005-2016 гг. Источник: Данные ФОМС за 2016 год.
По данным графика 6 мы видим, что значительная часть средств используется для лиц, получающих
социальные пособия, а для пенсионеров и детей расходуются 14,9% и 1,2%, что далеко не покрывают
потребности указанных категорий лиц в лекарствах.
По графику 7 мы видим, что значительная часть стоимости лекарств по программе государственных
гарантий финансируется за счет средств ОМС. Из года в год сокращается доля государственных ресурсов,
из государственного бюджета, также на 12% сократилась доля сооплаты. Если учесть, что цель введения
сооплаты это покрытие расходов, прежде всего на лекарства, из диаграммы мы видим, что средства
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График 7. Удельный вес расходов по медикаментам по источникам финансирования от общих расходов
консолидированного бюджета системы Единого плательщика, направленных на закупку медикаментов в
организациях здравоохранения за 2005-2016 гг. Источник: Данные ФОМС за 2016 год
По графику 8 видим сокращение доли расходов по медикаментам за указанный период, если учесть, что
цены лекарства постоянно растут, то на 9,9 % расходов по медикаментам речи о качестве лекарств быть не
может. Финансирование лекарственного пакета стационаров составляет 225 млн. сомов, первичной
медико-санитарной помощи -31 млн. сомов (Министерство здравоохранения КР, 2016).
2016 г.
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Другие статьи расходов
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18%
Медикаменты

График 8. Удельный вес расходов по медикаментам от общих расходов консолидированного бюджета
системы Единого плательщика за 2005-2016 гг. Источник: Данные ФОМС за 2005-2016 год
Рынок лекарств в Кыргызской Республике имеет высокие доходы. Здесь функционируют более 900
экономических субъектов, где работают 2717 фармацевтических организаций и 38 объектов производства
лекарственных средств. Свыше 97% лекарств и изделий медицинского назначения завозятся из-за пределов
страны, из них 60% — из России. В республике производят в основном пищевые добавки и лекарственные
травы (Министерство здравоохранения КР, 2016). Это негативно влияет на доступность лекарственных
средств. Вместе с тем, стационары сами закупают лекарства. И закупка лекарств осуществляется не
прозрачно. В ходе проверки со стороны ФОМС были обнаружены лекарства, не отвечающие стандартам,
также были обнаружены поддельные препараты и лекарства, завезенные контрабандно (Кутуева, 2010).
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Изучение лекарственного рынка показало, что цены на один и тот же препарат отличаеться в разных
аптеках и регионах во много раз. Кроме того, на цены лекарственных средств влияют также и курсы валют.
Анализ показал, больше половины дорогих лекарств, которые закупаются государством, привозят в
Кыргызстан по ценам значительно выше, чем в соседние государства. Государственное агентство провело
мониторинг цен на лекарственные препараты в аптеках на территории Бишкека. В ходе данного
мониторинга было установлено, что цены на лекарственные препараты в аптеках на территории больниц
города Бишкека гораздо выше, чем за пределами медицинских учреждений.
Многие врачи сегодня, так или иначе, вовлечены в лекарственный бизнес. Медицинский работник,
выписывающий рецепт больному пациенту, не должен быть заинтересован в лекарственном бизнесе.
Фармацевтические фирмы устраивают конференции, презентации, на которые приглашают врачей и
профессоров медицины, чтобы они поддержали их. Взамен предлагают свои бонусы, проценты с продаж.
Необходимо устранить такие явления. За границей, если врач выписывает пациенту одновременно три
лекарственных средства, сразу возникает вопрос, почему он так сделал. Все проверяется и контролируется
(Мягчилова, 2014).
Руководитель, договариваясь с поставщиком лекарств, перечисляют деньги на поставку и «оприходуют»,
поступление препаратов. Затем эти лекарства пациентам продаются в аптеках Лекарства по гуманитарной
помощи просто не доходят до пациентов и реализуются через аптечную сеть. Часто врачи выписывают
лишние препараты и направления на анализы, находясь в сговоре с фармкомпаниями и частными
лабораториями, рассчитывая при этом на дополнительные доходы от продажи лекарств и лабораторных
исследований. Государственное регулирование цен лекарственных средств Законодательством не
предусмотрено. Цены на лекарства формируются на основе спроса и предложения. Фиксированные
оптовые и розничные надбавки на лекарства не применяются. Все фармацевтические организации,
осуществляющие оптовую и розничную реализацию лекарств, основаны на частной форме собственности
и цены устанавливают сами. Так как лекарства - это социально значимый продукт, такой механизм
ценообразования является неприемлемым. В Кыргызстане необходимо ввести Национальную базу данных
лекарственных средств, что дает возможность любому учреждению, фискальному органу, гражданам по
электронной системе видеть регистрацию и реализацию лекарственных средств, обозначенных в штрихкоде. Эта система должна быть независимой от Минздрава, ФОМСа, департамента лекарственного
обеспечения. Все желающие могут увидеть цену у завода-производителя и наценки фармкомпании.
Вопросы перехода на электронный формат оказания услуг населению, перевода государственной службы
на электронный документооборот и внедрения деятельности электронного правительства поднимался в
Кыргызстане неоднократно. Но каждый раз идея, по тем или иным причинам, начинала буксовать, а планы
перехода на передовые методы управления осваивались частично, в основной своей массе оставаясь лишь
на бумаге и на уровне благих пожеланий (Департамент лекарственного обеспечения Министерства
здравоохранения КР, 2017).
В Турции государство установило среднестатистическую цену нескольких европейских стран, выше
которой нельзя продавать лекарство, и лекарства стали дешевеле на 50%. Кроме того, использование
штрих-кода исключает подделки (Джапарова, 2016). Внедрение информационных систем – обеспечит
прозрачность всех процессов оплаты за медуслуги и движение лекарств.

4 Использование Дохода От Платных Услуг В Государственных Лечебных
Учреждениях
Платные медицинские услуги осуществляются в виде официальных и неофициальных оплат пациентов
за оказанные услуги. Специальные средства это поступления от платных услуг - оплата за медицинские
услуги (стоматология и др.) и услуги немедицинского характера. Это: оплата аренды помещений и др.
объектов, числящихся на балансе лечебного учреждения (аптеки, киоски и др.), оплата за палаты
повышенной комфортности в стационарах и др. Эти деньги 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. Как видно из таблицы 4.1 спецсредства медицинских
учреждений возросли в целом более чем 8,4 раза. Из них средства, направляемые на финансирование
первичной медико-санитарной помощи, выросли в 3,4 раза, а на стационары - в 8,2 раза. Рост
финансирования на протяжении восьми лет, за счет специальных средств основных статей расходов, как
расходы на медикаменты составляют всего 23% и питание 7,4%.
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2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Темпы роста
2016 г. к
2009 г. %

16,6

16.2

19.0

23.1

59,6

75,2

100.0

125,7

757,2

3,6

4.1

4.1

5.8

10,8

3,8

4,4

1,8

-50

2,0
0,4
25,4
48,0

1.3
0.9
40.2
62.7

3.6
0.6
56.5
83.8

35.5
18.8
38.9
121.9

8,9
1,5
76,1
156,9

13,1
4,9
313,9
254.2

19,3
7,3
202,8
333,8

25,7
8,4
232,7
394,3

128,5
210,0
916,1
821,4

11,4

15.1

17.1

19.8

7,4

19,0

11,4

13,9

121.9

1,0

0.7

1.0

1.2

3,3

1,7

0,9

1,9

190

2,5
0,3
9,7
24,9

3.7
0.3
12,5
32.3

4.2
0.5
16.8
39.5

7.4
1.1
16.5
46.1

2,2
0,8
20,7
34.4

4,0
5,8
40.9
71.4

2,7
2,4
38,4
55,8

3,3
5,0
61,8
85,9

132
160.6
637,1
344,9

28,0

31.3

36.1

42.9

95,3

145,4

154,0

188,9

674.6

4,6

4.8

5.0

7.0

1.2

6,2

6,7

5,5

119.5

4,5
0,7
35,5
73,3

5.0
1.2
52.7
95.0

7.8
1.1
73.4
123.3

42.9
19.9
55.4
168.0

23,7
2,7
181,9
304,8

40,6
11,4
258,3
461,9

37,1
10,4
291,3
499,5

44,1
14,0
363,3
615,8

988.8
20
102.3
840.1

Таблица 1 - Специальные средства в разрезе статей расходов по видам медицинских услуг за 2009-2013
годы, млн. сом. Источник: Данные ФОМС за 2009-2016 годы.
Большая часть средств направлена на увеличение заработной платы медперсонала, оплату
коммунальных услуг и прочие расходы. Таким образом, больные люди, которые нуждаются в
государственной поддержке, доплачивают заработную плату врачей, при этом незначительная доля их
средств, используется для лечения и питание в стационарах. Как было отмечено выше, что существующие
тарифы устарели, и не охватывает все виды медицинских услуг, которые реально оплачиваются
неформально. В расходах статья «другие расходы» занимают значительную долю, однако нам не удалось
получить расшифровку содержания данной статьи расходов.

5 Выводы
На лечение льготных пациентов используется значительная часть выделяемых государством средств.
13% и 1%, средств по Программе гарантий используется для пенсионеров и детей что далеко не покрывают
потребности указанных категорий лиц.
Чтобы выйти из сложившейся ситуации, для смягчения дефицита финансовых ресурсов, предлагается
перевести некоторые категории лиц, имеющих право на бесплатное лечение, на платные условия.
Большая часть средств направлена на увеличение заработной платы медперсонала, оплату
коммунальных услуг и прочие расходы.
Больные люди, которые нуждаются в государственной поддержке, доплачивают заработную плату
врачей, при этом незначительная доля их средств, используется для лечения и питание в стационарах.
Контроль о получении пациентами льгот по лекарствам практически отсутствует, что создает условия
для противоправных действий со стороны продавцов лекарств и врачей.
Средства, выделенные на лекарства, используются неэффективно. Больше половины лекарств, которые
закупаются государством, привозят в Кыргызстан по ценам значительно выше, чем в соседние государства.
Цены на один и тот же препарат отличаются в разных аптеках и регионах во много раз.
Больницы самостоятельно закупают лекарства, процесс закупок не прозрачен.
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В Кыргызстане необходимо ввести Национальную базу данных лекарственных средств. Все желающие
могут увидеть по электронной системе цену у завода-производителя и наценки фармкомпании.
Эта система должна быть независимой от Минздрава, ФОМСа, департамента лекарственного
обеспечения.
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Өткөөл Экономикада Социалдык Нормалардын Салык
Маданиятына Тийгизген Таасири: Кыргызтан Мисалында
Social Norms and Tax Culture in Transition Countries: Case of
Kyrgyzstan
Asst. Prof. Dr. Raziya Abdiyeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
Taxes are the main financial resource of government. Performance of tax system depends on the willingness of
taxpayers to pay taxes or tax morale. Government can use deterrence instruments as tax penalty and size of
detection. But socio-psychological factors as attitudes of community towards tax behavior of social norms related
taxation can manage and regulate tax compliance more effectively than deterrence instruments.
In transition economies as Kyrgyzstan government needs more financial resources to implement economic and
social reforms, to decrease poverty and achieve sustainable development. Nowadays government seeks ways to
increase tax revenue. Also in the project of the Conception of Fiscal Policy in Kyrgyz Republic for 2015-2020
developed by Ministry of Economy increasing tax morale, tax awareness and consciousness is stated one of the
main tasks. Tax morale and tax compliance of taxpayers influenced by attitude of community, family and
occupational group to taxes. Negative attitude of society to tax evasion can effectively regulate tax evasion and
stimulate tax compliance. The aim of this research is to reveal social norms in Kyrgyzstan and to analyze how they
influence on tax behavior.

1 Киришүү
Салыктардын тарыхы адамзаттын тарыхындай эски деп айтууга болот. Адамдар биргелешип жашай
баштаган алгачкы коом мезгилинде эле салыктардын алгачкы формасы пайда боло баштаган. Себеби
адамзаттын күчү физиологиялык жана табигый себептерден чектелүү болуп саналат. Бул болсо
адамдардын аракеттерин жана күчтөрүн табийгаттын күчүнө, тышкы душмандарга каршы, биргелешип
курулуштарды жүргүзүү, эмгекке жарамсыздарды камсыз кылуу жана башка коомдук керектөөлөр менен
камсыз кылуу үчүн бириктирүүгө түрткү берет. Мындай күч-аракеттерди бириктирүү муктаждыгы
салыктын бар болушунун эң алгачкы себебин билдирет (Юткина, Т.Ф., 1998: 11).
Cалык төлөөчүлөргө кандай мамиле жасалышы керектиги фараондорду да ойлонткон маселелерден
болгон. Салык топтоочулар салык төлөөчүлөргө жакшы мамиле жасоого үйрөтүлгөндүгү жөнүндөгү
жазуулар табылган. Ал жазууларда «Эгер кедей дыйкандын салыгын төлөй албай жатса, 2/3син аларга
калтыргыла», «Алардын көңүлүн жакшы тамаша менен көтөргүлө» же «Эгер кимдир бирөө салык
салуудан өтө жапа тартып жатса же банкрот болгон болсо аны текшербей эле койгула». Бул жазуулар салык
органы менен салык төлөөчүлөрдүн ортосундагы мамилелер байыркы мезгилден бери эле маанилүү
маселе болгондугуна күбө болууда (Adams, 1994:8). Демек, салык салуу боюнча азыркы мезгилде
актуалдуу болгон маселелер ошол мезгилде да маанилүү маселелерден болгон.
Мындан 80 жыл мурда Шумпетер (Schumpeter) биринчи болуп “салык маданияты” терминин өзүнүн
атактуу “Киреше салыгынын экономикасы жана социологиясы” аттуу макаласында колдонгон (Nerre,
2008:153). 1950-1960 жылдарда Г. Шмолдерс жетектеген Немецтик Кёльн мектеби салык психологиясын
изилдей баштаган. Алар салык төлөөчүлөрдүн салык маданиятын өлчөөгө аракет жасашкан жана ошондой
эле, экономика менен салык психологиясы ортосунда көпүрө куруу аракетин жасап, экономикалык
көрүнүштөрдү традициялуу көз караш менен гана карабоо керектигине басым жасашкан. (Torgler жана
Murphy, 2005: 4).
Ошону менен бирге эле, акыркы 60 жыл ичинде салыктык милдеттемелерин аткаруу боюнча жасалган
эмгектерде “Эмне үчүн кээбир адамдар салыктарды төлөшөт ал эми кээбирөөлөр төлөшпөйт?” деген суроо
кызыктыра баштаган. Көптөгөн теоретиктер күтүлгөн пайда аргументтерине таянып, рационалдуу
тандоого карата адамдар салыктык мыйзамга баш ийген учурдагы пайда жана зыянын таразалайт деп
эсептешкен. Эгер жазалар жана тутулуу ыктымалдуулугу тапкан пайдадан төмөн болсо милдеттерин
аткарууну ишке ашыруусу мүмкүн экендигин айткан. Бул кылмыш экономикасы көз карашынын
сызыгында Allingham жана Sandmo салыкты төлөөдөн качуу тутулуу ыктымалдуулугу жана жазалардын
деңгээли менен терс байланышта экендигин билдирген расмий экономикалык моделди көрсөтүшкөн (
Torgler and Murphy, 2005: 1 ). Башкача айтканда, салыктык текшерүүлөр канчалык көп жана жазалар оор
болсо, салыктан качуу ошончолук төмөн болот деп божомолдошкон.
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2 Социалдык норма жана салык маданияты
Өлкөнүн салык төлөөчүлөрүнүн салыктык маданият деңгээлин аныктоодо көптөгөн көрсөткүчтөр
колдонулат. Салык маданиятын жана ага таасирин тийгизген факторлорду изилдеген изилдөөлөрдө
көбүнчө Дүйнөлүк Баалуулуктар Сурамжылоонунун (ДБС) (World Values Survey) маалыматтарын
колдонулат. Бул сурамжылоо өнүккөн, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү (Африка, Азия жана Борбордук жана
Түштүк Америка) жана ошондой эле, Борбордук жана Чыгыш Европадагы жана эски Советтер Союзуна
кирген өткөөл экономикалуу өлкөлөрдөгү калктын көз караштарын изилдейт жана тиешелүү өлкөлөрдөгү
сурамжылоого катышкан чакан топторго негизделип, дүйнөнүн калкынын 70ке жакын пайызынын
пикирин чагылдырып, 40тан ашык өлкөнүн салыктык маданиятын салыштыруу мүмкүнчүлүгүн берет.
Ошентип, ДБС кеңири, ар кандай диний жана маданий традицияларды камтып, алардын мезгил ичинде
өзгөрүүлөрүн анализдөөгө жардам берет.
Бул сурамжылоодо коомдун салык маданияты төмөнкү суроо менен аныкталат:
Төмөнкү билдирүү боюнча оюңузду билдирүүңүздү өтүнөбүз. “Мүмкүнчүлүгүм болсо салыкты
төлөөдөн качамын”.
Бул суроонун жооптору “Эч адилеттүү (туура) эмес (кечирилгис)” деген фразадан баштап “Ар дайым
адилеттүү (туура)” деген фразага чейин жалпы 10 түрдүү жооптон турат. (Эч адилеттүү (туура) эмес
(кечирилгис) – деп жооп бергендердин пайызына карата өлкөдөгү атуулдардын салыктык маданиятынын
деңгээли аныкталат. Бул суроодон салык төлөөчүнүн салык төлөөгө болгон ички сезими же
мотивациясынын болгондугун же жок экендигин аныктоого болот. Демек, салык маданиятынын эң негизги
критерийи болуп салык төлөөчүдөгү салык төлөөнү каалоосу же мотивациясы болуп саналат.
Адамдар этикалык стандарттарын коомго жана коомду жөнгө салган социалдык нормаларга жараша
өнүктүрүшөт. Салыктык жүрүм-турумду изилдөөдө этикалык стандарттар жеке нормаларга, социалдык
нормаларга жана коомдук нормаларга бөлүнгөн (Wenzel, 2004; Kirchler, 2008).
Социалдык нормалар салык төлөөчүлөрдүн салыктык милдеттемелерин өз ыктыяры менен аткаруусуна
таасир эткен факторлордун бири болуп саналат. Социалдык нормаларды изилдөөдө алардын так маанисин
аныктоо татаал. Аталган нормалар бардык башка элдер тарабынан да аткарылышы керек болгон жүрүмтурумдун үлгүсү болуп саналат. Бул нормалар элдин колдоосу же жек көрүүсү менен кармалат (Elster,
1989). Ferh жана Gächter (1997, Тоглер, 2007:66) «Социалдык нормалардын аткарылышына эки тараптын
да бирдей өз ара аткарылышы ачкыч механизм болуп саналат. Эгер чыныгы жашоону карасак, кошуналар,
үй-бүлө жана жумуш ордундагы социалдык мамилелер белгилүү бир келишим же документ менен эмес,
социалдык нормалар менен башкарылат. Бул нормаларды аткартуу каражаты катары эки тараптын өз ара
аткаруулары эң маанилүү функция болуп саналат» деп белгилеп кетишкен. Эгер башкалар коом тарабынан
туура деп эсептелген жүрүм-турумду аткарышса, жеке адам да ошого жараша кыймыл-аракет жасайт.
Демек, жеке адамдар салык төлөө социалдык норма деген ишенимге ээ болгон мезгилге чейин салыктарды
төлөшөт (Alm жана башкалары, 1999).
Pollinsky жана Shavell (2000) изилдөөлөрүнүн натыйжасында социалдык нормалар адамдардын жүрүмтурумдарына багыт берүүдө башкача айканда, башкарууда мыйзамдарды аткартуунун жалпы
альтернативасы боло алгандыгын, социалдык нормаларды бузуу ички жазалар (күнөө, бушайман болуу)
жана ушак сөздөр жана кубалоо сыяктуу тышкы мыйзамдык жана социалдык жазаларды жаратаарын
айтып өтүшкөн.
Илимпоздордун изилдөөлөрү окшош фискалдык системага ээ болгон өлкөлөрдө мыйзамдын талаптарын
аткаруу деңгээлинин ар кандай экендигин аныкталган. Мисалы, Alm жана башкалары (1995) АКШны,
Yankelovich, Skelly жана White (1984), Inc (1984) жана Vogel (1974) Швецияны, Lewis (1979) Улуу
Британияны жана De Juan (1993)жана башкалары Испанияны изилдешкен. Бул эмгектерден төмөнкү
негизги тыянактар чыгарылган (Тоглер, 2007: 67):
- А. Салыктык милдеттемелерин аткарган кишилер салыкты төлөөдөн качууну адепсиздик деп
эсептешет;
- Б. Эгер адеп-ахлак салык төлөөгө чакырса салыктык милдеттемелерди аткаруу да жогору болот;
- В. Салыкты төлөөдөн качкан кишилер менен достук мамиледе болгон кишилер өздөрү да салыкты
төлөөдөн качууга жакын болушат;
- Г. Коомдук биримдик сезими күчтүү болгон коомдо салыктык милдеттемелерин аткаруу да жогору.
Alm жана башкалары (1995) эксперименталдуу изилдөөлөрүнүн натыйжасында социалдык нормалар
мыйзамдык милдеттемелерди аткарууда өтө маанилүү фактор экендигин аныкташкан.
Адам ичинде жашаган коомдон дайыма таасирленет. Эгер бир коомдо салык маданиятынын деңгээли
жогору болсо, бул нерсе жеке адамдарга да оң басым жаратат. Демек, коомдун салыктык маданияты,
адамдардын салыкка болгон терс жүрүш-туруштарын азайтуучу таасир жаратат (Tosuner ve Demir, 2007:
13).

246

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Жеке нормалар адамдык факторлорду, моралдык көз караштарды, баалуулуктарды, диний ишенимдерди
ж.б. камтыйт. Эмпирикалык изилдөөлөр альтруисттик багыт жана коомдук баалуулуктар, чынчылдык жана
динчилдик салык маданиятына оң таасирин тийгизгендиги аныкталган (Kirchler, 2008: 7).
Күнөөлүү сезүү жана уялуу сезимдери салык төлөөдөн качуудан түшкөн пайда өлчөмүн азайтып, салык
төлөөчүлөрдүн кирешелери жөнүндө отчет берүүлөрүнө таасирин тийгизиши мүмкүн (Тоглер, 2007: 68).
Lewis (1971) адам жоопкерчиликсиз же жалпы эреже же социалдык норманы бузгандыгын түшүнгөндө
күнөөлүү болуу сезими күчөөрүн айткан. Демек, салыктык милдеттемелерди аткаруу жалпы коом
тарабынан кабыл алынган социалдык нормага айланса, бул милдеттемесин аткарбаган киши өзүн күнөөлүү
сезип салыкты төлөөдөн качуунун психологиялык чыгымынын жогорулашын алып келиши мүмкүн.
Адамдын атуулдук милдетинин күчтүү болушу салыктык милдеттемелердин толугу менен
аткарылышына таасирин тийгизиши мүмкүн. Scholz жана Pinney (1995) тутулуу ыктымалуулугунун
белгисиз болгондугунан адамдар рискти өздөрү субъективдүү түрдө эсептөөгө аракет жасашат. Бул
белгисиздик бир топ бушаймандыкты жана коркуу сезимин жаратат. Салык төлөөчүнүн салыкты төлөө
милдети салык төлөөдөн качканда тутулуп калуу рискин жана ыктымалдуулугун сезүүгө маанилүү
таасирин тийгизет. Эмпирикалык изилдөөлөр тутулуп калуу субъективдүү риски объективдүү рисктин
факторлоруна караганда милдет сезими менен байланышынын жакыныраак экени аныкталган. Милдет
сезими салыктан башкалар кандай деңгээлде качса ошондой деңгээлде качууга таасирин тийгизет. Башка
тараптан, объективдүү текшерүү ыктымалдуулугу салык качууга көбүрөөк кызыккандарга гана таасирин
тийгизет. Бул табылгалардын натыйжасында текшерүү жана жазалардын жогорулоосу салыктык мыйзам
талаптарын аткарууну маанилүү деңгээлде жогорулатпай тургандыгы аныкталган (Тоглер, 2007: 69).
Салыктан качуунун себеби салык төлөөчүлөрдүн чыгым-пайдаларынын эсептөө менен аморалдуу чечим
кабыл алуу эле эмес, андан башка да себептер бар экендигин айтып өткөн жана аларды изилдеген көп
эмгектер бар. Мисалы, Frey (1997) «атуулдук ар-намыстын» бар болгондугунан салык төлөөчүлөрдүн
салыктык милдеттемелерин аткарган ички мотивация менен жазалардан коркконунан тиешелүү
милдеттемелерди аткарган тышкы мотивацияны айырмалоо маанилүү болуп саналаарын айткан. Ал
тышкы мотивацияны жогорулатуу б.а. жазалоочу укуктук аткартуу саясатын күчөтүү адамдарда алардын
салыкты төлөөнү каалашкандыгынан эмес, төлөөгө мажбур болгондугунан төлөөлөрү керек деген сезим
жаратышы жана бул сезим ички мотивацияны “түртүп чыгарышы” мүмкүн экендигин айткан.
Жалпысынан кызматташууга баруу сезими күчтүү, нормаларды бузган учурда пайда болгон уялуу жана
күнөөлүү болуу сезимдерин жек көргөн адамдардын бул сезимдерди жек көрбөгөн адамдарга караганда
милдеттемелерин жакшыраак аткарышат (Grasmick, Bursik жана Cochran, 1991).
Социалдык нормалар мамлекеттин жараандарга жасаган мамилеси адилеттүү жана жоопкерчиликтүү,
салыктык механизмдер адилеттүү жана фискалдык алмашуу пайдалуу деген түшүнүктөргө таянган учурда
жана мамлекеттин салыктык кирешелерди социалдык жактан эң керектүү болгон максатта колдонулушу
салыктык милдеттемелерди өз ыктыяры менен аткаруу деңгээлинин жогору болгондугу байкалат
(Cummings R. G. жана башкалары, 2005: 6).
Көптөгөн изилдөөлөр социалдык нормалардын салыктык мыйзам талаптарын аткаруу жүрүм-турумуна
таасир этээрин билдирген. Ал эми бул нормаларга болсо, салыктык режим жана мамлекеттин
атуулдарынын каалоолоруна жасаган жоопкердүү мамилеси таасир тийгизет. Демек, салыктык мыйзам
талаптарын аткаруу боюнча кээбир маданий айырмачылыктарды күтүүгө болот жана бул
айырмачылыктардын себебин салыктык режим жана мамлекеттин мамилесинден издөө керек (Cummings
R. G. жана башкалары, 2005: 23).

3 Эмпирикалык изилдөөнүн жыйынтыгы
Социалдык нормалардын салыктык маданиятка тийгизген таасирин изилдөө үчүн 385 анкета
жүргүзүлгөн. Анын 208и Чүй областында жана 177си Баткен областында жүргүзүлгөн. Ирээттүү пробит
модели колдонулган. Күз каранды күрсүткөч катары төмөнкү суроо алынган (жооптору 1= толугу менен
кошулам, 5 = толугу менен кошулбайм):
: «Эгер мүмкүнчүлүгүм бар болсо, салык төлөөдөн качам»,
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Көрсөткүч
1

Негативдүү социалдык норма

2

Позитивдүү социалдык норма

3

Фискалдык алмашуу
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түшүндүрмө
Эгер респондент кесиптеши же тууганы
салыктан качканына оң көз карашта болсо 1ге
барабар, болбосо 0гө барабар.
Эгер респондент кесиптеши же тууганы
салыктан качканына терс көз карашта болсо
1ге барабар, болбосо 0гө барабар.
Эгер респондент салыктардын коомдук
кызмат түрүндө кайра кайта тургандыгы
жөнүндө чечимсиз болсо 1ге барабар, болбосо
0гө барабар.

Таблица 1. Көз Карандысыз Көрсөткүчтөрдүн Түшүндүрмөсү
Көрсөткүч
Негативдүү социалдык
норма
Позитивдүү социалдык
норма
Фискалдык алмашуу

Коэффициент
-0.6260***

Чектүү таасир
0.1009***

0.5834***

0.1368***

-0.2451**

-0.0483**

Таблица 2. Ирээттүү Пробит-Моделинин Жыйынтыктары
LR chi2 (3) = 59.08 (0.000) Pseudo R2 = 0.0525
Log likelihood = - 533.3745
Чектүү таасир салык маданиятынын 1 жана 5 ортосунда өзгөрүүсүнө карата эсептелген.
Эскертүү: *, ** жана *** белгиси 10%, 5% жана 1% да маанилүүлүк деңгээлин билдирет.

4 Жыйынтык
Ирээттелген пробит-моделинин жыйынтыктары салык төлөөдөн качкан кесиптеши же тууганына оң
мамиле жасаган респонденттердин башкаларга караганда салыктык маданияты 10 %га төмөн экендигин
көрсөттү. Ал эми салык төлөөдөн качкан кесиптеши же тууганына терс мамиле жасаган респонденттердин
салыктык маданияты болсо башкаларга караганда 14 %га жогору экендигин аныктады. Бул жыйынтык
коомдогу көз караштын жеке жактын салыктык жүрүм-турумуна канчалык маанилүү таасири бар
экендигин билдирди.
Төлөнгөн салыктардын коомдук кызмат түрүндө кайра кайта тургандыгы жөнүндө так чечими болбогон
же так ишеними болбогон респонденттердин да салыктык маданияты башкаларга караганда 5 %га төмөн.
Эмпирикалык анализдин жыйынтыктарына карата социалдык норма жана фискалдык алмашуунун
адилеттүүлүгү салык маданиятына маанилүү таасир тийгизээри байкалды. Демек, мамлекет бул маселерди
чечүүгө көңүл буруусу керек. Биздин оюбузча коомдо оң социалдык норманы жаратуу үчүн салык
төлөөчүлөргө башталгыч мектептен баштап салыктардын мааниси боюнча маалымат берүү жана
салыктардын кандай коротулгандыгы боюнча так, кеңири жана ачык маалыматты таркатуу керек.

Литература
•

Adams, 1994. For Good and Evil: the Impact of Taxes on the Course of Civilization. London:
Books.

•

Alm, J., McClelland, G. H., Schulze, W. D. 1999. “Changing the Social Norm of Tax Compliance by Voting”
International Review of Social Sciences, No. 2: 141 171.

•

Cummings, Martinez-Vazquez, McKee, Torgler, 2005. “Effects of Tax Morale on Tax Compliance:
Experimental and Survey Evidence”, Center for Research in Economics, Management and the Arts. Working
Paper No. 2005, 29. Basel.

•

De Juan A., M.A. Lasheras, and R. Mayo, 1993. “Voluntary compliance and behavior of Spanish taxpayers”,
Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, Spain

•

Elster, 1989. The Cement of Society: A Study of Social Order. Cambridge: Cambridge University Press.

•

Frey, B.S. 1997. Not Just for Money: An Economic Theory of Personal Motivation, Cheltenham, UK and
Lyme, USA: Edward Elgar.

•

Grasmick, H.G., R.J. Bursik and J.K. Cochran, 1991. Render unto Caesar What Is Caesar’s: Religiosity and
Taxpayers’ Inclinations to Cheat. Sociological Quarterly. 32:251-266.

•

Kirchler, E., Hölzl, E. & Wahl, 2008. “Enforced versus voluntary compliance: the “Slippery Slope”
Framework", Journal of Economic Psychology 29: 210-25.

Madison

248

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

•

Lewis, A. 1979. “An empirical assessment of tax mentality”. Public Finance, 2: 245 257.

•

Lewis, H.B. 1971. Shame and Guilt in Neurosis. New York: International University Press.

•

Nerre, 2008. “Tax Culture as a Bacic Concept for Tax Policy Advice”. Journal of Economic Society of
Australia, 38(1):153-167.

•

Pollinsky, M.A. and S. Shavell, 2000. “The economic theory of public enforcement of law”. Journal of
Economic Literature, 38:1155-1186.

•

Schmölders, 1976, Genel Vergi Teorisi. (Çev.) Salih Turhan. İÜ Yay. No: 2149. İstanbul.

•

Scholz, J. T., and N. Pinney 1995. “Duty, Fear, and Tax Compliance: The Heuristic Basis of Citizenship
Behavior”. American Political Science Review. 77: 55 74.

•

Torgler, B. 2007. Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis.

•

Tosuner ve Demir 2007. “Toplumsal Bir Olgu Olarak Vergi Ahlakı”. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 9/3: 1-20.

•

Wenzel, 2004. “An Analysis of Norm Processes in Tax Compliance”. Journal of Economic Psychology, v. 25,
n 2: 213-228.

•

Юткина,1998. Налоги и налогообложение. ИНФРА-М, Москва, 429с.

SESSION 5B: Секторальный анализ

249

Проблемы И Перспективы Интеграции Аграрного Сектора
Кыргызстана В ЕАЭС
Problems and Prospects of the Integration of the Agricultural
Sector of Kyrgyzstan into The Eurasian Economic Union
Prof. Dr. Dzhumabek Dzhailov (Ministry of Agriculture, Kyrgyzstan)
Mardalieva Leila (, Kyrgyzstan)
Abstract
The analysis of the development of the agrarian market and mechanisms for ensuring its competitive
development under conditions of integration is presented. It provides an analysis of the main macroeconomic
indicators of the Eurasian Economic Union (EAEU). The evaluation of the level of development of branches of
agrarian and industrial complex the EAEU and shows the role of the agricultural sector of Kyrgyzstan. Autopsy
problems and causes of low competitiveness and efficiency of branches of the national agro-industrial complex.
The prospects and the direction of the effective transformation of the agricultural sector of Kyrgyzstan in the
Eurasian Integration formation, the mechanisms for the improvement of the agricultural policy within the
framework of the EAEU are justified.

1 Введение
Учитывая особенности демографического развития глобальной проблемой современности становится
решения вопросов обеспечения продовольственной безопасности, что связано с обеспечением устойчивого
развития аграрного сектора. В плане решения насущных вопросов продовольственного обеспечения
важное место, наряду с повышением эффективности национальных отраслей АПК, отводится развитию
процессов интеграции национальных агропродовольственных систем.
Особенно в этом плане интересен опыт стран ЕС, где во многом благодаря развитию интеграционных
процессов в рамках данного формирования удалось практически полностью решить проблемы
конкурентоспособного развития отраслей АПК и обеспечения полной продовольственной независимости.
В странах ЕС установлена сбалансированная структура питания и достигнутые ее нормы по основным
видам продовольствия в 1,5- 2,0 раза превышают соответствующие нормы , которые установлены в странах
с переходной экономикой.
Во многом этому способствует проведение единой сельскохозяйственно политики в рамках ЕС,
направленной на использование как природно-экономических преимуществ каждой из стран, так и
возможностей интеграции и кооперации национальных сельхозтоваропроизводителей. Единая
сельскохозяйственная политика в странах ЕС также выражается в проведении политики регулирования и
поддержки агросектора в двух уровнях – наднациональном ( в рамках Европейской Комиссии(ЕК) и его
соответствующих фондов) , так и на уровне отдельных государств. Интеграция позволяет проводить на
уровне ЕС политику по развитию конкурентоспособного, сбалансированного и гармонично развития
сельского хозяйства на всей ее территории и обеспечить совместными усилиями продовольственную
безопасность (Крылатых, 2015).
Тенденции и уровень развития сельского хозяйства и в целом АПК стран СНГ, ЕАЭС обусловлено
проведением радикальных земельно-аграрных реформ в сельском хозяйстве. Реформирование отраслей
АПК осуществлялся на основе приватизации крупных сельскохозяйственных предприятий (колхозов,
совхозов) и других предприятий АПК, передачи земли в частную собственность, ослабления роли
государственного регулирования и поддержки отрасли. В результате осуществленных реформ в сельском
хозяйстве всех постсоветских стран коренным образом изменилась структуры и формы хозяйствования.
На начальных этапах реформы в аграрном секторе сопровождались разрушением материальнотехнической базы отрасли, снижением ее экономического потенциала, нарушением кооперационноинтеграционных связей в АПК и в целом в дальнейшем негативно сказались на эффективности ее развития
и обострило проблему продовольственной безопасности этих стран.
Кыргызстан не стал исключением в этом ряду стран, допустивших в период реформирования сельского
хозяйства значительный ухудшение ситуации в развитии сельского хозяйства. В результате
непродуманного реформирования в аграрном производстве установилась и усугубляется
мелкокрестьянская и малоземельная структура хозяйствования. Сильно ослабла финансово-экономическая
база отрасли . В целом динамика развития сельскохозяйственного производства также неустойчива, темпы
роста объемов производства продукции низкие, что усугубляет проблему продовольственной безопасности
в республике.
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2 Основная Часть
Развитие Кыргызской Республики в рамках Евразийский Экономический Союз (ЕАЭС) создает
благоприятные предпосылки для возрождения традиционных отраслей и в целом модернизации АПК
страны. Об этом свидетельствует то , что по итогам работы за 2016г. в республике темпы роста ВВП
составили 3,8 % , что выше чем в 2015 г.( 3,5 %). Также по предварительным итогам функционирования
национальной экономики в рамках ЕЭАС за первое полугодие 2017г. по сравнению с аналогичным
периодом 2016г. темпы роста ВВП составили 6,4 %, что выше чем в других странах евразийского
интеграционного формирования.
И прежде всего наметилась тенденция динамичного развития ведущей отрасли экономики республики
сельскохозяйственного производства (на 3,0%), развитие импортозамещения продовольствия и рост ее
экспортного потенциала. В 2016г. по сравнению с предыдущим годом отмечалось значительное увеличение
производства традиционных технических культур сахарной свеклы и хлопка-сырца. Производство
сахарной свеклы выросла в 3,8 раза и объём ее производства составил 705,2 тыс. тонн, что позволило
увеличить объём собственного производства сахара-песка до 67,0 тыс. тонн. Производство экспортных
видов продукции молока, хлопка-сырца и плодово-ягодных культур увеличилось на 2,9%,18,1% и 14,1%, а
объёмы их производства доведены соответственно до 1524,6 ,52,0 и 239,3 тыс. тонн, значительная часть
которых поставляется на рынки ЕАЭС.
Экономическая интеграция дает импульс развитию национальной экономики и, прежде всего ее
приоритетных отраслей, каким и является сельское хозяйство. Но тем не менее, нельзя допускать, что
интеграция автоматически решить все внутренние проблемы развития национальной экономики, а
реалистически оценивать экономическую ситуацию в ЕАЭС ( табл.1.).
Показатели

Числ. нас. млн.чел.
Числ. нас. в % к 1991г.
Стоим. ВВП, млр. в н.в.
Стоим. ВВП, млр.долл.
ВВП в % к 1991г.( в п.ц)
ВВП на душу нас, в долл.
-то же в % к 1991г.
Прод. пром, млр.в н.в
-то же в % к 1991г.
Прод. с/х , млр.в н.в.
-то же в % к 1991г.
Госдолг., млн.долл.
Госдолг к ВВП, в %

Армения

3,0
82,5
5047
10,4
87,0
3475,0
103,0
1327,0
128,0
1002,0
266,0
5078,0
48,7

Беларусь

9,5
93,1
870,0
65,6
194,0
6913,0
208,0
729,0
231,0
136,7
127.0
22396,5
34,1

Казахстан

17.7
107,4
40878,0
185,6
216,0
10507,0
202,0
14600,0
127,0
2749,0
104,4
31688,0
14,2

Кыргызстан

6,0
133,7
424,0
6,6
136,0
1100,0
102,0
175,0
55,0
197,1
106,2
3810,0
68,3

Россия

146,6
98,7
80804,0
1345,0
120,0
9176,0
122,0
48000,0
88,0
5000,0
103,0
183.0
13,6

Таблица 1. Основные макроэкономические показатели стран ЕАЭС в 2015г., Источник: Данные
межгосударственного статистического комитета СНГ
Как видно из табл.1 Кыргызстан по основным макроэкономическим показателям находится на
последнем месте в ЕАЭС. Это является следствием неэффективности проводимых экономических реформ
в стране, обусловливающих крупные диспропорции в структуре национальной экономики, где
значительную роль играет сельское хозяйство и сектор услуг и в то же время слабо развита индустриальная
база национальной экономики. В то же время сложившаяся индустриально-инновационная структура
национальных экономик Российской Федерации, Республики Казахстан и Беларусь, где на доля
промышленности приходится почти третья часть экономик, в целом обеспечивает высокие их
макроэкономические показатели и сравнительно высокую конкурентоспособность сельского хозяйства (
табл.2).
И Россия, и Казахстан, и Беларусь являются крупнейшими странами с развитой индустриальной
экономикой, где доля сельского хозяйства не превышает 10,0% (России-4,6%, Казахстане-5,0%, Беларуси7,5%).В то же время в Кыргызстане и в Армении удельный вес сельского хозяйства значителен -более
14,0%.,т.е эти страны сохраняют аграрную направленность национальных экономик.
Однако, несмотря на то, что в структуре национальных экономик России, Казахстана и Беларуси доля
сельского хозяйства с каждым годом снижается, они в целом отличаются сравнительно
конкурентоспособным сельскохозяйственным производством, эффективно функционирующей в условиях
меняющейся конъюнктуры мирового агропродовольственного рынка, что также обеспечивает
продовольственную независимость этих стран. По всем основным 9 видам продуктам питания ,
предусмотренные соответствующими требованиями ФАО потребность населения этих стран в целом
обеспечивается за счет собственного производства.

SESSION 5B: Секторальный анализ
Показатели

Доля отрасли в структуре ВВП,
в%
Уд. вес субсидий в ВВП с/х., в
%
Обьем субсидий на 1 га пашни,
долл.
Структура продукции по
категориям хозяйств, в%;
-с/х. предприятия
-х-ва населения
-крестьянские (фермерские) хва
Доля импорта в общем
потреблении продовольствия, в
%
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Россия

Казахстан

Беларусь

Кыргызстан

2005

2015

2005

2015

2005

2015

2005

2015

5,0

4,6

6,6

5,0

9,8

7,5

31,3

14,0

-

8,0

-

4,1

-

18,8

-

0,3

-

60

-

18

-

250

-

7

44,6
49,3
6,1

49,5
40,5
10,0

24,8
53,5
21,7

20,5
52,0
27,5

63,3
35,7
1,0

77,5
20,6
1,9

3,0
38,0
59,0

1,7
37,2
61,1

36,0

24,0

30,0

17,0

15,0

27,5

29,1

-

Таблица 2. Основные экономические показатели развития сельского хозяйства стран ЕАЭС Источник:
Данные межгосударственного статистического комитета СНГ
На фоне этого выделяется Кыргызстан, в котором несмотря на высокую доля сельского хозяйства
продолжает усугубляется проблема импортозависимости потребления продовольствия. В настоящее время
доля потребления импортного продовольствия по социально-значимым продуктам питания (хлебе, мясе,
растительном масле и сахаре) превышает пороговые значения ее продовольственной безопасности. В 2015
году продовольственная обеспеченность за счет собственного производства, с учетом переходящих
остатков, в соответствии со среднефизиологическими нормами составила по хлебопродуктам – 108,9%,
картофелю – 255,8%, молоку – 116,7%, мясу – 56,5%, овощам и бахчевым – 182,8%, маслу растительному
– 70,5%, сахару – 38,5%, яйцу птицы – 47,7%, плодам и ягодам – 31,2%. В целом на внутреннем
продовольственном рынке импортное продовольствие превышает 1/3 часть потребляемого
продовольствия. Объёмы импортного продовольствия превысили пороговые значения продовольственной
безопасности.
В Российской Федерации, Беларуси основными производителями сельскохозяйственной продукции
являются крупные сельскохозяйственные предприятия( агрохолдинги, агрокомбинаты, агрофирмы и т.д.)и
они производят соответственно 49,5 и 63,3 % продукции сельского хозяйства. В Кыргызстане доля
сельскохозяйственных предприятий составляет всего 1,7 %, а подавляющая часть продукции (98,3%)
производится крестьянскими хозяйствами и хозяйствами населения.
На снижении конкурентоспособности и агроэкспортного потенциала республики заметное влияние
оказало формирование Таможенного Союза в составе Российской Федерации, Казахстана и Беларуси.
Причем в динамике с момента создания Таможенного Союза (2010-2015гг.) внешняя торговля Кыргызстана
агропродовольственной продукцией с ними сократилась на 5,1 %. Если в 2010 г. на долю стран ТС
приходилось более 50,0 товарооборота агропродовольственной продукцией Кыргызстана, то в 2015г. она
снизилась до 45,0 %. Создание ТС и усиление взаимной торговли в ее рамках агропродовольственной
продукцией негативным образом отразилось на снижении экспорта агропродовольственной продукции из
Кыргызстана в эти страны, которые традиционно являлись потребителями нашей продукции. За указанный
период доля стран ТС в общем объёме экспорта агропродукции сократилось с 63,3 до 47, 6 % или на 15,7
пунктов.
Кыргызстан в 1,5 раза снизил объёмы экспорта агропродовольственной продукции в Российскую
Федерацию, которое ранее являлась основным потребителем отечественной сельскохозяйственной
продукции (в 2010 г. доля РФ в экспорте составила 35,0, а в 2015г.- только 13,5 % ). В то же время
значительно увеличился экспорт агропродукции ( мяса, молока, овощей) в соседний Казахстан, которая
потребляет в настоящее время 34,0 всего экспорта агропродукции Кыргызстана. В отличии от негативных
тенденций в отношении экспорта агропродукции Кыргызстан со странами ЕАЭС сохранил стабильные
позиции по импорту продовольствия(44,2 % всего импорта продовольствия) Что касается двух стран ЕАЭС
–Армении и Беларусь, то торговые отношения Кыргызстана в сфере агропродовольственной продукции с
ними остаются на совершенно низком уровне. В целом в агропродовольственной торговле Кыргызстана со
странами ЕАЭС усугубляется отрицательное сальдо внешней торговли и за указанный период
отрицательное сальдо увеличилось с 116537,0 до 268325,2тыс долл. США или в 2,3 раза. Установившаяся
тенденция торговли агропродукцией со странами ЕАЭС приводит к тому, что во внешней торговле и
импорте продовольствия с Кыргызстаном высока роль стран дальнего зарубежья-КНР, США, Польши
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,Украины( 55,8 % всего импорта продовольствия)[1], что свидетельствуют о растущей
несбалансированности внешней торговли Кыргызстана агропродовольственной продукцией.
Формирование и развитие интеграционных процессов на евразийском экономическом пространстве
приводит не только к расширению региональных рынков, но и в определенной мере приведет к обострению
конкуренции между участниками интеграционного формирования. На евразийском экономическом рынке
Кыргызская Республика в основном выступает как экспортер продукции отраслей АПК и импортирует,
также в основном, продовольствие. Вместе с тем, в последние годы по некоторым традиционным видам
конкурентоспособной экспортной сельскохозяйственной продукции ( овощей, картофеля, мясо-молочной
продукции) в результате наращивания их поставки на региональные агропродовольственные рынки
другими государствами -членами ЕАЭС, Кыргызстан утрачивает былые позиции, что еще больше
усугубляет проблемы сбыта продукции отрасли и конкурентоспособного развития аграрного сектора
страны.
С учетом того, что в структуре национальной экономики удельный вес сельского хозяйства и смежных
отраслей АПК превышает 15,0% , снижение конкурентоспособности аграрного сектора чревата не только
дальнейшим усугублением социально-экономических проблем на селе, но и в национальном масштабе
(снижение доходности сельских жителей, рост безработицы и миграции сельского населения).
В результате проведенных аграрно-земельных реформ в Кыргызстане , несмотря на то, что аграрный
сектор играет существенную роль в экономическом и социальном развитии страны, указанные
особенности развития национального агропродовольственного сектора во многом обусловлены
складывающейся и усиливающейся неэффективной структурой аграрного производства в виду
преимущественного развития неконкурентоспособной мелкокрестьянской формы хозяйствования.
Однобокое развитие малоземельного сельскохозяйственного уклада сопровождается слабой техникотехнологической оснащенностью хозяйствующих субьектов, хроническим недостатком финансовых
ресурсов для модернизации аграрного производства, неразвитостью сферы переработки
сельскохозяйственной продукции, агросервиса и агробизнеса.
В то же время, определенная автономность развития национального агропродовольственного сектора,
слабая ее включенность в интеграционные процессы не создают стимулов для развития процессов
агропромышленной интеграции и сельскохозяйственной кооперации. Мелкокрестьянская структура
аграрного производства также во многом является фактором, ограничивающим возможности повышения
эффективности государственного регулирования и поддержки аграрного сектора. В конечном счете данная
ситуация обусловливает совершенно низкий организационно- технологический уровень аграрного
производства, что и отражается на низкой конкурентоспособности этой важнейшей отрасли национальной
экономики.
Указанные сложности в торгово-экономических взаимоотношениях государств практически сняты
вступлением Кыргызстана в ЕАЭС. Более того практика показывает, что именно в рамках ЕАЭС будут
эффективно решены вопросы повышения конкурентоспособности отрасли и развития агроэкспортного
потенциала. В то же время Кыргызстан обладает достаточным агроэкспортным потенциалом, которое в
основном ограничено странами экономического союза и возможности расширения которого в основном
также можно успешно реализовать в рамках ЕАЭС. Основными экспортными видами продовольствия
являются овощи, картофель, молочная продукция , а также экологическое мясо.
Как было указано выше, сельское хозяйство в силу особенностей развития и ее значимости требует
особой государственной поддержки и регулирования. Российская Федерация, Республика Казахстан, и
особенно Республика Беларусь оказывают всемерную государственную поддержку развитию агросектора.
И хотя основные параметры этой поддержки несравнимы с западными странами, но тем не менее такая
помощь в определенной мере положительно сказывается на развитии отрасли в этих государствах. Здесь
также выделяется Республика Беларусь, в которой суммарная государственная поддержка
сельскохозяйственных предприятий в расчете на 1 га пашни ( 250 долл.) приблизилась к европейскому
уровню( 350 долл.).
Приоритетность сельского хозяйства в структуре национальной экономики Кыргызстана носит
декларативный характер, она даже не подкрепляется необходимыми объёмами государственной
поддержки, как это принято в странах ЕАЭС. Более того реализуемая в стране с 2011г национальный
проект «Доступные кредиты фермерам» с развитием системы льготного кредитования
сельхозтоваропроизводителей
не
способствовала
модернизации
отрасли
и
развитию
конкурентоспособных, эффективных форм хозяйствования. Это подтверждается тем, что несмотря на
резкое увеличение доли сельского хозяйств в общем объёме кредитных ресурсов в республике (с 7,0 до
почти 33,0%) соответствующей отдачи в виде соответствующего роста производства сельскохозяйственной
продукции не происходит.
Проведенный нами анализ развития сельского хозяйства и ее отдельных отраслей свидетельствует о том,
что основными факторами неконкурентоспособного развития аграрной экономики являются:
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- усугубление мелкокрестьянской структуры аграрного производства, что влечет за собой низкий
технико-технологический уровень аграрного производства;
- слабый уровень государственной поддержки и регулирования развития сельского хозяйства, что
сказывается на росте импортозависимости внутреннего продовольственного рынка и в слабом
стимулировании экспорта агропродукции;
- развитие процессов деконцентрации аграрного
сельскохозяйственной кооперации и интеграции .

производства,

неразвитость

процессов

Эффективная трансформация сельского хозяйства Кыргызстана в ЕАЭС настоятельно требует
корректировки аграрной политики государства в направлении:
- модернизации и трансформации форм хозяйствования в аграрном секторе, перехода от мелкотоварного
к средне-и крупно товарному производству через стимулирование развития межфермерской кооперации и
интеграции и включение эффективных хозяйствующих субъектов в кооперирование экономических связей
на евразийском пространстве;
- проведение сегментации сельхозтоваропроизводителей( на местные рынки- мелкие хозяйства, на
национальные рынки- средние хозяйства, на евразийский аграрный рынок- кооперативы, агрохолдинги,
агрофирмы и т.д.);
- оказывать хозяйствующим субъектам целенаправленную государственную поддержку в виде
предоставления
льготных
кредитов,
субсидий
для
расширения
объёмов
производства
сельскохозяйственной продукции на экспорт и т.д.;
- совершенствования региональной специализации сельскохозяйственного производства с учетом
конъюнктуры евразийского агропродовольственного рынка.
Успешная трансформация аграрного сектора в ЕАЭС во многом зависит унификации форм и уровней
господдержки национальных товаропроизводителей. Глубокая интеграции аграрных экономик требует в
рамках ЕАЭС выработки согласованной аграрной политики в этом направлении. Мы считаем, что в рамках
ЕАЭС, также необходимо как в странах ЕС увеличить объёмы господдержки развития отрасли в
слаборазвитых странах, каким и является Кыргызстан, через евразийские фонды. В период трансформации
экономики Кыргызстана в ЕАЭС необходимо. довести объёмы господдержки аграрной отрасли в
Кыргызстане до среднего уровня стран ЕАЭС, что позволит значительно увеличить потенциал и вклад
отечественного аграрного сектора в развитие общего евразийского агропродовольственного рынка.
Развитие процессов кооперации и интеграции, привлечения инвестиций требует решения вопросов
либерализации земельного законодательства. В свою очередь это скажется на пересмотре и корректировке
специализации отечественного сельского хозяйства. Совершенствование специализации отрасли
необходимо рассматривать прежде всего под углом зрения формирования на евразийском рынке ядра
будущего национального агропромышленного комплекса, конкурентоспособного на региональных и
глобальных рынках.

3 Выводы
•
•
•
•

трансформация мелкокрестьянской структуры аграрного производства, стимулирование развития
средне- и крупнотоварного производства
унификации в рамках ЕАЭС форм и уровней господдержки национальных
сельхозтоваропроизводителей
либерализация земельного законодательства с целью привлечения инвестиций и развития
кооперационно-интеграционных связей в рамках ЕАЭС
совершенствование специализации и поддержка отраслей АПК, конкурентоспособных на
региональных агропродовольственных рынках.
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Abstract
The main aim of this study is to identify the main development problems and the affecting factors of the
agricultural sector of Kyrgyzstan. In order to achieve the goal, the relationship between the agricultural sector’s
export, import, the employment rate and the amount of loans granted to the agricultural sector was analyzed by
the ARDL cointegration method. Annual data for the period 1992-2014 was used in the analysis. According to the
empirical results, a 1% increase in exports was found to increase agricultural production by 0.23% in the short
term, while a 1% increase in the price index of agricultural products would increase production by 0.41%. In the
long run it has been revealed that the production of agricultural products is affected by the increase in prices of
agricultural products, the employment rate and the exports of agricultural products. The effect of the bank loans is
weak. As a result, the state must implement an appropriate pricing policy in order to develop the agricultural sector.

1 Киришүү
Кыргызстан 2015-жылы Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болду. Албетте, бул бардык
экономикалык тармактарга өз таасирин тийгизди. Өзгөчө айыл-чарба жана жеңил өнөр-жай тармактары эң
көп таасирленүүчү тармактар катары белгиленди. Бул айыл-чарбанын Кыргызстандын экономикасындагы
маанилүүлүгүн көрсөтөт. Биринчиден, айыл-чарба тамак-аш коопсуздугун камсыздаса, экинчиден
жакырчылыкты жана жумушсуздукту жоюуда бүгүнкү күндө эң негизги ролду ойнойт. Кыргызстанда
айыл-чарба тармагынын өлкөнүн ички дүң продуктусундагы үлүшү 14,7%ды түзөт. Ошондой эле, өлкө
калкынын 65%га жакыны айыл жерлеринде жашайт, жалпы жумушка жарамдуу калктын 34%ы айылчарбасында эмгектенет.
Бирок, Кыргызстандын ИДПсундагы айыл-чарбанын үлүшү 2007-жылы 26,9%ды түзсө, 2015-жылы
14,1% болгон. ИДПнын структурасында айыл-чарбасынын үлүшүнүн азайышы эффективдүүлүктүн
төмөндөшү, жерлердин деградацияланышы жана алардын түшүмдүүлүгүнүн азайышы менен
түшүндүрүлөт. Ошондой эле, техникалык жана финансылык каражаттардын жетишсиздиги да себеп
болууда. Кыргыз Республикасынын агрардык секторун өнүктүрүүнүн стратегиялык максаты өлкөнүн
айыл-чарба продукцияларын сатуунун коопсуздугуна жетүү жана колдоо болуп саналат. Айыл-чарбасын
башкарууга багытталаган негизги бөлүктөргө финансылык каражаттар жана жогорку квалификациялуу
кадрлар жетишпейт. Ошондой эле, реформа жүргүзүүнү талап кылган системалык көйгөйлөр көп.
Көрүлгөн чараларга карабастан, айыл-чарба өндүрүүчүлөрүнүн финансылык ресурс жана айыл-чарба
техникаларын лизинг менен алуу мүмкүнчүлүгү чектелүү болуп жатат. Айыл жерлериндеги финансылыккредиттик уюмдардын мүмкүнчүлүгү да чектүү.
Айыл-чарбасынын учурдагы абалын карай турган болсок, белгилүү болгондой, Кыргызстан кайра
иштетилген даяр айыл-чарба продуктуларынын экспорттоочусу болуп эсептелбейт. Бирок, экологиялык
жактан таза көпчүлүк айыл-чарба продуктуларын чийки зат түрүндө экспорттойт. Реалдуу түрдө
республика калкты тамак-аш продуктулары менен толук камсыздай албайт. Себеби өлкө ичинде чийки
затты кайра иштетүү мүмкүнчүлүгү аз жана бул тармакта иш алып барган ишканалар да аз санда.
Экономиканын өнүгүшүндө экспорт аныктоочу ролду ойнойт жана өсүүнүн факторлорунун бири болуп
эсептелет. Ошондуктан мамлекеттин күч-аракети экспорттук потенциалды көбөйтүүгө багытталышы
керек. Кыргызстан ЕАЭБне жана Бажы биримдигине кошулгандан кийин калкы 183 млн. адамдан ашуун
рынокко жол ачылды. Ошондуктан тышкы рыноктун мүмкүнчүлүктөрүн пайдалануу аркылуу
экономиканы туруктуу өнүктүрүүгө көмөк бере алат.
Экономикалык көз-караш менен караганда ЕАЭБ Кыргызстан үчүн пайдалуу. Себеби Кыргызстандын
соода рыногу кичинекей. Кыргызстан Бажы биримдигине кирүү менен өлкөнүн экономикасынын реалдуу
секторунун өнүгүүсүнө жардам берет. 2015-жылга карата ЕАЭБдин мүчө өлкөлөрүнө 400 миңден жогору
ар кандай түрдөгү айыл чарба продуктулары экспорттолгон. Бул көрсөткүч 2014-жылга караганда 100 миң
тоннага көбүрөөк болгон. Сүт азыктары көбүнчө Казакстан Республикасына экспорттолот. 2009-жылы 3,5
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млрд. сомго барабар өлчөмүндө продукция өндүрүлүп чыгарылган, орточо эсеп менен айына 291 млн. сом.
Бул Кыргызстандын көпчүлүк сүт азыктарын иштетүүчү ишканаларынын Казакстандын рыногуна
багытталгандыгынан кабар берет. Ошондой эле, ЕАЭБ Россия жана Казакстандан келүүчү кайра
иштетүүчү өнөр-жайына, айыл-чарбага болгон инвестициялардын көбөйүшүнө шарт түзөт. Жалпысынан
алып караганда Кыргызстандын айыл-чарбасы үчүн ЕАЭБнин рыногу өтө маанилүү. Азыркы убакта өтө
маанилүү өзгөрүү болбосо дагы узак мөөнөттө сөзсүз түрдө өлкөнүн экономикасынын өнүгүшү үчүн
маанилүү салымын кошо алат.
Айыл-чарбаны финансылык каражаттар менен камсыз кылуу маселесине кайрылсак, Кыргыз
Республикасынын айыл-чарба жана мелиорация министрлигинин 2013-жылдын ноябрь айында берген
маалыматына караганда "Айыл чарбаны каржылоо" долбоорун ишке ашыруу үчүн 5 коммерциялык банк
тарабынан 3 млрд 15 млн 351 миң сом өлчөмүндөгү насыя берилген. Ошону менен бирге, насыя алуучу
фермерлердин саны 7 миңден 15 миңге чейин өскөн. Алынган насыянын өлчөмү 150 миң сомдон 200 миң
сомго чейин көтөрүлгөн. Демек, айыл-чарбанын түрдүү тармактары менен алектенгендер көбөйүүдө десек
да болот. Бирок алынган насыялардын натыйжалуу колдонулуп жаткандыгында күмөн бар.
Айыл-чарбасын мамлекет тарабынан колдоо үчүн жылына айыл-чарбасын каржылоо долбоорлору
иштелип чыгат. Долбоордун алкагында өсүмдүк өстүрүүнү, мал чарбасын жана айыл-чарба
продукцияларын кайра иштетүүнү, үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын, айыл-чарба кооперативдерин
өнүктүрүү үчүн коммерциялык банктардын жана адистештирилген финансылык-кредит мекемелеринин
финансылык каражаттары айыл-чарба өндүрүүчүлөрүнө жеңилдетилген пайыздык ставкалар боюнча
берилет. Азыркы убакта ЕАЭБне мүчө өлкөлөрдүн ичинен Кыргызстан айыл-чарбанын өнүгүшү боюнча
төмөнкү деңгээлде турат. Айыл-чарбасынын финансылык системасы 24 коммерциялык банк, 109
микрокредиттик компаниялар, 61 микрокредиттик агенттиктер, 132 кредиттик союздар, 9
микрофинансылык компаниялар тарабынан жүргүзүлөт. Айыл-чарбасын мамлекет тарабынан колдоо үчүн
акча каражаты мамлекеттик жана жергиликтүү бюджет тарабынан бөлүнүп берилиши мыйзамда каралган.
Мамлекет финансылык институттар аркылуу потенциалдуу ийгиликтүү долбоорлорго колдоо көрсөтөт.
Кыскасы, айыл-чарбасына мамлекет тараптан колдоо көрсөтүү үчүн жыл сайын айыл-чарбасын
каржылоо долбоорлору иштелип чыгууда. Бул долбоорлордун негизги максаты болуп жазгы-талаа
жумуштарын өз убагында жүргүзүүгө мамлекеттик колдоо көрсөтүү, айыл-чарба иши жана айыл-чарба
продукцияларын кайра иштетүү менен алектенген субъекттерди жеткиликтүү жана жеңилдетилген
кредиттик каражаттар менен камсыздоо аркылуу мал чарбасын жана агрардык кайра иштетүү секторун,
үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын, айыл чарба кооперативдерин андан ары өнүктүрүү эсептелинет.
Бул максатта Кыргыз Республикасынын Өкмөтү 2016-жылдын 26-январындагы №25-токтому менен
«Айыл чарбасын каржылоо – 4» долбоорун бекиткен. Беш коммерциялык банк «Айыл чарбаны каржылоо
– 4» долбоорун ишке ашырууга катышып, жалпы кредиттөөсү 2 млрд. 700 млн. сомду түзгөн. Негизинен
алып карасак мамлекет айыл-чарба тармагын кредиттөө саясатын 1997-жылдан бери жүргүзүп келет.
Бул багытта бул макалада Кыргызстанда айыл-чарба тармагына таасир тийгизген факторлорду аныктоо,
өзгөчө айыл-чарбасын каржылоо максатында мамлекеттик колдоо аркылуу берилген кредиттердин
натыйжалуугугун тереңирээк анализдөө максат кылынды. Максатка жетүү үчүн айыл-чарба
продукциясынын экспорту, импорту, баа индекси, айыл-чарба тармагында иштеген жумушчулардын саны
жана айыл-чарбасына берилген кредиттер негизги факторлор катары алынды.

2 Статистикалык Маалыматтар, Колдонулган Модель Жана Анын
Жыйынтыктары
Бул темадагы буга чейинки изилдөөлөргө кайрылсак, азыркы күндөрдө Дүйнөлүк Банк, Азык-түлүк жана
айыл-чарба уюму жана башка уюмдар айыл-чарба тармагын өнүктүрүүдө ар кандай изилдөөлөрдү
жүргүзүп саясаттарды иштеп чыгууда. Ошондой эле, экономисттердин арасында айыл-чарба тармагын
жана анын эффективдүүлүгүн Нещадин А., Мальцева В.А., Пиримбаев Ж., Жаилов Ж., Момунов Ж.,
Умарова М., Абдурасулов Ы. сыяктуу көптөгөн чет өлкөлүк жана жергиликтүү окумуштуулар
изилдешүүдө. Айыл-чарба тармагын анализдөөдө эконометрикалык ыкмаларды карай турган болсок, Aksu
(2012) анализинде Түркиядагы 2003-2011-жылдардын арасындагы айыл-чарба тармагына берилген
кредиттердин эффективдүүлүгүн изилдеген. Бул изилдөөдө айыл-чарба тармагында иштеген
жумушчулардын санынан жана айыл-чарба экспортунан айыл-чарбасында экспортко берилген
кредиттерди көздөй бир тараптуу таасир бар экендиги аныкталган.
Айыл-чарба тармагы кайсы экономикалык өзгөрмөлөр менен байланышта жана канткенде айыл-чарба
тармагынын эффективдүүлүгүн жогорулатууга болот деген суроого жооп алуу максатында жогоруда
аталган жана башка эмпирикалык изилдөөлөрдүн негизинде тиешелүү факторлор тандалып алынып,
эконометрикалык анализ жүргүзүлдү. Өзгөрмөлөрдүн ортосундагы узун мөөнөттүү байланыштарды
изилдөөдө ар кандай коинтеграция тесттери колдонулуп келүүдө. Алардын арасынан эң кеңири
колдонулганы калдыктарга негизделген Engle-Granger (1987) тести, “эң көп окшоштуктар” тестинин

256

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

негизине таянган Johansen-Juselius (1990) жана Johansen (1988, 1991) тесттери болуп эсептелет.
Калдыктарга таянган коинтеграциялык тесттер өзгөчө экиден көп I(1) өзгөрмө колдонулган учурларда
таасирдүү болбой, карама-каршы жыйынтыктарга алып келиши мүмкүн (Pesaran ve Pesaran, 1997). Бул
коинтеграциялык тесттердин бардыгынын экинчи кемчилиги, колдонулуучу өзгөрмөлөр бирдей даражада
интеграцияланган болуусу керек. Үчүнчүдөн модельдер маалыматтагы структуралык карамакаршылыктарды камтыбайт жана ишенимдүүлүгү төмөн. Акыркы жылдары эң кичине квадраттар
ыкмасына негизделген ARDL (autoregressive distributed lag) ыкмасы колдонула баштады. ARDL ыкмасы
ошондой эле “чек тест” (bound test) ыкмасы катары да белгилүү. Ыкма Pesaran ж.б. тарабынан өнүктүрүлүп
бир нече артыкчылыктарга ээ.
Бул ыкманын негизги артыкчылыгы өзгөрмөлөрдүн I(0) же I(1) болушунун маанилүү эместиги.
Өзгөрмөлөрдүн кайсы даражада туруктуу болушуна карабастан, ар кандай деңгээлде турукташуучу
өзгөрмөлөр арасында коинтеграциялык байланыштын бар же жоктугун аныктоого болот. ARDL
ыкмасында стандарттык коинтеграция тесттериндегидей алдын-ала бирдик тамыр тестин жасоого
муктаждык болбойт (Peseran, Shin, Smith, 2001). Бирок тестке экинчи айырмасы туруктуу өзгөрмөлөр
кошулган учурда жыйынтыгынын натыйжалуулугу төмөндөгөндүктөн, мындай чоңдуктарды анализге
кошпоо керек. Бул ыкмада өзгөрмөлөрдүн интеграциялык даражалары менен байланышы болбогон
сыяктуу, экинчи бир артыкчылыгы да изилденген маалыматтын мөөнөтү аз болсо да, жакшы
жыйынтыктрага ээ болуусу болуп эсептелет.
Модельге өзгөрмөлөр катары төмөнкү макроэкономикалык чоңдуктар алынды: OND – айыл-чарба
өндүрүшү, млн. сом (керектөөчү баалары индексине бөлүү менен реалдуу мааниге айландырылган); EX –
айыл-чарба продукцияларынын экспорту, млн. сом (керектөөчү баалары индексине бөлүү менен реалдуу
мааниге айландырылган); IM – айыл-чарба продукцияларынын импорту, млн. сом (керектөөчү баалары
индексине бөлүү менен реалдуу мааниге айландырылган); BAA – айыл чарба продукцияларын сатып
өткөрүүнүн бааларынын индекси; JUM – айыл-чарбада иштеген жумушчулардын саны, млн. адам.
Изилдөөнүн мөөнөтү 1992-2014-жылдар аралыгы үчүн жылдык маалыматтарды (23 байкоо) камтыйт.
Аталган өзгөрмөлөрдүн барынын логарифмалары колдонулган жана буга байланыштуу ар бир
өзгөрмөнүн астына «L» белгиси коюлган.
Кеңейтилген Дики-Фуллер (ADF)
Филлипс-Перрон (PP)
Өзгөрмөлөр
Intercept
Trend and intercept
Intercept
Trend and intercept
Фактылык деңгээл
LOND
-12,23*
-3,44***
-7,91*
-3,45***
LEX
-6,68*
-3,14
-4,13*
-4,06**
LIM
-4,04*
-2,38
-3,46**
-3,03
LJUM
-1,22
-1,53
-1,43
-1,55
LBAA
-7,30*
-6,76*
-11,54*
-7,49*
Биринчи айырмасы
DLJUM
-3,42**
-3,88**
-3,53**
-3,92**
Таблица 1. Кеңейтилген Дики-Фуллер (ADF) жана Филлипс-Перрон (PP) бирдик тамыр тесттеринин
жыйынтыктары Булак: Eviews 9 программасы аркылуу эсептелди. Кеңейтилген Дики-Фуллер (ADF)
тестинде “Schwarz Info” критерийи колдонулуп максималдуу кечигүү узундугу 3 деп кабыл алынган. *
1%, ** 5% жана *** 10%дык маанилүүлүк деңгээлинде статистикалык маанилүүлүктү көрсөтөт.
Таблица 1 жумуштуулук өзгөрмөсүнүн фактылык деңгээлде бирдик тамырга ээ болуп, биринчи
айырмасынын 5%дык ишеним деңгээлинде туруктуу экендигин, ал эми калган өзгөрмөлөрдүн фактылык
дэңгээлде бирдик тамырга ээ эмес экендигин көрсөтүүдө жана мындай шартта кечигүүлөрү таратылган
автогегрессиялык модельдери (мындан кийин ARDL аты менен берилет) ыкмасын колдонууга болот.
Көз-каранды
өзгөрмө
LOND

Көз-карандысыз
өзгөрмөлөр
LJUM, LIM, LEX,
LBAA

F-мааниси
28,88436*

Астыңкы чек,
I(0)
3,07

Үстүңкү чек,
I(1)
4,44

Таблица 2. Чек (bound) тестинин жыйытыгы Булак: Eviews 9 программасы аркылуу эсептелди.
Критикалык маанилер Pesaran et al. (2001)дан 1% ишеним деңгээли үчүн алынды, (k = 4). * 1%
деңгээлиндеги маанилүүлүктү көрсөтөт.
Модельдеги өзгөрмөлөр арасында коинтеграция байланышы бар же жок экендигин тастыктоочу чек
(bound) тестинин жыйынтыгы Таблица 2де берилген. Тесттин негизинде алынуучу F чоңдугу Pesaran ж.б.
(2001)дан алынган критикалык маанилерден чоң болсо, өзгөрмөлөр арасында коинтеграциялык байланыш
бар экендигин түшүндүрөт. Биздин учурда F=28,88 болгондугуна байланыштуу модельдеги көз-каранды
жана көз-карандысыз өзгөрмөлөр арасында коинтеграциялык байланыш бар экендигин айтууга болот. Ал
эми, айыл-чарбага берилген кредиттердин айыл-чарба өндүрүшүнө болгон таасири статистикалык жактан
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маанисиз болгондуктан, кредиттер бул модельде орун алган жок. Тагыраак айтканда, бул периоддо айылчарбасына берилген кредиттердин айыл-чарба өндүрүшүнө статистикалык жактан маанилүү таасири
аныкталган жок.
Модельде өлкөдөгү айыл-чарба өндүрүшү көз-каранды өзгөрмө катары алынып, калган өзгөрмөлөр ага
таасир тийгизүүчү факторлор катары көз-карандысыз өзгөрмөлөр болуп алынган. 162 модельдин арасынан
эң ыңгайлуу модел катары ARDL(1,1,2,1,1) деп табылып, анын жыйынтыгы төмөндө берилген. Модельдин
калдыктарына байланыштуу бардык тесттер жасалган жана бардык жыйынтыктар керектүү шарттарга
жооп берет.
ARDL моделинин коинтеграциялык формасы “ката оңдоо модели” деп дагы аталат жана анализге
алынган өзгөрмөлөрдүн ортосундагы кыска мөөнөттүү байланыштарды чагылдырат. Ошол эле учурда ката
оңдоо термининин (ECT) статистикалык жактан маанилүү жана коэффициенттин терс мааниге ээ болушу
каталарды оңдоо моделинин иштей тургандыгын жана көз-карандысыз өзгөрмөлөрдөн көз-каранды
өзгөрмөнү көздөй себепкердик байланышынын бар экендигин туюнтат.
Dependent Variable: LOND
Selected Model: ARDL(1, 1, 2, 1, 1)
Sample: 1992 2014 Included observations: 21
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
D(LJUM)
-0.957063
0.350924
-2.727267
D(LIM)
0.066192
0.052551
1.259569
D(LIM(-1))
0.104958
0.048946
2.144349
D(LEX)
0.228928
0.073324
3.122144
D(LBAA)
0.407515
0.129653
3.143107
ECT(-1)
-0.513923
0.120216
-4.274998
ECT = LOND - (1.1637*LJUM + 0.1319*LIM + 0.7109*LEX + 1.8157*LBAA -5.1401 )

Prob.
0.0213
0.2364
0.0576
0.0108
0.0105
0.0016

Таблица 3. Ката оңдоо модели Булак: Eviews 9 программасы аркылуу эсептелди. Көз каранды өзгөрмө
үчүнкечигүү узунду 1, көз карандысыз өзгөрмөлөр үчүн 2 деп кабыл алынган.
Ката оңдоо моделинин жыйынтыктарынын негизинде кыска мөөнөттө жумуштуулук 1%га көтөрүлө
турган болсо жалпы айыл-чарба өндүрүшүнүн 0,96%га төмөндөй тургандыгын, экспорттогу 1%дык
өсүштүн өндүрүштө орточо эсеп менен 0,23%дык өсүү жаратаарын, ал эми айыл-чарба продукциясын
сатып өткөрүүдөгү баа индексинин 1%га жогорулашынын болсо орто эсеп менен өндүрүштүн 0,41%га
жогорулашына себепчи боло тургандыгын айтууга болот. Ошондой эле, 10%дык ишеним деңгээлинде
карай турган болсок, айыл-чарба продукцияларынын импортундагы 1%дык өсүш кыска мөөнөттө ички
айыл-чарба өндүрүшүн орто эсеп менен 0,10%га оң багытта өстүрөт.
Ката оңдоо коэффициенти (ECT) күтүлгөндөй статистикалык жактан маанилүү жана терс мааниге ээ. Бул
дагы жогоруда аталган көз-карандысыз өзгөрмөлөрдөн өндүрүшкө карай себептүүлүк байланышынын бар
экендигин көрсөтөт. Коэфициент -0,51ге барабар, демек, бир периоддун ичинде өзгөрүүчүлөр арасында
пайда болгон тең салмаксыздыктын орто эсеп менен 51%ы жоюлат, жалпысынан өзгөрүүчүлөр арасындагы
тең салмактуу байланыш 2 жылдын ичинде орун алат.
Variable
LJUM
LIM
LEX
LBAA
C

Coefficient
1.163724
0.131912
0.710851
1.815726
-5.140094

Std. Error
0.572473
0.088169
0.152322
0.709106
3.938633

t-Statistic
2.032802
1.496132
4.666779
2.560584
-1.305045

Prob.
0.0695
0.1655
0.0009
0.0283
0.2211

Таблица 4. Узун мөөнөт коэффициенттери Булак: Eviews 9 программасы аркылуу эсептелди.
Көз-карандысыз өзгөрүүчүлөрдүн узун мөөнөттүү коэффициенттерин карай турган болсок, узун
мөөнөттө айыл-чарба өндүрүшүнө таасир тийгизген факторлор катары төмөнкүлөр аныкталды: айылчарба продукцияларынын баалары, аталган тармакта иштеген жумушчулардын саны жана айыл-чарба
продукцияларынын экспорту. Өзгөрмөлөрдүн коэффициенттеринин маанилерине таянсак, айыл-чарба
продукцияларынын баасынын 1%га жогорулашы узун мөөнөттө айыл-чарба өндүрүшүн 1,82%га өстүрсө,
айыл-чарба экспортунун 1%га өсүшү өндүрүштү 0,71%га көбөйтөт. Тармактагы жумушчулардын санынын
өсүшү узун мөөнөттө да оң таасир берүүдө, бирок анын коэффициенти статистикалык жактан 10%
маанилүүлүк деңгээлинде гана маанилүү. Айыл-чарба продукциясынын импортунун өндүрүшкө таасирин
көрсөткөн коэффициент статистикалык жактан маанисиз болгондугуна байланыштуу, узун мөөнөттө
тармакка тиешелүү импорттун өндүрүшкө таасири жок деп айтууга болот.
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3 Корутунду Жана Сунуштар
Анализдин жыйынтыгы боюнча, айыл-чарба тармагынын өнүгүүсүнө таасир этүүчү факторлордун бири
айыл-чарба продуктуларынын экспорту болуп эсептелет. Экспорттук потенциалды жогорулатуу үчүн
төмөнкүлөрдү аткаруу зарыл: а) ЕАЭБнин рыногунда атаандаштык жарата ала турган айыл-чарбанын бир
катар перспективдүү тармактарын изилдеп, экологиялык таза, табигый продукт өндүрүү аркылуу “Made in
KG” брендин таанымал кылуу. Кыргызстан үчүн бул табигый шартта багылган эт-сүт багытындагы бодо
мал, эт багытындагы койлор, жашылча-жемиш жана картошка өстүрүү болуп саналат; б) ошондой эле,
аймактар боюнча адистешүүгө басым жасоо зарыл. Себеби ар бир региондун өзүнүн жер шартына карата
өзгөчөлүктөрү бар. Региондор боюнча адистештирүү маселеси Кыргызстанда азыркы убакытта деле
актуалдуу; в) реэкспортту көзөмөлгө алып, кредит менен камсыз кылуу аркылуу экспорттук товарларды
өндүрүүгө багыттоо зарыл. Ошондой эле, айыл-чарбанын тармактарына мамлекет тарабынан орточо ЕАЭБ
мамлекеттеринин мамлекеттик колдоосунун минимум көлөмүнчөлүк колдоо көрсөтүлүшү керек. Бул
көйгөйдү чечүү үчүн Россия-Кыргызстан өнүктүрүү фонду тарабынан бөлүнгөн каражатты колдонуу
зарыл. Мамлекет тарабынан колдоо көрсөтүү аркылуу айыл-чарба тармагынын экономикалык жактан
өсүүсүнө өбөлгө түзсө болот; г) экспортко чыгуучу эт-сүт тамак-аш азыктарына ветеринардык
көзөмөлдөөлөрдү күчөтүү керек; д) ата мекендик айыл-чарба продуктуларын өндүрүүчүлөрүн коргоо үчүн
протекционисттик саясатты жүргүзүүнү активдештирүү зарыл. Бул Дүйнөлүк соода уюмундагы соода
мамилелеринин принциптерине каршы келбейт. Башкача айтканда, убактылуу импорттук товарларга чек
коюу менен жергиликтүү өндүрүүчүлөргө колдоо көрсөтүү керек. Мал чарбачылыгындагы продуктуларды
кайра иштетүүчү ишканалардын өнүгүүсүнө шарт түзүү маанилүү болуп саналат (салыктык жана
кредиттик саясат аркылуу, ошондой эле субсидия, дотация, жеңилдетилген кредит түрүндө); е) азыркы
убакта мамлекетте кооперациялар тар чөйрөдө адистештирилген дыйкан чарбалар менен чектелүүдө.
Ошондуктан өндүрүш кооперацияларын түзүү керек жана алардын өнүгүшүнө колдоо көрсөтүү зарыл.
Айыл-чарба продуктуларын кайра иштетүүчү жана реализациялоочу, агротехникалык кызмат көрсөтүүчү
кооперативдер түзүлүшү керек.
Евразиялык экономикалык биримдигинде Кыргызстандын айыл-чарбасынын экспорттук баалулугу –
бул, продукциянын экологиялык тазалыгы. Россия гени өзгөртүлгөн организмдерди (ГМО) колдонуудан
баш тартты, ал эми Армения экологиялык таза айыл-чарбасына багыт алды. Ошондуктан Кыргызстан
азыркы учурда төмөнкүлөрдү эске алуусу керек: а) ЕАЭБнин рыногунда атаандаштык жарата ала турган
айыл-чарбанын бир катар перспективдүү тармактарын изилдеп алуу маанилүү болуп эсептелет.
Кыргызстан үчүн бул табигый шартта багылган эт-сүт багытындагы бодо мал, эт багытындагы койлор,
жашылча-жемиш жана картошка өстүрүү болуп саналат; б) Россияны негизги импортер катары кабыл
алсак, приоритеттүү багыттарга каймак майы, катуу сорттогу сыр, канаттулардын эти, кургатылган сүт,
жер жаңгак (Украинадан импортточу), вино ж.б. кирет; в) кыска убакыт аралыгында чийки затты
экспорттоо аркылуу айыл-чарба тармагын жандандырууга болот. Бирок узун мөөнөттө экологиялык таза
тармактарды өнүктүрүп, салык жана кредит саясаттарын колдонуу аркылуу ички жана тышкы
инвестицияларды тартуу керек. Агрардык экономикадан индустриалдык-агрардык экономикага өтүүдө
инвестициялык саясат маанилүү ролду ойнойт.
Мындан тышкары, эмпирикалык анализдин жыйынтыгында айыл-чарба өндүрүшүнө кыска мөөнөттө да,
узун мөөнөттө да айыл-чарба продукцияларынын бааларынын оң таасири бар экендиги аныкталды. Демек,
айыл-чарба менен алектенген жарандарыбызды баа менен байланыштуу рисктерден коргоо жана айылчарбасын колдоо багытында айыл-чарба бааларын турукташтыруу жана белгилүү болжолдук деңгээлде
кармоо боюнча мамлекеттик саясат жүргүзүү зарыл. Бүт айыл-чарба продукцияларында болбосо да, өлкө
аймагында көп өстүрүлгөн продукцияларда бул багытта тиешелүү чараларды көрүү керек. Мында Европа
Биримдигинин айыл-чарбаны коргоо тажрыйбасынан пайдаланууга болот. Ошондой эле, айыл-чарба
бааларынын туруктуулугу жалпы калкка жана өзгөчө жакыр катмарга да оң таасирин тийгизет.
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Avrasya Ekonomik Birliği’nin Kırgızistan ile Türkiye İlişkilerine
Etkileri
The Impacts of the Eurasian Economic Union on the Relations
Between Kyrgyzstan and Turkey
Ph.D. Candidate Ömer Faruk Karaman (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
With the collapse of the Soviet Union, Russian Federation, trying to develop economic and political relations
with various countries, in order to maintain its influence in the newly independent states, is in charge of creating
an organization called the Eurasian Economic Union. In this context, the Eurasian Economic Union, which started
its activity in January 2015, is an attempt to economic integration among Russia, Belarus, Kazakhstan, Armenia
and Kyrgyzstan. The Turkish foreign policy has changed in multi-vector direction. Thus, the last events in Eurasia
began to attract the attention of Turkey. In this paper, focusing on the perceptions of Eurasia by Russia and Turkey,
examines the influence of the Eurasian Economic Union on relations between Turkey and Kyrgyzstan. In this
context, Kyrgyzstan's membership in the Eurasian Economic Union, in a political sense, may negatively affect
relations between two countries and reduce the presence of Turkey in Kyrgyzstan. Also, because of the expected
increasing in customs duties and hence rise in prices for goods imported from Turkey, the decline in demand for
Turkish goods is expected. Nevertheless, the possibility of signing free trade agreements between member states,
including Kyrgyzstan and Turkey in the long term, will change the political, commercial and cultural relations
between two countries in a positive way.

1 Giriş
1945’lerden sonra dünya ticaretini serbestleştirme çalışmaları hız kazanmıştır. Bu çalışmalar esas olarak iki
yönde gelişmiştir. Birincisi, Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT): dünya ticaretini
serbestleştirmek üzere 1947 yılında yürürlüğe giren ve 1995 yılında DTÖ’nün kapsamına alınan çok yanlı bir
anlaşmadır. İkincisi ise bölgesel yaklaşım olarak iktisadi birleşme hareketleridir. Burada, genellikle belirli bir
coğrafi alanda yer alan ve yakın ekonomik ilişkiler içinde bulunan ülkeler arasındaki dış ticaret ve farklı ekonomik
faaliyetleri serbestleştirmek amacıyla iktisadi birleşmeler oluşturulmaktadır. Günümüzde ulaştırma ve haberleşme
tekniklerinin çok yüksek bir düzeyde olduğundan dolayı uzaklık faktörü neredeyse ortadan kalkmış, uluslararası
ilişkiler yoğunlaşmış ve iktisadi birleşmeler için daha uygun bir ortam oluşmuştur. Bu tür birleşmeler farklı
biçimlerde ortaya çıkabilir, örneğin serbest ticaret bölgesi, gümrük birliği, ortak pazar, ekonomik birlik ve parasal
birlik. Ama biçimleri farklı olmasına rağmen üye ülkeler arasında bulunan ticareti serbestleştirmek olan aynı temel
amacı vardır. Örnek olarak, son zamanlarda ortaya çıkan Avrasya Ekonomik Birliği’ni ele alabiliriz.
Rusya 2000’li yıllarda Putin önderliğinde iç karışıklıklardan kurtularak Avrasya ile yeniden ilgilenmeye
başlamıştır. Bu bağlamda Avrasya Ekonomik Birliği’nin kurulması ile eski Sovyetler Birliği ve bugünkü BDT
coğrafyasında ilk ciddi uluslararası kurumsallaşma gerçekleşmiştir (Avcu, 2014: 271). Bu çerçevede 2015 yılının
Ocak ayından itibaren hayata geçen Avrasya Ekonomik Birliği; temelde Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan,
Rusya ve Kırgızistan’ı içeren ekonomik bir bütünleşme çabasıdır. Dolayısıyla Avrasya Ekonomik Topluluğu
çerçevesinde oluşan Gümrük Birliği ve entegrasyon sürecinin bir sonraki aşaması olan ve Ortak Ekonomik Alan
uygulaması ve 2015 yılının Ocak ayından itibaren yürürlüğe giren Avrasya Ekonomik Birliği, eski Sovyet ülkeleri
arasındaki entegrasyon çalışmalarının günümüze kadarki en etkin ve en önemli örneği sayılabilmektedir
(ORASAM, 2015: 4).
Soğuk Savaş sonrası uluslararası sistemdeki değişmelerin etkisi ile Türk Dış Politikasının Batı merkezli karakteri
de değişme göstermeye başladığı bazı uzmanlarca belirtilmektedir. Türk Dış Politikası çok aktörlü ve çok boyutlu
hale gelmiştir. Türkiye, büyük öneme sahip olarak gördüğü Transatlantik ilişkiler çerçevesinde hem ABD hem de
Avrupa ülkeleriyle ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmekte; ayrıca tarihi ve kültürel bağlarının bulunduğu
Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Güney Asya ve Orta Asya ülkeleriyle ilişkilerini hızlı bir
biçimde geliştirmeye çalışmaktadır (www.mfa.gov.tr). Bundan dolayıdır ki Avrasya bölgesindeki gelişmeler
Türkiye’nin de dikkatini çekmeye başlamıştır. Özellikle Türkiye’nin, söz konusu coğrafyada bulunan Türki
Cumhuriyetler ile olan tarihi ve kültürel bağları bu kapsamda önemli rol oynamaktadır.
Soğuk savaşın sona ermesinin ardından şekillenen yeni dünya düzeninde gerek jeopolitik konumu gerek doğal
kaynakları açısından üzerine en çok dikkatleri çeken bölgelerin başında Avrasya gelmektedir (Şanlı, 2008: 17). Bu
doğrultuda Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla farklı ülkeler ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışan
yeni bağımsız ülkeler üzerinde nüfuzunu koruma amacıyla Rusya, Avrupa Birliği’ne benzer bir oluşum varsayılan
ve hatta Sovyetler Birliği’nden sonra yeni bir entegrasyon olarak öngörülen Avrasya Ekonomik Birliği’nin
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kurulmasına önderlik etmektedir. Buna bağlı olarak Rusya’nın Avrasya bölgesinde egemen güç olarak kalma
hedefi, Avrasyacılık akımının etkisindeki Rus dış politikasının temel politikalarından birisi haline gelmiştir.
Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra farklı ülkeler ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye çalışan
ve Sovyet sonrası yeni bağımsız ülkeler üzerinde nüfuzunu kaybetmeme çabasında olan Rusya Federasyonu’nun
Avrasya bölgesinde egemen güç olarak kalma hedefi vardır ve Avrasyacı fikir akımının etkinindeki Rus dış
politikasında Avrasya bölgesi çok büyük öneme sahiptir. Bu bağlamda, Rusya Federasyonu Avrupa Birliği’ne
alternatif bir oluşum varsayılan Avrasya Ekonomik Birliği’nin kurulmasına önderlik etmektedir. 2015 yılının Ocak
ayından itibaren hayata geçen Avrasya Ekonomik Birliği Beyaz Rusya, Ermenistan, Kazakistan, Rusya ve
Kırgızistan’ı içine alan ekonomik bir bütünleşme çabasıdır. Bu ekonomik bütünleşme sayesinde, üye ülkeler
arasındaki her türlü ekonomik, ticari işbirliği, ürün girdi ve çıktısı serbest hale getirilmektedir. Yani, üye ülkeler
arasında birbirine kolaylık sağlayacak olan genel ve ortak bir pazar kurulmaktadır. Böylece, AEB bugün eski SSCB
ülkeleri arasındaki bütünleşme çabalarının en etkin örneğidir.
Türkiye’nin Orta Asya ülkelerinden olan Kırgızistan ile ilişkileri bu çerçevede önemli bir yere sahiptir. Türkiye
ile Kırgızistan arasındaki siyasi ilişkiler henüz Sovyetler Birliği’nin resmi olarak dağılmadığı dönemde T.C.
Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 1991 yılının Nisan ayında gerçekleştirdiği Sovyetler Birliği gezisinin ardından
aynı yılın 29 Mayıs’ında Kırgız heyetinin Türkiye’yi ziyareti ile başlamıştır. Ayrıca Kırgızistan’ın bağımsızlığını
tanıyan ilk ülke de Türkiye olmuştur. Bu bağlamda Türkiye, Kırgızistan’ın devletleşmesi ve uluslararası arenaya
katılım sürecinde ciddi destek göstermiştir (Andican, 2015: 3). Bu denli iyi bir şekilde başlayan iki ülke arasındaki
ilişkiler bazı küresel olaylar ve iç dinamikler doğrultusunda dalgalanma gösterirken genel olarak söz konusu
ilişkilerde gelişme yaşandığı gözlemlenmektedir.
Bu çalışmanın amacı AEB’ne üye olan Kırgızistan’ın Türkiye ile olan ilişkilere etkisini incelemek ve ekonomik
ile siyasi boyutlar açısından iki devlet arasındaki ilişkiler hangi yönde gelişeceğini değerlendirmektir. Ayrıca
yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda Avrasya Ekonomik Birliği’nin oluşumu, tarihsel süreci, Kırgızistan’ın bu
oluşumdaki yeri, birliğe olan katkısı, avantajı ve dezavantajları, bağımsızlıktan başlayarak Kırgızistan’ın Türkiye
ile ilişkileri ve söz konusu birliğin bu ilişkilere muhtemel etkileri irdelenmiştir.

2 Avrasya Ekonomik Birliğinin Oluşturulması ve Kırgızistan’ın Üyeliği
8 Aralık 1991 tarihinde Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Beyaz Rusya Bağımsız Devletler Topluluğu'nun (BDT)
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 bu
anlaşmayı imzalamıştır. Üye ülkeler sırasıyla; Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Kazakistan,
Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan (ortak üye), Rusya Federasyonu ve Ukrayna (de
facto) devletleridir.
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 ülkelerindeki doğrudan yabancı sermaye yatırımları 2000 yılından bu zamana kadar
%543 artarak 355 milyar dolara yükselmiştir”. Ancak BDT ülkelerinden sadece Ermenistan, Kırgızistan, Moldova
ve Ukrayna DTÖ üyesidir. Bu yılı da Rusya Federasyonu uzun yıllı görüşmelerden sonra DTÖ üyesi olarak kabul
edilmiştir. Diğer ülkeler DTÖ üyeliği için görüşmelerini sürdürmektedirler. Kazakistan bu ülkeler arasından yakın
zamanda DTÖ üyesi olması beklenen ülkelerden biridir (oibrussia.org).
BDT, üye ülkelerin çok yönlü işbirliğine yaklaşım farklıları ve sorunlara bölgesel çözüm arayışları gibi
nedenlerden dolayı ülkeler arasında etkin bir işbirliği sağlanamamıştır. Bu nedenle bazı üyeler daha etkin işbirliği
oluşturabilmek için farklı oluşumlara gitmişlerdir. “Bu oluşumlardan birisi olan Avrasya Ekonomik Topluluğu
(AET) 2000 yılında Beyaz Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya Federasyonu ve Tacikistan tarafından
kurulmuştur. 2006 yılında Özbekistan da topluluğa katılmış, ancak 2008 yılında üyelikten vazgeçmiştir. Ukrayna,
Moldova ve Ermenistan gözlemci statüsündedirler. AET’nun kuruluş amaçları arasında GB oluşturmak, imzacı
ülkelerin birbirleri ile uyumlu ekonomik politikalar yürütmesi, ortak enerji alanı meydana getirmek, tarım alanında
işbirliğini geliştirmek, Ortak Pazar oluşturarak parasal bütünleşme gerçekleştirmek, sosyal ve insani alanlarda ve
göç politikalarında işbirliği yer almaktadır. Bugüne kadar serbest ticaret rejimi formatında olan AET Rusya,
Belarus ve Kazakistan arasında imzalanan anlaşma ile GB’ne dönüşmüş böylece üçüncü ülkeler ile yapılan ticareti
de kapsamaya başlamıştır (oibrussia.org).”
6 Ekim 2007’de Beyaz Rusya, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna taraflarından GB ve Ortak Gümrük Alan’ın
oluşturulması ile ilgili anlaşma imzalanmıştır. 2009 yılı devlet ve hükümet başkanlar düzeyinde GB’nin temeli
oluşturan yaklaşık 40 tane uluslararası anlaşma kabul edilip onaylanmıştır. 28 Kasım 2009’da Beyaz Rusya’nın
başkentinde liderler zirvesinde Medvedev, Lukaşenko ve Nazarbaev görüşerek Rusya Federasyonu, Beyaz Rusya
ve Kazakistan toprakları üzerinde 1 Ocak 2010 tarihinden itibaren Ortak Gümrük Alan’ının kurulması ile ilgili
olarak gerekli çalışmaların başlatılmasına karar vermişlerdir. 2010 yılın ilkbaharında Beyaz Rusya ile ortaya çıkan
anlaşmazlık sebebi ile 28 Mayıs’ta Rusya Başbakanı Putin GB’nin Belarus’un katılmaksızın faaliyete geçeceğini
ilan etmiştir. 2010 yılının 7 Haziran’da ise Beyaz Rusya GB’nin 3 taraflı şekilde ve GB’nin yasasın imzalanması

262

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

ile faaliyete geçeceğini belirtmiştir. Böylece, 1 Temmuz 2010 yılında GB yasası Rusya ve Kazakistan topraklarında
yürürlüğe girmiştir, 6 Temmuz 2010’da Beyaz Rusya dahil GB’ine dahil edilmiştir (Pavlov, 2011).
Gümrük Birliği anlaşması sadece ticaret alanında işbirliğini ifade ettiği için, üye ülkeler arasında sermaye ve
işgücü faktörlerinin de serbestliğini ifade eden entegrasyon sürecine geçilmesi için Ortak Ekonomik Alan’ın
(OEA) oluşturulması konusunda çalışmalar başlatılmıştır. 18 Kasım 2011’de üye ülkeler tarafından kabul edilen
deklarasyona göre OEA 2012 yılından itibaren çalışmaya başlamış. OEA anlaşması ekonomik entegrasyon
sürecinin daha ileri bir aşaması olarak üye ülkelerde rekabet koşullarının, tarım ve sanayi sektörlerine yönelik
devlet yardımlarının, göç, taşımacılık hizmetleri, doğal tekellerin düzenlenmesi, petrol ürünleri, finansal piyasalar
ve genel makroekonomik politika konularında ortak strateji izlemeyi amaçlamaktadır. Aynı deklarasyonda OEA
çerçevesinde entegrasyon çalışmalarının sürdürülmesi ve 2015 yılına kadar Avrasya Ekonomik Birliği’nin
oluşturulmasına yönelik çalışmaların yapılması gerektiği belirtilmiştir. Söz konusu çalışmalar sonucunda
Kazakistan’ın başkenti Astana’da 29 Mayıs 2014 tarihinde Avrasya Ekonomik Birliği anlaşması imzalanmış ve 1
Ocak 2015’ ten itibaren yürürlüğe girmiştir. Anlaşmada birlik sınırları içerisinde mal ve hizmet ticareti, işgücü ve
sermaye akımlarının serbestliği, buna ek olarak makroekonomik politika konusunda ve enerji, ulaşım, sanayi,
tarım ve finansal piyasalar gibi temel ekonomik sektörlerde uyumlu ortak politikaların yürütülmesine ilişkin
hükümleri yer almaktadır (ORASAM, 2015).
Yukarıda bahsedilen hükümlerden yola çıkarak birliğin kurulmasında birlik sınırları içerisinde mal ve hizmet
ticareti, işgücü ve sermaye akımlarının serbestliği, makroekonomik politika konusunda ve enerji, ulaşım, sanayi,
tarım ve finansal piyasalar gibi temel ekonomik sektörlerde ortak politikaların yürütülmesi gibi amaçlar
sıralanmaktadır.
Özetlenen amaçların daha çok ekonomik anlamda olduğu görülmekte, ancak ekonomik amaçların dışında
birliğin oluşturulmasında siyasi amaçlar da bulunmaktadır. Batılı gözlemcilerin iddialarına göre, AEB tamamen
siyasi bir girişimdir. Onlara göre, Moskova'nın eski imparatorluğunu yeniden inşa etmek için hazırlanan yeni bir
denemedir. Diğerlerine göre ise, Rusya AB'nin 2007 yılında başlatılan Doğu Ortaklığı girişimini dengelemek için
önceden gümrük birliğini sonradan da ekonomik birliği ön plana çıkarmıştır. Böylece, AEB kısmen Rus liderliğinin
ve bir dereceye kadar birliğin önünde gelen diğer iki üyesinin jeopolitik ve siyasi yaklaşımlarının bir ürünüdür
(Shumlo-Tapiola, 2013).
Rusya bölge üzerinde tekrar kontrol kazanmak istemektedir. Tarih ve coğrafi açısından baktığımızda Avrasya
Birliği projesi daha çok Rusya’nın çıkarına uygun olduğu açıktır. Moskova bölgedeki kontrolünü yeniden inşa
etmeye çalışmaktadır. Onun yanında birlik Rusya'nın yükselen bir Asya’ya karşı denge olarak bölgede bir
ekonomik varlık arayışını göstermektedir. Pekin'in Moskova'nın müttefiki gibi görünmesine rağmen, Rusya Çin'in
Orta Asya'da büyüyen varlığından rahatsız olmaktadır. Dolayısıyla, AEB - dost ülkelerden oluşan bir tampon bölge
olarak Rusya’yı Çin'den korumak için kullanılan bir yoldur, hem de Rusya'nın Orta Asya'daki konumunu
yükseltmek için pazarlara daha iyi erişimi sağlamaktadır. Kazakistan ve Beyaz Rusya’ya geldiğimizde, ikisi de
Rusya'ya daha yakın olmak düşüncesine sahiplerdir, bu da söz konusu ülkelerin liderlerine ve siyasal elitlerine
dayanmaktadır. Kişisel olarak Avrasya projesinin düşünce babası olması sebebi ile Kazakistan projenin parçası
olmuştur. Nazarbayev 1994 yılında ilk olarak "Avrasya Birliği" terimini ortaya atmıştır. Buna ek olarak,
Nazarbayev Çin’in Kazakistan’daki son yıllarda artmış olan etkisini dengelemeyi düşünmüştür (Shumlo-Tapiola,
2013).
Diğer eski Sovyetler Birliği ülkelerin arasında Ermenistan’ın ardından AEB üyeliğini Kırgızistan da elde
etmiştir. 12 Ağustos 2015 tarihinde Kırgızistan’ın Birliğe katılım anlaşması yürürlüğe girmiştir. Birlik üye
devletleri tarafından anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gerekli olan tüm prosedürler tamamlanmıştır.
Kırgızistan’ın birliğe katılması altındaki temel amaç ekonomik alanı genişleterek komşu ülkeler ile ortak
ekonomik alanda bulunmaktır. Bunun yanında, Kırgızistan kendi sosyo-ekonomik durumunun pek iyi
olmadığından dolayı söz konusu entegrasyon sürecine üyelik durgunluk aşamasına giren ekonomisinin
gelişmesine destek olacağına inanmakta ve ülke sınırları güvence altına almakla ekstremizme karşı mücadelede
üye devletlerden ek yardım almayı umut etmektedir. Ayrıca Avrupa Birliği’nin bölgeden uzak olması, ABD’nin
Orta Asya’dan çekilmesi, olası bir Çin tehdidi, doğal kaynakların bulunmaması ve zayıf bir ekonomiye sahip olan
Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerin AEB’ye girişini hızlandırmıştır (Avcu, 2014).
Bu bağlamda, üyelik konusunda Kırgızistan kamuoyunun gösterdiği farklı tepkiler, özellikle ülkenin birliğe
katılmasından doğan avantaj ve dezavantajlar konusunda, hararetli tartışmalara yol açmıştır. Bazı uzmanlar ve
akademisyenler söz konusu birliğe katılmadan yana olmaktadırlar. Onlara göre, AEB üyelik Kırgızistan için yeni
perspektifler açmaktadır. Mal, hizmet, sermaye ve emek akımları önündeki engeller kaldırılmaktadır. Özellikle
enerji, ulaştırma ve tarım sektörlerinde çeşitli projelerinin uygulanması için yeni yatırım fırsatları açılmaktadır vs.
Diğerleri ise, katılma Kırgızistan’a daha gelişmiş ve gelir düzeyi daha yüksek olan diğer üye ülkelerine karşı
rekabet edebilme olasılığı düşük olduğunu belirterek çok sayıda dezavantaj getireceğine inanıp genel olarak
katılmaya karşıdırlar. Bu dezavantajlar arasında Dünya Ticaret Örgütü’ne üye olan Kırgızistan’ın diğer ülkeler ile
olan siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri zayıflatacağı düşüncesi yer almaktadır.
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Bununla birlikte olumlu yanları olarak Kırgızistan’ın AEB üyeleriyle ticaretini geliştireceği, gümrük gelirleri ve
sınır güvenliğinin artacağı, yatırımlar ve işçi dövizlerinin artacağı öngörülmektedir. Olumsuz olarak da
Kırgızistan’ın ihracat özelliğini kaybedeceğinden dolayı işsizlik oranında artış gözükmesi ve yaşam şartlarının
pahalılaşması beklenmektedir. Türkiye açısından da yapılan ihracat daha pahalı olacağından dolayı üretim yapmak
için Kırgızistan’da yatırımcıların sayısında artış yaşanması beklenmektedir (Avcu, 2014).

3 Kırgızistan’ın Avrasya Ekonomik Birliği Üyeliği Çerçevesinde Türkiye ile İlişkileri
Kırgızistan bağımsızlığını elde ettikten sonra kendi başına uluslararası ilişkilere katılma ve uluslararası alanda
yukarıdan gelen amirlerden serbest olarak kendi dış politikasını belirleme avantajlarını elde etti. Kırgız
Cumhuriyeti ilk önce kendi halkın menfaatlerini savunan, yeni demokratik, hukuk kurallarına dayalı devlet inşa
etmek için uygun şartları geliştirmeye gayret etmektedir. Bağımsız Kırgızistan hızlı bir şekilde uluslararası alanda
diğer aktörler tarafından tanınmaya başladı. 2 Mart 1992 tarihinde Kırgızistan, Birleşmiş Milletler’in üyeliğini
kazandı. 1991-1993 yıllar aralığında Kırgızistan’ın bağımsız bir devlet olduğunu dünya çapındaki 128 devlet
tanıyarak söz konusu ülke 80’den fazla olan devlet ile diplomatik ilişkiler kurmuştur. Onların arasında Türkiye
Cumhuriyeti bulunmaktadır.
Kırgız-Türk işbirliğinin oluşumu Kırgızistan’ın Türkiye tarafından egemen bir devlet olarak kabul edildiğinden
sonra ve iki ülke arasında 24 Aralık 1991 tarihinde diplomatik ilişkilerin ortaya çıkmasıyla başlamıştır. Böylece,
iki ülke arasındaki işbirliği, kültürel, dilsel ve dinsel benzerliklere bağlı olarak ortaya çıkmıştır. Bu ilişkiler hem
uluslararası hukuk kurallara, eşitlik ve dostluk prensiplerine, hem de iki ülkenin ulusal çıkarlarına dayanmaktadır.
Buna ek olarak, Kırgız-Türk ilişkileri siyasi, ekonomik, ticari, kültürel, bilimsel, askeri ve diğer alanlarda mevcut
ve gelecekteki işbirliği konularını düzenleyen 100'den fazla anlaşma, sözleşme ve protokollerden oluşan geniş bir
hukuki altyapıya dayanmaktadır. Bunun yanında, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine yönelik diğer iki etkin
siyasi kanal mevcuttur. Onların birincisi, Türkçe konuşan ülkelerin Parlamenter Asamblesi (TürkPA), ikincisi ise,
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY). Kırgızistan ile Türkiye ikisine de üyedir ve söz konusu
kuruluşların her ikisi de Türk Konseyi ya da başka adıyla Türk Dili Konuşan Devletlerin İşbirliği Konseyi'nin
parçasıdır. Aynı anda iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı yapan ve 2011 yılında oluşan Kırgızistan ve
Türkiye arasındaki Stratejik İşbirliği Yüksek Konseyi mevcuttur. İşte, bunlara benzer örgütlerin faaliyette olmaları
iki ülke arasındaki ilişkilerin özel bir statüye sahip olduğunu göstermektedir.
Fakat Kırgızistan’ın Avrasya'nın entegrasyon sürecine dahil olması onun Türkiye ile var olan ilişkilerine siyasi
anlamda herhangi bir değişiklik getirmemektedir, ama ekonomik anlamda değişiklikler söz konusudur. Türkiye
Kırgızistan'a en çok ihracat yapan devletler sırasında yer aldığı bellidir ve hem Kırgızistan'ın AEB'ne üyeliğinden
dolayı, hem de birlik içerisinde var olan Gümrük Birliği anlaşmasını imza ettiğinden dolayı vergilerin yükselmesi
sonucunda Türkiye’den gelen malların pahalılaşmasıyla söz konusu mallara olan talep azalmaktadır. Böylece
Kırgızistan'ın AEB'e girmesi ikili ilişkileri iktisadi anlamda etkilendiği halde siyasi anlamda bir değişiklik
getirmeyecekti, ama yakın zamanda Rusya ile Türkiye arasında gerçekleşen uçak krizinden dolayı iki devlet
arasında ortaya çıkan gerginlik her iki ülke ile uzun ve güçlü ilişkilere sahip olan Kırgızistan'ı ve aynı zamanda
Kırgız-Türk ilişkilerini etkilemektedir.
Söz konusu kriz ortaya çıktığında önceden iktisadi amaçla oluşturulan entegrasyon hemen siyasi hatta askerisiyasi boyut kazanmaya başladı. Türkiye'den Kırgızistan ve Kazakistan'a olan ve Rusya toprakları üzerinden geçen
ticaret yolları bloke edilmiştir. Sınırda çok sayıdaki kamyonlar durdurulmuş. Onların sınırı geçme konusu en
yüksek makamlarca tartışılmıştır. Bu bağlamda da Rusya hükümeti AEB üye ülkelerinden Türkiye ile olan
ilişkilerin sınırlandırmalarını istemiştir. Ancak, Rusya için Orta Asya ülkelerini ve onun içinde Kırgızistan'ı
Türkiye’den izole etmek zor olacaktır, çünkü Kırgızistan için Türkiye ile ilişkilerini kesmek dezavantajlıdır.
Uluslararası alanda her bir ülke kendi çıkarlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için etkin işbirliği fırsatları
aramak ve mevcut ilişkilerini daha da güçlendirmesi gerekmektedir. Kırgızistan da, bu durumlarda, diğer aktörler
için ilgi alanı olmaktan kalkmıştır. Bu nedenle, Kırgızistan kendi menfaat ve çıkarları koruyabilmek için üçüncü
ülkeler ile ilişkilerini sürdürerek kendisine ilgi çektirmesi gerekmektedir.
Kırgızistan’ın bağımsızlığından günümüze Türkiye ile ilişkileri olumlu bir seyir izlemiş, siyasi, ekonomik,
kültürel boyutlarda hız kazanmıştır. Kırgızistan’ın söz konusu birliğe üye olması Türkiye ile ilişkilerinde her hangi
bir olumsuzluğa yol açması beklenmemektedir. Fakat ekonomik ve ticari ilişkilerde etki doğurması olasılığı
yüksektir. İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2012 rakamlarına göre Türkiye’nin ihracatı 178,5 milyon dolar iken
Kırgızistan’ın ithalatı yaklaşık 50 milyon dolardır. Bu şekilde Kırgızistan’ın ticaret açığı verdiği gözükmektedir.
Türkiye Kırgızistan’ın ithalat yaptığı ülkeler arasında yedinci sıradadır. Türkiye’nin AEB’ye girme ihtimali (kısa
dönemde) zayıf olsa da Türkiye’nin bu birlik üyesi olan Rusya ve diğer Orta Asya ülkeleri ile olan ilişkilerini
etkileyecektir. Yeni gümrük tarifelerinden dolayı bu ülkelere ürün satışı daha pahalı hale geleceği için Türkiye bu
ülkelerde doğrudan yatırımlar yaparak üretimi gerçekleştirmeye devam edebilir (Avcu, 2014).
İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin en önemli göstergelerinden biri doğrudan yatırımlardır. Kırgız
Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi’nin verilerine göre Kırgızistan’daki Türk sermayeli işletmelerin sayısı
341’dir. Bu sayı ise toplam yabancı sermayeli şirketlerin % 13’üne denk gelmektedir. Türkiye bu oran ile Rusya,
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Kazakistan ve Çin’den sonra dördüncü sıradadır. Ancak tamamı ile yabancı sermayeli şirketler sıralamasında ise
242 adet şirket ile Türkiye birinci sırayı almıştır. Bu bilgiler ışığında Kırgızistan ve Türkiye ticari ilişkileri
değerlendirildiğinde ortaya çıkan en önemli sonuç Türkiye’nin ithalat edilen ve yeniden BDT ülkelerine ihracatı
yapılan ürünlerin ortak gümrük tarifesi uygulamasından dolayı azalması beklenebilir. Diğer yandan Türkiye’nin
Kırgızistan’a ihracatı toplam ihracat içinde küçük bir paya sahiptir. Ancak bu durumun olumsuz etkileri daha çok
Kırgızistan’daki tüketiciler ve Türkiye’den ithal edilen malzeme ve yatırım ürünlerini üretim amaçlı kullanan
üreticiler üzerinde etkili olabileceği beklenmektedir. Diğer yandan AEB geniş bir tüketici pazarını kapsadığı için
Kırgızistan’daki Türk sermayeli şirketlerin arttırılması için olanak hazırlayabilir. Bu çerçevede üretim
faaliyetlerinde bulunan şirketler diğer AEB üyesi ülkelerin tüketim pazarına ürün satma olasılığı yükselebilir
(Pirimbayev v.d., 2014).

4

Sonuç

Kırgızistan’ın egemen devletlerin arasında yer aldıktan sonra iki devlet arasındaki ilişkiler olumlu, iki tarafın
menfaatlerine uygun olan ve çeşitli sektörlerdeki işbirliklerine dayalı olarak gelişmiştir. Ancak, uluslararası alanda
son zamanlarda ortaya çıkan gelişmelerden dolayı karşılıklı ilişkilerin yönünün değişebileceği hakkında
tartışmalar ortaya çıkmıştır.
Kırgızistan’ın AEB üyeliğini elde etmesinden sonra birlik içerisinde lider konumunu elde eden Rusya’ya karşı
bağımlılığı artmıştır. Çünkü bütünleşme sürecinde ekonomik bakımdan zayıf olan üyeler kendilerinden daha
büyük ve güçlü üyelere bağımlı hale gelmektedirler. Kırgızistan'ın hem ekonomik, hem siyasi anlamda güçlü
olduğunu ifade etmek zordur. Dolaysıyla, Kırgızistan'ın kendi dış politikasını belirlenme konusunda Rusya'nın
etkisi artmış ve Kırgızistan herhangi bir konuda üçüncü tarafın onayı olmadan karar almada zorlanır hale gelmiştir.
Kırgızistan’ın bağımsızlığından günümüze süregelen Türkiye ile siyasi ilişkilerinin Kırgızistan’ın AEB’ye
katılması ile bozulmayacağı öngörülmektedir. Fakat iki ülkenin ekonomik ilişkilerinde değişmeler yaşanması
beklenmektedir. Kırgızistan’ın ithalat ve ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında Türkiye üst sıralardadır. Dolayısıyla
yeni gümrük tarifeleri ile her yıl artış gösteren (ekonomik krizler hariç) ekonomik ilişkilerin sekteye uğraması
beklenebilir. Bu durum Türkiye’den gelen kaliteli ürüne makul fiyat üzerinden ulaşma şansını kaybeden
Kırgızistan’daki tüketici üzerinde olumsuz etki oluşturabilecektir. Bununla birlikte Türk sermayeli şirketler
gümrük tarifelerinden etkilenmemek ve BDT pazarına daha kolay ulaşabilmesi için Kırgızistan’a doğrudan yatırım
yaparak üretimi de gerçekleştirebilir.
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Çin’in “Bir Kuşak-Bir Yol” Projesinin Ekonomik ve Jeopolitik
Sonuçları Üzerine Düşünceler
Considerations on the Economic and Geopolitical Consequences
of China’s “One Belt-One Road” Project
Prof. Dr. Ersan Bocutoğlu (Avrasya University, Turkey)
Abstract
The aims of this paper are to introduce the One Belt-One Road project, to investigate whether it is an economic
or geopolitical initiative and finally to try to predict the consequences of the project with respect to the local,
regional and global powers in the short, medium and long run. The method of this paper is a verbal, descriptive
one with the theoretical support by German Historical School. Since the initiative is too fresh, it is tried to reach
fresh documents on inter-net to form the full literature. To sum up, the One Belt-One Road project that is introduced
as an economic project by China, connecting her with Europe via a mix of land and maritime roads network makes
some countries happy while making the rest worried due to its financial size and geographical extent. The project
that is possible to be seen as an economic initiative in the short run has the potential to turn into a project with
serious geopolitical considerations for local, regional and global powers in the medium and long run.

1 Giriş
2. Dünya Savaşından beri kazandığı olağanüstü ekonomik güç ile Çin; savaş sonrası dönemdeki status quo’da
köklü değişiklikler yapma potansiyeline sahip olan “Bir Kuşak-Bir Yol” projesini 2013 yılı itibariyle başlatmış
bulunuyor. Bir Kuşak-Bir Yol Projesinin Bir Kuşak ayağı, Çin’den Avrupa’ya ulaşan tarihi ipek yolunun
canlandırılmasını; Bir Yol ayağı ise Çin’den başlayan Sarı Deniz, Hint Okyanusu, Kızıl Deniz, Süveyş Kanalı ve
Akdeniz’i kat ederek Yunanistan’ın Pire ve İtalya’nın Venedik Limanlarından Avrupa’ya ulaşan bir deniz yolu
ağının kurulmasını hedef almaktadır. Asya Altyapı Yatırım Bankası da projeyi finanse edecek finansal kurum
olarak tasarlanmıştır. Bu bildirinin amacı, Bir Kuşak-Bir Yol projesini tanıtmak, projenin ekonomik ve jeopolitik
yönlerinden hangisinin ağır bastığını araştırmak ve projenin mahalli, bölgesel ve küresel güçler bakımından
doğuracağı kısa, orta ve uzun vadeli sonuçları tahmin etmeye çalışmaktır. Çalışmanın yöntemi, sözel-tasviri
karakterli olup, Alman Tarihçi Okulunun teorik arka planından ve Wallerstein’in World System Theory’sinden
destek almaktadır. Proje oldukça yeni olduğu için, kapsamlı bir literatür oluşturmak amacıyla, yeni verilerin
toplanmasında internetten yararlanılmıştır. Bildirinin birinci bölümünde Bir Kuşak-Bir Yol Projesi ana hatlarıyla
tanıtılmakta, ikinci bölümünden projenin Çin açısından beklentileri ve tehditleri ortaya konmakta, üçüncü bölümde
projenin diğer ülkeler, Türkiye ve Türki Cumhuriyetler bakımından değerlendirmesi yapılmakta ve nihayet elde
edilen sonuçlar sonuç bölümünde sunulmaktadır. Özetlemek gerekirse, Çin tarafından, Çin’i bir kara ve deniz yolu
ağları sistemiyle Avrupa’ya bağlamayı hedef alan ekonomik ağırlıklı bir proje olarak sunulan Bir Kuşak-Bir Yol
projesi, bazı ülkeleri memnun ederken geri kalanları projenin mali ve coğrafi büyüklüğü nedeniyle
endişelendirmektedir. Kısa dönemde ekonomik bir girişim olarak görülmesi mümkün olan bu proje, orta ve uzun
dönemde, mahalli, bölgesel ve küresel güçler bakımından son derece ciddi jeopolitik sonuçlar doğurma potansiyeli
taşımaktadır.

2 Bir Kuşak-Bir Yol Projesi Nedir?
Bir Kuşak-Bir Yol Projesinin (bundan böyle KY) coğrafi sınırları kesin olarak tanımlanmamış olmamakla
birlikte (Cameron,2017), bunun bir mahalli, bölgelerarası, ülkelerarası hatta kıtalararası altyapı, ticaret ve finans
projesi olduğu söylenebilir. 2013 yılında Çin tarafından başlatılan KY, Çin’i dünyaya bağlayacak karayolu,
demiryolu, petrol boru hatları, enerji nakil hatları şebekesi, liman ve diğer altyapı projelerinden oluşmaktadır. KY
iki kısımdan meydana gelmektedir: Birinci kısım KY’nin “Bir Kuşak” kısmı olup, karasal tabana oturan “İpek
Yolu Ekonomik Kemeri”dir. Bu kemer Çin’i Orta Asya, Doğu ve Orta Avrupa’ya bağlayacaktır. İkinci kısım ise
“21. Yüzyıl Deniz İpek Yolu”kısmı olup deniz tabanına oturmaktadır. Çin’i, Güneydoğu Asya, Afrika, Orta Asya
ve Avrupa’ya bağlamaktadır. KY projesinde 6 kara ekonomik koridoru ve 1 denizyolu koridoru önerilmektedir.
Kara ekonomik koridorları, a) Yeni Avrasya Kara Köprüsü ile Batı Çin’i Doğu Rusya’ya, b) Çin-Moğol-Rusya
Koridoru ile Kuzey Çin’i Moğolistan üzerinden Doğu Rusya’ya, c) Çin-Orta Asya-Batı Asya Koridoru ile Batı
Çin’i Batı Asya üzerinden Türkiye’ye, d) Çin-Hindistan Yarımadası Koridoru ile Güney Çin’i Hindiçin yoluyla
Singapur’a, e) Çin-Pakistan Koridoru ile Güneydoğu Çin’i Pakistan’a ve Pakistan’dan geçerek Hint Okyanusu’na,
f) Bengaldeş-Çin-Hindistan-Myanmar Koridoru ile Güney Çin’i Bengaldeş ve Myanmar üzerinden Hindistan’a
bağlarken; deniz ekonomik koridoru Çin kıyılarını/limanlarını, Singapur-Malezya-Hint Okyanusu-Kızıl DenizSüveyş Kanalı- Akdeniz yoluyla Afrika ve Avrupa’ya, bağlamaktadır. 1877 yılında “İpekyolu” terimini geliştiren
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Ferdinand von Richthofen’in haritası ile KY’nin kara ve deniz güzergahları sırasıyla Harita 1 ve 2’de
verilmektedir.

Harita 1. Ferdinand von Richthofen’in İpek Yolu Haritası (www.silkroutes.net)

Harita 2. “Bir Kuşak-Bir Yol” Güzergahları (Huang,2017)
KY, 60’tan fazla ülkeyi kapsayan 1 Trilyon Dolarlık bir proje olup çeşitli altyapı yatırımlarıyla Çin’i şimdilik üç
kıtaya bağlama hedefi taşımaktadır. Projenin finansmanında ana rol Asya Altyapı Yatırım Bankasına aittir
(Choudhury (M), 2017).
Çin Devlet başkanı Xi Ping proje ile ilgili olarak her ne kadar “umudumuz, uyumlu ortak hedefleri olan bir
büyük aile yaratmaktır” diyorsa da, projenin sınırları ve şeffaflığı konusunda şüphelerin bulunduğu da bir
hakikattir (Pant, 2017).
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3 Çin Açısından Beklentiler ve Tehditler
Beklentiler
KY Çin’in, yüzyüze geldiği birbiri ile bağımlı/interdependent bir dizi soruna karşı geliştirdiği sofistike bir
çözümdür. 1978 yılından beri Çin, kıyı bölgelerinin bir ihraç üssü olması için geniş kapsamlı iktisadi reformlar
yapmış, hatta bu uğurda komünizmden bile vazgeçmiştir. Amacı batı ülkelerinin çokuluslu şirketlerinin Çin’de
üslenmesini teşvik etmek ve Çin’i dünyanın üretim merkezi yapmaktır. Çin bu amacını gerçekleştirebilmek için,
a. Kamu İktisadi Teşebbüsleri eliyle gerekli altyapı sistemini kurdu.
b. Kamu baskısı ile ücretleri düşük tuttu.
c. Yatırım maliyetlerini azaltmak için, çevre koruma tedbirlerini göz ardı etti.
d. Çok uluslu şirketlere uygulanan vergi oranlarını düşürdü.
Özetlemek gerekirse Çin mucizesi, çok uluslu şirketlerin off-shore yatırımlarını kendine çekmek için devlet
eliyle alınan, ideolojik yönden tartışmalı bu tedbirlere dayanmaktadır.
2007 yılında ortaya çıkan küresel kriz nedeniyle Çin mallarına olan küresel talebin düşmesi ile birlikte Çin
ekonomisi durakladı. Durgunluğu ortadan kaldırabilmek için, Beijing bankaları kredi faizlerini düşürdü ve Çin
kamu iktisadi teşebbüsleri yeni iş imkanları aramak amacıyla off-shora yöneldiler ve büyük altyapı projelerine
giriştiler. Çin bakımından iktisadi büyümeyi sürdürmenin maliyeti artmakta ve sermaye birikimi sürecini
sürdürmek ve Çin mallarına olan talebi arttırmak için birşeyler yapmak gerekmekteydi. KY, bütün bu karmaşık
sorunlar demeti için geliştirilmiş bir çözümdür. Büyük ölçekli entegre altyapı yatırımlarına odaklanmak suretiyle
Çin, a) atıl kalan aşırı sermaye birikimi, b) inşaat ve ağır imalat sanayiindeki kronik aşırı kapasite sorununa çözüm
üretmiş oldu. Bu projenin; projeye katılan ülkelerin ekonomilerini canlandırarak Çin ihraç ürünlerine talep
yaratması ve altyapı projelerinin mal, hizmet ve işgücünün dolaşımını kolaylaştırması beklenmektedir. Süreçten
bütün taraflar kazançlı çıkması da beklentiler arasındadır (Lee, 2017).
Çin’in KY projesinden beklentileri şöyle özetlenebilir (Choudhury (M), 2017):
a. Çin KY projesiyle küresel ölçekte ekonomik etkinliğini arttırmak ve uluslararası prestijini yükseltmeyi amaç
edinmektedir. Bu yolla Çin’in bölgesel ve küresel etkisi artacaktır.
b. 2007 Küresel Finansal Krizini takiben ortaya çıkan küresel durgunlukla birlikte, Çin’in GSYİH’sı azalma
eğilimine girmiştir. Çin KY yolu ile yeni pazarlara ulaşmak, potansiyel ticaret alanlarını aktifleştirmek ve
bu yolla GSYİH’sını arttırmayı hedeflemektedir.
c. Çin modeli iktisadi büyüme, yatırım çekişli bir büyüme olduğundan, küresel durgunlukla birlikte Çin’in
çelik, çimento ve alüminyum gibi altyapı ile ilişkili endüstrilerinde aşırı üretim kapasitesi fazlası
oluşmuştur. KY projesi bu kapasitenin eritilmesine hizmet edecektir.
d. KY ile birlikte projeye katılan ülkelerde Çin Yuanının kullanılması yaygınlaşacak ve Yuan, uluslararası
rezerv para statüsüne kavuşacak ve küresel ekonomide Yuanın rolü güçlenecektir.
e. Çin’in coğrafi bölgeleri arasında iktisadi büyüme dengesiz olup, bölgelerarası ekonomik eşitsizlikler
fazladır. Çin, Doğu ve Güneydoğu Çin’i ihmal etmiştir. Bu bölgeler KY ile gelişip dünyaya daha kolay
entegre olma imkanı kazanacaktır.
Tehditler
Çin’in KY projesinde yüzyüze geldiği tehditler şöyle özetlenebilir (Choudhury (M), 2017):
a. KY projesinde yer alan ülkelerden bazıları öylesine düşük kredi derecelerine sahiptir ki, kendilerine açılan
kredileri geri ödeme ihtimalleri düşüktür. Bu durum Çin’i finansal olarak etkileyebilir.
b. Projede yer alan Orta Doğu ülkeleri istikrarsızdır ve bu durum KY girişimi için risk oluşturmaktadır.
c. Projede yer alan fakir ülkeler, Çin tarafından sömürüldükleri algısına kapıldıklarında, bu algının Çin
aleyhine politik sonuçları olabilir. Bu tür siyasi geritepmeler, şu anda Sri Lanka, Myanmar ve Afrika
kredilerinin geri ödeme tarihleri geldiğinde ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle Çin tarafından bu ülkelere
yapılan yatırımlar kafi seviyede kar sağlamamaktadır. Büyük borç yükü altındaki fakir ülkelerde bu durum
yaygınlaşabilir.

4 Bir Kuşak-Bir Yol Projesinin Taraftarları, Karşıtları ve Çekimserleri
Bir Kuşak-Bir Yol Projesinin Taraftarları: Çin, İran, Pakistan
Projeyi destekleyen 60’ın üzerinde ülke olmasına rağmen, esas itibariyle KY projesinin en önemli taraftarlarının
Çin, İran ve Pakistan olduğu söylenebilir. Projede yer alan diğer ülkelerin kafalarının karışık olduğu, dışında
durmaktansa içinde bulunmanın yararlı ve bekle-gör politikası izlemenin zaman kazandırıcı olduğunu
düşündükleri ifade edilebilir.
Bir kuşak-Bir Yol Projesinin Karşıtları: Hindistan, Japonya, ABD
Hindistan aşağıdaki gerekçelerle KY projesini boykot etmiş bulunmaktadır (Choudhury (M), 2017), Choudhury
(D.R),2017):
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Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC), Hindistan’ın Pakistan tarafından işgal edilmiş Keşmir
Bölgesinden geçmektedir. Bu durum Hindistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne meydan
okumaktadır.
b. Hindistan Hint Okyanusunda hakimiyet sahibidir. Bu nedenle Hint Okyanusu’nda yapılan KY kaynaklı Çin
yatırımlarından rahatsızdır.
c. KY projesi şeffaf bir girişim değildir. Gerçek amaçları, nerede başlayacağı ve nerede duracağı belli değildir.
d. KY projesi Hindistan’ı kuşatmayı amaçlamaktadır. Hindistan, Bhutan dışındaki komşu ülkeler tarafından
izole edilecektir. Bu nedenle Hindistan, bu izolasyonu ve kuşatmayı kırmak için diğer ülkelerle bağlar
kurmalı ve altyapı harcamalarını arttırmalıdır.
Orta ve uzun dönemde jeopolitik bir konuma evrilme ihtimali bulunan KY projesinin, son tahlilde Japonya’yı
ekonomik ve jeopolitik açıdan güç durumda sokacağını düşünen Japonya da Hindistan ile ortak hareket etmekte
ve projeye karşı durmaktadır.
KY projesini yakından izleyen ABD’nin Hindistan-Japonya karşı girişimine destek vermesi ve bu tutumuyla da
KY karşıtları arasında yer alması beklenir.
a.

Bir Kuşak Bir Yol Projesinin Çekimserleri: Rusya, AB
Rusya her ne kadar KY projesinin temel ortaklarından biri olarak öne çıkmakta ise de, projenin uzun dönemli
jeopolitik sonuçlarından çekinmektedir. Üretim çeşitliliği kısıtlı ekonomisi, geniş toprakları, sınırsız petrol, doğal
gaz, mineral ve diğer hammadde kaynakları ve gerileme eğilimindeki nüfusu ile Rusya, uzun vadede Çin
hegemonyasının hedefi olma ihtimalini dikkate alarak, projede hem yer almakta hem de projenin Rusya’yı tehdit
etmesini engelleyecek tedbirleri de geliştirmektedir (Wilson, 2017). Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı, Rusya
bakımından 1990’ların ilk çeyreğinde benzer bir konjonktür doğurmuştu. Kendi hinterlandına tehdit oluşturacağı
aşikar olan bu Transatlantik projesinin içinde yer alan Rusya, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatının kurumsal
kapasitesini geliştirmesini engellemiş ve teşkilatı Rusya için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarmıştı (Bocutoğlu,
2016). Rusya’nın KY projesinde de benzer bir tutum izlemesi galip ihtimaldir. Böylece “içinde bulun, kontrol et,
gereğinde engelle” tutumu Rusya’nın genel stratejisini özetleyebilir.
AB Çin ile “AB-Çin İşbirliği İçin 2020 Strateji Gündemi’ belgesi imzalanmış olsa da, Çin tarafından sübvanse
edilen ticaretin AB ülkeleri aleyhine haksız rekabete yol açacağı endişesi henüz giderilebilmiş değildir. Bununla
birlikte AB, KY projesinin doğuracağı fırsatları değerlendirmeyi dikkate almaktadır (Baumgartner, 2017). AB’nin
KY projesinin jeopolitik yönünü dikkate almaması düşünülemez (European Parliament, 2016). AB’nin KY
projesine, Avrasya Ekonomik Birliği’ni kapsayacak şekilde yaklaşması da önerilmektedir (Bond, 2017). AB’nin
en zayıf yönlerinden ikisinin, bir ortak askeri güce sahip olmaması ve ortak bir dış politikasının bulunmaması
olduğu genel kabul görmüş bulunmaktadır. Bu nedenle AB’nin KY konusunda imzaladığı Strateji Gündemi’ne
rağmen ortak bir tutumunun bulunmadığı, her bir birlik üyesi ülkenin KY alanında bireysel girişimlerde bulunduğu
söylenebilir. İngiltere; Brexit sonrası AB acis communautaire kaygılarından kurtulduğu için, KY ile bireysel
ilişkiler geliştirmeyi, Çin’de imal edilen ve KY projesi ile İngiltere’ye kolayca ulaşan ucuz ürünlere teknolojik
ilaveler yaparak dünya pazarlarından pay almayı planlamaktadır. Almanya KY projesi ile dirsek temasında
bulunmakta ancak Hindistan’ın KY karşıtı politikasını açıkça desteklemektedir (Baghci, 2017). Fransa ve
İtalya’nın KY karşısındaki tutumları da bireysel ve fırsatçı karakterdedir. Projeye açık destek vermek yerine
projeden doğacak fırsatları değerlendirmek AB üyesi ülkelerin ortak tutumu gibi görülmektedir.

5 Bir Kuşak-Bir Yol Projesi ve Türkiye
Türkiye KY projesini finanse edecek olan Asya Altyapı Yatırım Bankasına kurucu ortak olmuş (Sputnik News,
2016), Çin’deki KY Zirvesine katılmış olup KY projesi ile yakından ilgilenmektedir (Koru, Kaymaz, 2016). Son
on yıldır Türkiye’nin batı ittifaklarına olan güvenini kaybetmesi, onu batı dünyasını dengelemede Rusya ve Çin’in
desteğini aramaya itmiştir. Türkiye Asya kıtasında ortaya çıkan bu yeni ekonomik güç merkezine, KY projesi ile
İran’ın dışında güvenilir bir hat üzerinden (Çin-Orta Asya-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye) ulaşma
imkanına kavuşması, Türkiye’yi Türki Cumhuriyetler üzerinden Çin’e bağlayacaktır. Ancak KY projesi ile Çin’in
Türki Cumhuriyetler üzerinde artan ekonomik, jeopolitik ve nüfus etkisini dengelemek için Türkiye’nin Rusya ile
yakın işbirliğine ihtiyacı bulunduğu açıktır. Rusya’yı KY konusunda tedirgin eden konulardan biri ve belki de en
önemlisi budur. Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişiminde Uygur Otonom Bölgesi faktörünün oynayacağı rolün önemi
bir kenara not edilmelidir.

6 Bir Kuşak-Bir Yol Projesi ve Türki Cumhuriyetler
Türki Cumhuriyetler, coğrafi olarak, KY projesinin birinci çemberinde yer almaktadır. Çin’in ekonomik bir güç
olarak artan nüfuzunun küresel olarak hissedileceği açık olmakla birlikte, projenin başarılı olması veya
başarısızlığa uğraması durumunda en fazla sıkıntıyı ilk çemberde yer alan Türki Cumhuriyetler çekecektir. Orta
ve uzun dönemde Çin ekonomik nüfuzunun artması, malların, paranın ve işgücünün serbest dolaşımı Türki
Cumhuriyetlerin nüfus dengesini bozma potansiyeli taşımaktadır. Rusya ile Çin arasında bir tampon bölge

SESSION 1C: Bölgesel Çalışmalar

269

konumundaki Türki Cumhuriyetlerin istikrarı, sadece bu cumhuriyetler için değil, fakat aynı zamanda Rusya’nın
güvenliği için de önemli olduğundan, Türki Cumhuriyetlerin nüfus dengesinin ve Çin ile olan hudutlarının
korunması sadece Türki Cumhuriyetlere bırakılacak bir mesele değildir. Bu konuda Rusya, Türkiye ve Türki
Cumhuriyetlerin yakın işbirliğine ihtiyaç bulunduğu husus dikkate alınmalıdır.

7 Sonuçlar
KY projesi ile ilgili olarak yapılan genel değerlendirmeden elde edilen sonuçlar şöyle özetlenebilir:
a. KY, büyüme ve kalkınma ekonomisinin dikkate alması gereken yeni bir ekonomik işbirliği modelini
gündeme taşımıştır: Kıtalararası Ekonomik İşbirliği. Bu yeni model; sınırötesi ve bölgelerarası ekonomik
işbirliği modellerine ilave edilmelidir.
b. KY, tek bir ülkenin önderliği, planlaması ve finansmanı ile geliştirilen ve “Çin’in tarihi ve kültürel mirası”
temelinde kurgulanan kıtalararası bir altyapı, ticaret ve finans projesidir. Bağlantılılık (connectivity) hedefi,
şimdilik üç kıtayı, yani Asya, Afrika ve Avrupa’yı kapsamaktadır.
c. Kısa Dönemde, projeye katılacak ortak ülkelere belirli bir üretim-istihdam çarpanına göre GSYİH ve
istihdam artışı sağlayacağı açıktır. Kısa dönemde KY, kesinlikle ekonomik ağırlıklı bir projedir.
d. Orta Dönemde, projeye katılan ekonomisi zayıf ortak ülkelerde, Çin’den alınan kredilerin zamanında geri
ödenememesi nedeniyle, Çin’e doğru borçla takas edilen bir varlık (hisse senedi) transferinin ortaya çıkması
beklenmelidir. Ekonomisi zayıf ortak ülkelerde, kısa dönemde GSYİH ve istihdam artışı sağlayacak olan
üretim-istihdam çarpanının, orta dönemde Çin’den işçi getirilmesi ve artan yurtiçi talebin Çin mallarına
yönelmesi ile üretim-istihdam çarpanının Çin ekonomisine pozitif katkı sağlaması kuvvetli ihtimaldir. Yine
orta dönemde, KY projesinde yer alan kara ve deniz yolu güzergahlarının ve limanlarının, Çin donanmasının
desteği ile korunması ve kontrol edilmesi, bir başka ifade ile Çin’in kıtalararası altyapı yatırımlarının,
ticaretinin ve finansının ardından Çin askeri desteğini getirmesi ile birlikte, KY projesinin artık saf bir
ekonomik işbirliği projesi statüsünden çıkıp, karma ekonomik ve jeopolitik hedefleri olan bir projeye doğru
evrilmesine yol açacaktır.
e. Uzun Dönemde, ekonomisi zayıf proje ortaklarının Çin’in ekonomik, nüfussal ve askeri hegemonyası altına
düşmesi, bugünden dikkate alınması gereken kuvvetli bir ihtimaldir. Bu durumda küresel güçler ile Çin
arasında çıkar çatışması çıkması kaçınılmaz olacaktır. Kısa vadede, kıtalararası altyapı yatırımları, ticaret
ve finans ayaklı bir ekonomik işbirliği projesi olan KY’nin, orta dönemde sulanarak ekonomik karakterini
kaybetmesi ve uzun dönemde jeopolitik bir projeye dönüşmesi kaçınılmazdır.
f. KY’nin orta ve uzun dönemde jeopolitik bir projeye dönüşme ihtimalini dikkate alan küresel güçler ki esas
itibariyle G-7 olarak nitelenmektedir, yanlarına Hindistan’ı da almak suretiyle Çin’i dengelemek için
tedbirler, yeni ekonomik ve jeopolitik yapılanmalar geliştireceklerdir. Nitekim şimdiden Hindistan ile
Japonya; Hint Okyanusunda yeni bir ekonomik yapılanmada işbirliğine girmiş bulunmaktadır. Bu ikiliye
ABD desteğinin eklenmesi kaçınılmazdır.
g. Çin, İran ve Pakistan KY projesinin taraftarları arasında yer almaktadır. Bu ülkeler KY projesinden kısa
dönemde ekonomik, orta ve uzun dönemde jeopolitik çıkarlar elde edeceklerinden emindirler.
h. Hindistan, Japonya ve ABD KY projesinin karşıtları arasında yer almaktadır. Çin-Pakistan Ekonomik
Koridoru’nun tartışmalı topraklardan geçmesi ve Hindistan’ın Çin tarafından kuşatılma tehdidi algısı
Hindistan’ı Projeye karşı bir konuma getirmiş, Hindistan, bu konuda Japonya’nın açık ve ABD’nin zımni
desteğini almıştır.
i. AB ve projenin içinde yer almasına rağmen Rusya KY projesinin çekimserleri arasında yer almaktadır.
Üretim çeşitliliği kısıtlı ekonomisi, geniş toprakları, sınırsız petrol, doğal gaz, mineral ve diğer hammadde
kaynakları ve gerileme eğilimindeki nüfusu ile Rusya, uzun vadede Çin hegemonyasının hedefi olma
ihtimalini dikkate alarak, projede hem yer almakta hem de projenin Rusya’yı tehdit etmesini engelleyecek
tedbirleri de geliştirmektedir. AB ülkeleri KY projesinde topluluk olarak değil bireysel olarak yer almaya
ve ortaya çıkan fırsatları değerlendirmeye çalışmaktadır. İngiltere; Brexit sonrası AB acis communautaire
kaygılarından kurtulduğu için, KY ile bireysel ilişkiler geliştirmeyi, Çin’de imal edilen ve KY projesi ile
İngiltere’ye kolayca ulaşan ucuz ürünlere teknolojik ilaveler yaparak dünya pazarlarından pay almayı
planlamaktadır. Almanya, KY projesi ile dirsek temasında bulunmakta ancak Hindistan’ın KY karşıtı
politikasını açıkça desteklemektedir. Fransa ve İtalya’nın KY karşısındaki tutumları da bireysel ve fırsatçı
karakterdedir. Projeye açık destek vermek yerine projeden doğacak fırsatları değerlendirmek AB üyesi
ülkelerin ortak tutumu gibi görülmektedir.
j. Türkiye KY Projesini finanse edecek olan Asya Altyapı Yatırım Bankasına kurucu ortak olmuş, Çin’deki
KY Zirvesine katılmış olup KY Projesi ile yakından ilgilenmektedir. Son on yıldır Türkiye’nin batı
ittifaklarına olan güvenini kaybetmesi, onu batı dünyasını dengelemede Rusya ve Çin’in desteğini aramaya
itmiştir. Türkiye Asya kıtasında ortaya çıkan bu yeni ekonomik güç merkezine, KY projesi ile İran’ın dışında
güvenilir bir hat üzerinden (Çin-Orta Asya-Hazar Denizi-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye) ulaşma imkânına
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kavuşması, Türkiye’yi Türki Cumhuriyetler üzerinden Çin’e bağlayacaktır. Ancak KY projesi ile Çin’in
Türki Cumhuriyetler üzerinde artan ekonomik, jeopolitik ve nüfus etkisini dengelemek için Türkiye’nin
Rusya ile yakın işbirliğine ihtiyacı bulunduğu açıktır. Rusya’yı KY konusunda tedirgin eden konulardan biri
ve belki de en önemlisi budur. Türkiye-Çin ilişkilerinin gelişiminde Uygur Otonom bölgesi faktörünün
oynayacağı rolün önemi bir kenara not edilmelidir.
Türki Cumhuriyetler, coğrafi olarak, KY Projesinin birinci çemberinde yer almaktadır. Çin’in ekonomik bir
güç olarak artan nüfuzunun küresel olarak hissedileceği açık olmakla birlikte, projenin başarılı olması veya
başarısızlığa uğraması durumunda en fazla sıkıntıyı ilk çemberde yer alan Türki Cumhuriyetler çekecektir.
Orta ve uzun dönemde Çin ekonomik nüfuzunun artması, malların, paranın ve işgücünün serbest dolaşımı
Türki Cumhuriyetlerin nüfus dengesini bozma potansiyeli taşımaktadır. Rusya ile Çin arasında bir tampon
bölge konumundaki Türki Cumhuriyetlerin istikrarı, sadece bu cumhuriyetler için değil, fakat aynı zamanda
Rusya’nın güvenliği için de önemli olduğundan, Türki Cumhuriyetlerin nüfus dengesinin ve Çin ile olan
hudutlarının korunması sadece Türki Cumhuriyetlere bırakılacak bir mesele değildir. Bu konuda Rusya,
Türkiye ve Türki Cumhuriyetlerin yakın işbirliğine ihtiyaç bulunduğu husus dikkate alınmalıdır.
Özetle KY Projesi kısa dönemde ekonomik yönü ağır basan bir projedir ve küresel olarak doğuracağı
ekonomik kazanımlar aşikârdır. Ancak orta ve uzun dönemde jeopolitik yöne evrileceği muhakkak olan bu
projede yer alma kararı verilirken, Çin’in uzun vadeli hesaplarını öngörmek önemlidir.
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Abstract
The liberalization policies begun after 1980 and globalization process bring with new economic associations and
trade blocs among countries. The European Customs Union which established to improve economic relations and
to make the political integration possible after World War II, reached large trade capacity today. On the other hand,
the Post-Soviet countries that followed similar way like European ones established Eurasian Customs Union under
the leadership of Kazakhstan, Belarus and Russia. The advantage of European Customs Union for Turkey which
became a member of it in 1995 is still discussed. From this viewpoint the study aims to answer a question that
Eurasian Customs Union can be an alternative to European Customs Union for Turkey in point of trade capacity.
The aim of the study is to discuss the possibility of the Eurasian Customs Union and to compare it with the
European Customs Union in which Turkey is involved. In this context, at first, the conceptual framework about
the subject will be discussed and European Customs Union and Turkey relations will be examined. After, the
current situation of the Eurasian region will be analyzed and the possibility of the Eurasian Customs Union will
be discussed. And, which customs union will be more advantageous in terms of Turkey will be examined by VAR
analysis.

1 Giriş
1980’li yıllarda başlayan küreselleşme süreci, ülkelerin hem ticari ilişkilerinin yoğunlaşması hem de dünya ile
bütünleşme eğilimine girmesi dolayısıyla uluslararası ekonomik entegrasyonları ön plana çıkarmıştır. Bu süreç
içerisinde uluslararası ticarette serbest ticaret anlayışı egemen hale gelmiş ve dış ticaret kısıtlamaları kaldırılmaya
başlamıştır. Özellikle II. Dünya Savaşı’nı takip eden dönemde küresel ticaretin serbestleştirilmesi amacıyla
başlatılan uluslararası girişimler hız kazanmış ve bu bağlamda çeşitli organizasyonlar kurulmuştur. Küresel
ticaretin serbestleştirilmesi adına başlatılan girişimlerin en önemlisi kuşkusuz GATT olarak ifade edilen Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’dır. Serbest dış ticarete yönelik başlatılan girişimlerin bir diğerini ise,
ekonomik entegrasyonlar oluşturmaktadır. Uluslararası ekonomik entegrasyonlara verilebilecek en başarılı örnek,
Avrupa Birliği ve üyeler arasında uygulanan Gümrük Birliği’dir. Gümrük birliklerinin üye ülkelere sağladığı en
büyük avantaj, birliğe üye ülkeler arasında tarife ve kotaların kaldırılması ve birlik dışındaki ülkelere karşı ortak
bir tarife uygulayarak ortak bir ticaret politikasının benimsenmesidir.
Günümüzde ekonomik entegrasyon çabalarının yoğunlaştığı bir diğer bölge Avrasya’dır. Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT) ülkelerinin yer aldığı bölgedeki entegrasyon hareketine diğer Avrasya ülkelerinin de katılması
mümkün görünmektedir. Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasındaki ekonomik ve siyasi birliğin başarılı
olması durumunda, Avrasya Gümrük Birliği’nin Avrupa Gümrük Birliği’ne alternatif olması beklenmektedir.
Çalışmadaki amaç, Avrasya Gümrük Birliği’nin olabilirliğini tartışmak ve Türkiye’nin halihazırda dahil olduğu
Avrupa Gümrük Birliği ile kıyaslamaktır. Bu bağlamda, ilk başta konu ile ilgili kavramsal çerçeve ele alınacak ve
Avrupa Gümrük Birliği ile Türkiye ilişkileri irdelenecektir. Ardından, Avrasya bölgesinin mevcut durumu ile ilgili
analiz yapılacak ve Avrasya Gümrük Birliği’nin olabilirliği tartışılacaktır. Son olarak ise, hangi gümrük birliğinin
Türkiye açısından daha avantajlı olacağı VAR analizi ile incelenecektir.

2 Literatür Taraması
Tüm Avrupa Gümrük Birliği anlaşmasının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri konusunda literatürde oldukça
geniş bir araştırma alanı bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar Avrupa Gümrük Birliği (AGB)’nin etkilerini farklı
analizler aracılığıyla ve çeşitli bakış açılarıyla incelemektedir AGB’nin Türkiye ekonomisine etkilerini inceleyen
ilk sistematik çalışma Harrison, Rutherford ve Tarr (1996) tarafından yapılmıştır. Genel denge analizini kullanarak
yaptıkları çalışmada; Türkiye’nin AGB’ne katılmasıyla birlikte uygulayacağı tamamlayıcı politikalara bağlı olarak
yıllık, GSYİH’nın %1-%1.5 oranında kazanç elde edeceğini tahmin etmişlerdir. Bununla birlikte, anlaşma sonucu
Türkiye’nin kayıp tarife gelirlerinin GSYİH’nın %1.4’ü kadar olacağı ve bu kaybın telafisi için KDV oranının her
sektörde %16.2 oranında arttırılması gerektiğini ortaya koymuşlardır. Mercenier ve Yeldan (1997) AGB’nin
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Türkiye refahı üzerindeki etkilerini zamanlar arası bir genel denge modeli ile incelemişlerdir. Çalışmada, refahın
arttırılabilmesi için yalnızca Gümrük Birliği’ne üye olmanın yeterli olmadığı, refahın arttırılabilmesi için çeşitli
ticari regülasyonların yapılması ve özellikle tarife dışı engellerin kaldırılması gerektiği görüşünü belirtmişlerdir.
Halıcıoğlu (1997) AGB’nin Türkiye refahına etkisini karşılaştırmalı kısmı denge analizi çerçevesinde
incelemiştir. Gümrük Birliği ve Serbest Ticaret Bölgesi’ni karşılaştırdığı çalışmada, Serbest Ticaret Bölgesi’nin
toplumsal refahı maksimize edeceğini ortaya koymuş ve bunun mümkün olmadığı durumda ise Gümrük Birliği
uygulamasının “ikinci en iyi” durum olduğunu belirtmiştir. Togan (2000) yaptığı çalışmada, istatistik metotlarını
kullanarak AGB’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki statik etkilerini araştırmıştır. AGB’ne giriş ile birlikte
Türkiye’nin AB ülkelerine olan ihracatında hissedilebilir bir değişme görülmediği, buna karşın Türkiye’nin AB ve
AB dışı ülkelerden yaptığı ithalatın arttığı sonucuna ulaşmıştır. Bununla beraber, talep esnekliği katsayılarının
yüksek olması gibi faktörlerin varlığı nedeniyle AGB’nin refah etkisinin pozitif olacağını tahmin etmiştir.
Gündüz ve Esengün (2007) 1987-2003 yılları arası zaman serisi verilerini kullanarak yaptıkları regresyon
analizinde AGB’nin olası etkilerini analiz etmişlerdir. Yapılan çalışmada, AGB ‘ne girmesiyle birlikte Türkiye’nin
dış ticaret hacminin arttığını ve bu artışın büyük ölçüde ithalattaki artışın yansıması olduğunu bulmuşlardır.
Kızıltan, Ersungur ve Polat (2008) 1985-2005 yılları arasındaki verilerle gölge değişkenli ekonometrik modeller
kullanarak yaptıkları çalışmada AGB’nin Türkiye’nin dış ticaretine olan etkilerini ele almışlardır. Çalışmada,
AGB’ne girişten sonraki 10 yıllık süreçte AGB’nin Türkiye’nin dış ticaretini arttırıcı bir etkiye sahip olduğunu
ortaya koymuşlardır. AGB sonrası Türkiye’nin dış açığının artmaya başladığı, ancak bu açığın önemli kısmının
AB dışındaki ülkelerden kaynaklandığı sonucuna ulaşmışlardır. Temiz (2009) 1992-2007 yıllarını kapsayan
çalışmasında AGB’nin Türkiye ekonomisine olan statik ve dinamik etkilerini test etmiştir. Çalışma neticesinde,
AGB sonrası Türkiye’nin dış ticaret hacminde bir artış olmasına karşın net ihracatta bir düşüş yaşandığı sonucuna
ulaşmıştır. AGB’nin dinamik etkilerinin Türkiye ekonomisi lehine olduğu ortaya konulmuştur. AGB’nin statik
etkileri konunda ise Türkiye’nin AGB’nden fayda sağlayabilmesi için ekonomik ve siyasi istikrarı sağlaması
gerektiği görüşünü belirtmiştir. Nart (2010) 1990-2007 yıllarını ele aldığı çalışmada, AGB’nin Türkiye’nin dış
ticareti üzerindeki etkilerini panel veri analizi yöntemiyle araştırmıştır. AGB’ne geçişle birlikte Türkiye’nin dış
ticaret hacminin arttığı, buna karşın net ihracatın azaldığı sonucunu elde etmiştir. AGB’nin ticaret yaratıcı etki
yaptığı ve AGB’nin ticareti AB dışı ülkelerden AB ülkelerine saptırdığı ortaya konulmuştur.

3 Ekonomik Entegrasyon

Yükse
k

3.1 Kavramsal Çerçeve
Koloni imparatorlukları, ortak çıkara sahip tüccarların oluşturdukları ticari teşkilatlar, dini kurumların
oluşturdukları ticari birlikler, serbest ticaret bölgeleri, gümrük birlikleri ve ortak pazarlar (McCarthy, 2006)
şeklinde bir tarihsel seyre sahip olan ekonomik entegrasyon olgusu, günümüzdeki anlamıyla ilk defa Eli F.
Heckscher’in Merkantalizm (1931) kitabında “dezentegrasyon” (disintegration) kavramı üzerinden yazına girmiş
ve 1933 yılında Gaedicke ve von Eynem tarafından yazılan eserle terminolojik olarak kullanılmaya başlanmıştır
(Machlup, 1977). İkinci Dünya Savaşı sonrasında görülen ideolojik çatışmalar üzerinden kutuplaşan uluslararası
siyaset, küresel iktisada da tesir ederek ortak pazarlar, gümrük birlikleri ve serbest ticaret anlaşmaları ile ikili ya
da grup düzeyinde bloklaşmalar ortaya çıkarmıştır. Zamanla kapsamlı bir iktisadi entegrasyona dönüşen bu
bloklaşmalar Aşağıdaki Şekil 1’de ifade edildiği gibi beş farklı düzeyde gerçekleşmektedir.

Entegrasyon Düzeyi

Siyasi
Birlik

Bütün gümrük tarifelerinin kaldırılması, tek bir
pazar oluşturulması, sermaye ve ürünlere ek olarak
işgücünün serbest dolaşımı, ülkelerin para ve mali
politikalarının (vergi) uyumlu hale gelmesi, ortak
para biriminin kullanılması (Kısmen AB)
Sermaye, işgücü, ürün ve hizmetlerin üyeler
arasında serbestçe dolaşımı (MERCOSUR)

İktisadi
Birlik
Ortak
Pazar
Gümrük
Birliği

Düşük

Üye ülkelerin egemenliklerinin minimum düzeye
çekilmesi ve ortak bir hükümet sisteminin
kurulması.

Ortak gümrük tarifesi (AB Ortak Gümrük Tarifesi)

Serbest
Ticaret

Üyelerin aralarındaki gümrük tarifelerini düşürmesi
(NAFTA)

Düşük

Yüksek
Karmaşıklık

Şekil 1. Ekonomik Entegrasyon Düzeyleri Kaynak: Jean-Paul Rodrigue, (2017), “Levels of Economic
Integration”, The Geography of Transport Systems
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Entegrasyonlar, ülkeler arasında hem rekabetin hem de işbirliğinin olduğu karmaşık örgütlenmelerdir.
Yukarıdaki Şekil 1’de ifade edilen düzeyler bir anlamda söz konusu işbirliğinin düzeyini ifade etmektedir. Şekil
1’deki farklı uygulamalarından hareketle ekonomik entegrasyonlar, ilgili ülkeler arasında yapılan süreli ya da
süresiz bir anlaşmaya dayanan, ticarete konu ürün/hizmet, vergi, kullanılan para birimi gibi unsurlara ilişkin çeşitli
imtiyaz ve farklı uygulamalar içeren ve çok daha ileri düzeyde ortak para ve mali politikaların belirlendiği,
ürünlerle birlikte sermaye ve işgücü dolaşımının serbest olduğu kolektif bir yapıya dönüşen uluslararası
örgütlenmelerdir. Avrupa Birliği gibi bölgesel bazda olabileceği gibi AB ile ABD arasında yapılan Transatlantik
Anlaşması gibi bölgeleri aşan bir coğrafi yayılım da gösterebilmektedir.
Entegrasyonun en düşük düzeyi olan serbest ticaret anlaşmaları, en az iki ülke arasında imzalanmakta ve ifade
edilen ürün ve hizmetlere ilişkin gümrük tarifesi ve kota uygulaması olmaksızın ülkeler arasında ticari işlem
görmesini sağlamaktadır. Türkiye’nin serbest ticaret anlaşması yaptığı ülkeler aşağıdaki Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. Türkiye’nin Serbest Ticaret Anlaşması Yaptığı/Yapmayı Planladığı Ülkeler ve Anlaşma Tarihleri
Kaynak: Ekonomi Bakanlığı, Serbest Ticaret Anlaşmaları
Ayrıca Türkiye’nin, Avrupa Birliği (AB) ile arasındaki Gümrük Birliği ilişkisi uyarınca, AB’nin Ortak Ticaret
Politikasını üstlenme yükümlülüğü çerçevesinde üçüncü ülkelere yönelik olarak AB’nin tercihli ticaret sistemi
üstlenilmekte ve AB’nin Serbest Ticaret Anlaşmaları yaptığı ülkelerle karşılıklı yarar esasına dayalı benzer
anlaşmalar yapmaktadır (Ekonomi Bakanlığı, 2017).
Gümrük Birliği ise serbest ticaret anlaşmasından farklı olarak daha kapsamlı bir entegrasyon ve koordinasyon
içeren bir işbirliği biçimidir. Üye ülkelerin birbirleri ile olan belirli ürünlerin ticaretinde gümrük tarifelerini ve kota
kısıtlamasını kaldırdığı ve birlik dışındaki ülkelere karşı aynı gümrük tarifesini uyguladığı anlaşmalardır
(Andriamananjara, 2011). Avrupa Birliği, 6 Mart 1995 tarih ve 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ile Türkiye’yi
sanayi ürünleri ile işlenmiş tarım ürünleri için ortak bir gümrük tarifesine kabul etmiştir. Bu kapsamda Türkiye 1
Ocak 1996 itibariyle Türkiye, Avrupa Birliği Ülkeleri ile gümrük vergilerini ve kota kısıtlamalarını kaldırmış,
üçüncü ülkelere karşı uygulanacak ortak gümrük tarifesine uyum çalışmalarına başlamıştır (AB Bakanlığı, 2017a).
Bir diğer entegrasyon biçimi ise ortak pazardır. Serbest ticaret anlaşması ve gümrük birliğinden daha ileri olarak
ürün ve hizmetlerin serbest dolaşımının yanında sermaye ve işgücünün serbest dolaşımını da sağlamaktadır
(Çağatay, 2009). Ortak pazar yalnızca türetim unsurlarının değil üretim unsurlarının da entegrasyonunu sağlamayı
ve böylece birlik içerisindeki üye ülkelerin sektörel rekabetçiliğini artırmayı amaçlamaktadır.
Bir sonraki düzeydeki aşama ise iktisadi birliktir. Oluşturulan ortak pazarın daha iyi çalışmasını sağlayacak
hukuki altyapının oluşturulduğu ve ortak mali politikaların uygulandığı örgütlenme biçimidir. Nihai aşama olan
siyasi birlik ise ekonomik nitelikteki kararların yanında ülkelerin kendi egemenliklerinde bulunan birçok iç ve dış
politikanın tek merkezden gerçekleştirilmesidir.
3.2 Kuramsal Çerçeve ve Gümrük Birliği Kuramı
Ekonomik integrasyon olgusuna ilişkin kuramsal çalışmalar Viner’in 1950 yılında Viner tarafından yazılan
Gümrük Birliği Meselesi (The Customs Union Issue) kitabından sonra başlamıştır. Viner statik analiz yaparak
ekonomik entegrasyonun olası etkilerini incelemiş ve olumlu olarak “ticaret oluşturucu” ve olumsuz olarak da
“ticaret saptırıcı” etki ettiği sonucuna ulaşmıştır (Hosny, 2013). Ticaret oluşturucu (trade creation) etki,
entegrasyona dahil olan bir ülkenin, vergi ve kota kısıtlaması olmaması gibi entegrasyonun sağladığı avantajlardan
dolayı X ürününü üçüncü bir ülkeden temin edeceğinden daha az maliyetle entegrasyon bünyesindeki bir ülkeden
temin edebilmesidir. Ticaret saptırıcı (trade diversion) etki ise tersi bir durumda ortaya çıkmaktadır. Entegrasyona
dahil olan bir ülke üçüncü ülkelere karşı uygulanan ortak gümrük tarifesi dolayısıyla X ürününü daha önce temin
ettiği maliyetten daha yüksek bir maliyetle entegrasyon içerisindeki bir ülkeden temin etmesi durumudur.
Geleneksel olarak ifade edilen diğer iki kuram ise ikinci en iyi kuramı ve kutuplaşma kuramıdır. İkinci en iyi
kuramı, Viner tarafından ortaya atılan “ekonomik entegrasyonların serbest ticareti artırması dolayısıyla refah
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üzerinde olumlu bir etkide bulunduğu” yönündeki görüşlerin daha sonraki yapılan çalışmalarda kanıtlanmaması
dolayısıyla ortaya çıkmıştır. Kuram, Meade (1955) tarafından geliştirilmiş olup Lipsey ve Lncaster (1957)
tarafından genelleştirilmiştir. Kuramın çıkış noktası, tam rekabet koşullarının geçerli olmadığı durumda sadece
ticaretin serbestleşmesi ile üretim ve tüketimde Pareto optimumu sağlanamamasıdır. Tam rekabet ve serbest
rekabet (birinci en iyi durum) politikalarının gerçekleşmediği durumda bu durumda piyasa engellemelerini
dengeleyecek yeni müdahaleci engellerin konulması en ikinci en iyi politika olarak tanımlanmaktadır (Seyidoğlu,
2007). Kutuplaşma durumu ise, farklı gelişmişlik düzeylerine sahip ülkeler arasında gerçekleşen entegrasyonun,
ülkeler aralarındaki gelişmişlik farkını artırması ile ortaya çıkmaktadır. Yatırımlar ve tasarruflar az gelişmiş
ülkelerden çok gelişmiş ülkelere kaymakta ve ülkeler arası farklılıklar artmaktadır. Bu durum yazında kutuplaşma
kuramı çerçevesinde ele alınmaktadır (Yılmaz ve diğ., 2009).
Literatürdeki çalışmaları pekiştirir mahiyette, ekonomik entegrasyon yazınının Viner’den bugüne dört temel
eğilim sergilediğini ifade etmektedir (Tovias, 2007);
- Ticaret hadleri ile alakalı entegrasyon anlaşmaları üzerine yapılan çalışmalar,
-

Temel entegrasyon modelinin ölçek ekonomileri ve eksik rekabet piyasası koşulları altında nasıl çalıştığını
analiz eden çalışmalar,

-

Gümrük birliği teorisinden diğer entegrasyon formlarına nasıl gelindiği üzerine çalışmalar,

-

Entegrasyonlardaki belirsizlik ve tarife dışı engellerin (Non-Tariff Barriers) olması üzerine çalışmalar.

3.3 Gümrük Birliğinin Amaç ve Etkileri
Ülkeler kendi kendine yetebilecek üretim kaynaklarına sahip değildir. Bu durum ülkeleri açık ekonomi
politikalarını izlemeye sevk etmektedir. Açık ekonomik sistemde ülkeler sahip oldukları kaynaklara bağlı olarak
görece rekabet avantajı ve dezavantajına sahiptir. Merkantilizmden günümüze ortaya koyulan çeşitli kuramlar
ülkelerin diğer ülkelerle olan ticari ilişkilerine yön vermeyi amaçlamaktadır. Gümrük birliği kuramı da bu
çerçevede kümelenmiş belirli ülkelerin kendi aralarındaki ve üçüncü ülkelerle olan ticaretine farklı uygulamalar
sunmaktadır. Gümrük birliklerinin genel olarak ifade edilen amacı, belirli bir bölgedeki ülkeleri çok uluslu bir
ticaret sistemine daha sıkı bir şekilde entegre etmek için ülkelerin dahili ve harici ticaret engellerini birbirleri ile
uyumlu bir şekilde azaltmalarının teşvik edilmesidir (Andriamananjara, 2011).
Entegrasyonların statik, dinamik ve refah etkileri bulunmaktadır. Statik etkiler, entegrasyon öncesi ve sonrası
piyasadaki ürünlerin miktar ve fiyat dengesinde görülen değişimleri ifade etmektedir. Bu değişimlere bağlı olarak
yazında ortaya konulan statik etkiler şu şekildedir (Yayo ve Asefa, 2016);
- Ticaret oluşturucu etkiler, - Ticaret saptırıcı etkiler, - İşgücü fırsatı etkisi,
-

Ölçek ekonomisi etkileri,

-

Döviz tasarruf etkisi.

Balassa tarafından tanımlanan dinamik etkiler de şu şekildedir (Josic ve Josic, 2013; Balassa, 1961);
- Rekabet üzerindeki etkiler,
- Ölçek ekonomileri üzerindeki etkiler,
- Yatırımlar üzerine etkiler,
-

İnovasyon üzerine etkiler,

-

Ticaret hadleri üzerine etkiler.

4 Avrupa Gümrük Birliği ve Türkiye Ekonomisi
4.1 Avrupa Gümrük Birliğinin Yapısı ve Gelişimi
Bugünkü Avrupa Birliği’nin temeli, Avrupa ülkelerini ekonomik ve politik olarak birbirine yakınlaştırma adına
Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman’ın hazırladığı plan çerçevesinde 18 Nisan 1951 yılında Fransa, Almanya,
İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un imzaladıkları anlaşmayla kurulan Avrupa Kömür ve Çelik
Topluluğu’dur. 25 Mart 1957 yılında imzalanan ve 1958 itibariyle yürürlüğe giren Roma anlaşmasıyla işbirliği
diğer sektörlere de taşınmış ve Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve Avrupa Ekonomik Topluluğu kurularak birlik
ortak pazara dönüştürülmüştür (Avrupa Birliği, 2017a). Kurulan bu üç topluluk 1965’te imzalanan Füzyon
anlaşmasıyla tek çatı altında toplanmış ve 1968’de alınan bir kararlar topluluk üyesi devletler, aralarındaki gümrük
vergileri kaldırılmıştır (AB Bakanlığı, 2017b). Avrupa Ekonomik Topluluğu’nun yerini alarak ekonomik, parasal
ve siyasi birlik amacıyla Avrupa Birliği’ni kuran anlaşma 09-10 Aralık 1991 tarihinde imzalanan ve 01 Ocak
1993’de yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması olarak kabul edilmektedir. Sonrasında imzalanan Amsterdam
Antlaşması (1999) ve Nice Antlaşması (2003) ile Avrupa Birliği, bazı üyeler dışında parasal birliğe girmiş
(EURO), ortak Dışişleri ve ortak güvenlik politikasını benimsemiştir (Hatipler, 2012). Avrupa Birliği, 2013
yılındaki son katılımlarla 28 ülkeye ulaşmıştır. Yine AB 2016 itibariyle 5 katrilyon 218 milyar dolar ithalat ve 5
katrilyon 356 milyar dolarlık ihracat hacmine sahiptir (Trademap, 2017).
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Almanya
Avusturya
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çek Cumhuriyeti
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Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Güney Kıbrıs Rum Kesimi
Hırvatistan

Hollanda
İrlanda
İspanya
İsveç
İtalya
Letonya

Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Malta
Polonya
Portekiz

Romanya
Slovakya
Slovenya
Yunanistan

Tablo 1. Avrupa Birliği Ülkeleri
4.2 Avrupa Gümrük Birliğinin Türkiye Ekonomisine Etkileri
Türkiye ile AB ülkeleri arasındaki ticari hacim 2016 itibariyle 150 milyar dolara ulaşmıştır. 2008-2009 yıllarında
krizden dolayı hem ihracat hem de ithalatta yaşanan daralma sonraki yıllarda düzelerek artış trendine girmiştir.
2016 itibariyle 142 milyar dolar olan toplam ihracatın neredeyse yarısı Avrupa Birliği ülkelerine yapılmıştır. Yine
aynı yıl için 198 milyar doları bulan ithalatın 77 milyar doları Avrupa Birliği ülkeleri ile gerçekleşmiştir. Avrupa
Birliği ülkeleri Türkiye için hem iyi bir pazar hem de yerleşmiş tüketim alışkanlıkları oluşturmuş bir tedarik
kaynağıdır. Şekil 3’te de görüleceği üzere AB ülkeleri ile olan dış ticaret dengeli bir seyir izlemektedir. Hatipler
2011 yılında yapmış olduğu çalışmada ihracatın ithalatı karşılama oranının AB ülkeleri ile olan ticarette yükselme
sergilediğini ve Türkiye’nin AB karşısında rekabet gücünün arttığını ifade etmektedir. Hatipler yine ticaret
oluşturucu etkinin varlığından da söz etmektedir. Ayrıca tüketiciler için ürünlerin kalite ve çeşitliliği artarken
fiyatları da düşmüştür. Ayrıca mali yardımlar da gümrük birliğinin sebep olduğu kayıpları telafi açısından
önemlidir (Hatipler, 2011). Konuyla ilgili olarak yapılan çalışmalar Gümrük birliğinin olumlu etkileri kadar
olumsuz etkileri olduğunu göstermektedir. Olumsuz etkileri, Hatipler aşağıdaki boyutlar çerçevesinde
açıklamaktadır (Hatipler, 2011);
-

Rekabet gücüne sahip olmayan sektörler olumsuz etkilenmiştir.

-

Rekabet gücüne sahip olmayan firmaların kapanması sonucu istihdam sorunu ortaya çıkmıştır

-

AB kaynaklı ithalatta artış yaşanması sonucu dış ticaret açığı artmıştır.

-

Ortak gümrük tarifesi dolayısıyla birlik dışındaki ülkelerle olan ticarette kayıplar yaşanmıştır. Daha önceden
birlik dışındaki ülkelerle olan ikili anlaşmalardan faydalanılamamıştır. Yine daha önce ABD ve Japonya gibi
ülkelerin sundukları tavizler yine ortak gümrük tarifesi dolayısıyla kaldırılmıştır. Pakistan ve Bangladeş gibi
ucuz girdi sağlayan ülkelere karşı ortak gümrük tarifesi uygulandığı için bu ülkelerden ucuz ürün tedariği
imkânı kalmamıştır.

Şekil 3. TÜRKİYE-AB Ticareti Kaynak: Trademap, Yeni Bir Oluşum Olarak Avrasya Gümrük Birliği ve Türkiye
ile Olan Ekonomik İlişkiler
4.3 Avrasya Gümrük Birliğinin Gelişim Süreci
Avrasya Gümrük Birliği, Kazakistan devlet başkanı Nursultan Nazarbayev’in 1994 yılında Lomonosov
Moskova Devlet Üniversitesi’nde yapmış olduğu bir konuşmada, birbirleri ile bağlantısı bulunan ekonomileri
birleştirecek bir birliğin kurulmasını önermesi ile gündeme gelmiştir (Khristenko, 2015). Akabinde 1995 Ocak
ayında Rusya, Belarus ve Kazakistan arasında imzalanan anlaşma ile ilk adım atılmıştır. Bu anlaşma ile üç ülke
aralarındaki ticaret engellerini kaldırmışlardır. 1996’da üç ülkeye Kırgızistan’da eklenmiş ve 1995’te yapılan
anlaşma ekonomik ve beşeri alanlardaki entegrasyona genişletilmiştir. Bu ülkelere 1999 yılında Tacikistan’da dâhil
olmuş ve anlaşma da Gümrük Birliği ve Ortak Ekonomik Alan olarak tanımlanmıştır. 2000 yılında işbirliği yapısal
bir dönüşüm yaşayarak bahsedilen beş ülke Avrasya Ekonomi Topluluğu’nu kurmuşlardır. 2007 yılına gelindiğinde
çekirdek üç ülke (Kazakistan, Rusya, Belarus) Gümrük Birliği Komisyonu Anlaşması imzalamış ve üye devletlerin
gelişmişlik düzeyleri, üye olabilmek için gerekli altyapı koşulları ve kısa vadeli gelecek perspektifi açıklanmıştır.
2010 yılında da Avrasya Gümrük Birliği fiilen kurulmuştur ve 2011 itibariyle tüm kapasite ile yürürlüğe girmiştir.
İmzalanan 2012 yılında ise Ortak Ekonomik Alan ve Avrasya Ekonomi Komisyonu da fiilen çalışmaya başlamıştır.
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2014 yılında imzalanan başka bir anlaşma ile üç ülke Avrasya Ekonomik Birliği’ni kurmuşlardır. 2015 yılında
Kırgızistan ve Ermenistan’ın dahil olmasıyla birliğin bugünkü üye sayısı beşe ulaşmıştır (Khristenko, 2015). 2014
yılında imzalanan gümrük birliği anlaşmasının genel hükümleri içerisinde belirtilen kuruluş gayesi şu şekilde ifade
edilmiştir (UN, 2017);
“Taraflar, bu anlaşma altında ya da birlik tarafından yapılacak uluslararası
anlaşmalarda belirtilen sektörlerde koordineli, birlikte ya da ortak politika
geliştirilmesini ve birlik sınırları içerisinde ürün, hizmet, sermaye ve işgücünün
serbestçe dolaşımını sağlayacak Avrasya Ekonomik Birliği’ni kurmuşlardır.
Birlik üyesi ülkelerin 2016 itibariyle toplam ihracatları 349 milyar dolara, ithalatları ise 242 milyar dolara
yakındır. Aşağıdaki Şekil 4’te de görüleceği üzere birlik üyelerinin 2012 yılında zirveye ulaşan dış ticareti,
Rusya’ya uygulanan yaptırımlar sonucunda neredeyse yarı seviyesine inmiştir (Trademap). Wolffgang ve
arkadaşları yaptıkları çalışmada, gümrük birliği çerçevesinde dahili gümrüklerin kaldırılması, ortak gümrük
tarifesi uygulaması ve gümrük vergilerinin kaldırılması Kazakistan ve Belarus ekonomilerine olumlu etkide
bulunduğunu göstermiş ve birliğin Dünya Ticaret Örgütü çerçevesinde yapılanması durumunda Kazakistan ve
Belarus ekonomilerini daha ileriye taşıyacağını sonucuna ulaşmıştır (Wolffgang ve diğ., 2013).
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400,000,000
200,000,000
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Avrasya Gümrük Birliği Ülkelerinin Toplam İhracatı
Avrasya Gümrük Birliği Ülkelerinin Toplam İthalatı

Şekil 4. Avrasya Gümrük Birliği Ülkeleri Toplam İthalat ve İhracatı Kaynak: Trademap, Avrasya Gümrük
Birliğinin Yapısı
Avrasya Gümrük birliğinin organları Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi, Avrasya Hükümetlerarası Konsey,
Avrasya Ekonomik Konseyi ve Avrasya Gümrük Birliği Divanı’dır (Avrasya Ekonomik Birliği, 2017a) Örgütün
en yüksek makamı, üye ülkelerin devlet başkanlarından oluşan Avrasya Ekonomik Yüksek Konseyi’dir. Konsey
üyeleri en az yılda bir defa bir araya gelmekte ve birliğin hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik kararların alınması
ve birliğin formasyonu ve gelişimi için strateji, yönetim ve gelecek vizyonunu belirlenmesi görevini
üstlenmektedir. Avrasya Hükümetlerarası Konsey ise üye ülkelerin hükümet başkanlarından oluşmakta ve yılda en
az iki defa toplanmaktadır. Avrasya Ekonomik Komisyonu ise konsey ve kurul olmak üzere iki organdan
oluşmaktadır. Konsey, diğer organlar gibi her katılımcı ülkeden bir üyenin yer aldığı organdır. Komisyonun icra
makamı olan kurul ise 14 üyeden oluşmakta olup her üyeye bağlı çeşitli icraat birimleri bulunmaktadır (Khristenko,
2015).

4.4 Türkiye’nin Avrasya Gümrük Birliği Ülkeleriyle Olan Ekonomik İlişkileri
2016 verileri itibariyle Rusya, Türkiye’nin ithalatında Çin ve Almanya’nın arkasından 15 milyar dolar ile üçüncü
sırada yer almaktadır. Politik olayların etkisiyle iki yıl önce 5-6 milyar dolar civarında olan Türkiye’nin Rusya’ya
olan ihracatı da 2016’da 1,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aşağıdaki Şekil 5’te de görüleceği üzere, Avrasya
Gümrük Birliği ülkeleri ile olan ithalat ve ihracat yıllar itibariyle paralel bir seyir izlemiştir.
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Şekil 5. TÜRKİYE-Avrasya Ekonomik Birliği Ticareti Kaynak: Trademap

5 Veri ve Yöntem
Çalışmada Türkiye’nin Avrupa ve Avrasya ülkeleriyle genel ihracat ve ithalat talebi 1998-2016 dönemi için VAR
analiziyle incelenmiştir. Bunun için 27 AB ülkesi (Fransa, Hollanda, Almanya, İtalya, İngiltere, İrlanda,
Danimarka, Yunanistan, Portekiz, İspanya, Belçika, Lüksemburg, İsveç, Finlandiya, Avusturya, Malta, Estonya,
Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan, Slovenya, Güney
Kıbrıs) ve Avrasya ülkeleri için ise, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülkeler (Ukrayna, Belarus, Moldova,
Rusya Federasyonu, Ermenistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan)
ülkelerinin verileri analizimizde kullanılmıştır. Türkiye’nin ihracat, ithalat ve GSYİH miktarı ABD doları
cinsinden ve çeyreklik dönemler itibariyle analiz edilmiştir. Bununla birlikte, ihracat, ithalat ve GSYİH verileri
TÜİK’ten elde edilmiştir.
İktisadi modellemelerde kullanılan değişkenler kendilerinin dışında başka değişkenler aracılılığıyla da
belirlendiği için eşanlı denklem sistemlerinin kullanılması kaçınılmaz hale gelmektedir. Fakat eşanlı denklem
sistemleri yöntem olarak parametrelerin belirlenmesi açısından karmaşıklık yarattığı için vektör otoregresif
modeller (VAR) geliştirilmiştir. VAR modelleri eşanlı denklem sistemlerinin aksine, belirlenme sıkıntısı olmadan
dinamik iktisadi süreçleri yorumlamakta kullanılmaktadır. VAR modellerinde eşanlı denklem sistemlerinin aksine
içsel veya dışsal değişken ayrımı yapılmamaktadır. VAR modeli de;
DAVRASYA=-547981.6-0.233173*DAVRASYA(-1)-35.87961*DGSYİH(-1)
DAVRUPA=53816627-0.069757*DAVRUPA(-1) -0.242504*DAVRUPA(-2) -0.314996*DAVRUPA(-3)
0.389539*DAVRUPA(-4) -0.234092*DAVRUPA(-5) -77.47079*DGSYİH(-1) 6.656255*DGSYİH(-2) 1.308806*DGSYİH(-3) 115.6016*DGSYİH(-4) -25.62878*DGSYİH(-5)

Yukarıdaki modele göre kurgulanan VAR sürecinde modelde kullanılacak bütün değişkenler durağanlık ve birim
kök sınamalarından geçmiştir. Gecikme uzunluğu AIC bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir. Uzun dönem
ilişkiler kointegrasyon analiziyle belirlenmiş ve VAR modeli tahmin edilmiştir. VAR modeli analizinin sonucunda
etki tepki fonksiyonları kullanılarak kullanılan tüm değişkenler arasındaki ilişki de tespit edilmiştir.
5.1 Analiz ve Bulgular
Değişkenler
Avrasya
davrasta
avrupa
davrupa
gsyih
dgsyih

ADF
değerleri
-2,163
-9,534***
-2,213
-4,737***
-3,076
-5,926***

Tablo 2. ADF Değerleri
ADF Birim kök sonuçları;*** %1 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.
Birim kök sınamalarında eğer seri trend veya mevsimsellik içeriyorsa Dickey Fuller testi yerine ADF testi
kullanılır. Verilerin birçoğunda trend etkisi gözlendiği için ADF testi kullanılmıştır.
H0= Birim kök vardır.
H1= Birim kök yoktur.
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Buna göre, Avrasya, düzey değerde birim kök içermektedir. Birinci farkı alındığında birim kök içermediği
görülmektedir. Bu analiz serinin durağan olduğunu anlamak için yapılmaktadır. Eğer sonuç birim kök çıkıyorsa
seri durağanlık içermiyordur denilebilir. dAvrasya, Avrupa, dAvrupa, Gsyih ve dGsyih da düzey değerde birim kök
içermektedir. Birinci farkı alındığında birim kök içermediği görülmektedir. Dolayısıyla, bu serilerin de durağanlık
içermediği söylenebilmektedir.
VAR analizinin yapılabilmesi için eşbütünleşme analizinin yapılması gerekmektedir;
Değişkenler

λ

Avrasya none
Avrasya at most1
Avrupa none
Avrupa at most1

0.139380
0.038926
0.118837
0.063028

Trace istatistiği
13.85584
2.898382
13.41302
4.557108

Kritik Değer
(0.05)
20.26184
9.164546
20.26184
9.164546

Tablo 3. Eşbütünleşme Analizi Değerleri
Avrasya;
None için; Ho: r=0 (eşbütünleşme yok)
H1 : r≥1 (en az 1 tane eşbütünleşme vektörü var)
13.85584 <

20.26184

Ho kabul eşbütünleşme yok
At most 1 için; Ho: r=1 (1 tane eşbütünleşme vektörü var)
H1: r>1 (1 den fazla eşbütünleşme vektörü var)
Avrupa;
None için; Ho: r=0 (eşbütünleşme yok)
H1 : r≥1 (en az 1 tane eşbütünleşme vektörü var)
13.41302 < 20.26184
H0 kabul eşbütünleşme yok
Yapılan analiz sonucuna göre özdeğer ve test istatistiği dikkate alındığında GSYİH ile Avrasya arasında ve
GSYİH ile Avrupa arasında eşbütünleşme bulunamamıştır. Bu durumda, kısa dönem ilişkinin varlığı nedeniyle
Granger nedensellik analizi yapılmıştır. Avrasya’dan büyümeye doğru Granger nedensellik olduğu, büyümeden
AvrasyaAya ise herhangi bir nedensellik olmadığı gözlemlenmiştir. Tüm bu analizlerin ışığında VAR modeli
tahmin edilmiştir.
Değişkenler
Davrasya
Dgsyih
DGSYIH(-1)
-3.587.961
0.341490
(18.6019)
(0.13576)
[-1.92882]
[ 2.51547]
DAVRASYA(-1)
-0.233173
0.002297
(0.12835)
(0.00094)
[-1.81666]
[ 2.45234]
C
-547981.6
1457177.
(1.2E+08)
(859560.)
[-0.00465]
[ 1.69526]
Tablo 4. VAR modeli tahmini
İktisadi modellerde yapılan ekonometrik analizlerde model tahmini tek başına yeterli değildir. Hata terimleri
üzerinden normallik varsayımı, heteroskodastisite ve otokolerasyon varsayımlarının test edilmesi gerekir. Bunun
yanı sıra, modelin istikrarlılığının ve durağanlığının test edilmesi gerekir. Modelin istikrarlılığı ve durağanlığı,
katsayı matrislerinn birim çember içerisinde yer alıp almadığına göre gözlemlenebilir.
Yapılan analiz sonucuna göre, VAR 1 modeli için tüm değişkenler birim çember içerisinde yer aldığından
durağandır. Yapılan temel ekonometrik analiz sonuçlarına göre otokolerasyon bulunmadığı, LM testiyle test
edilmiştir. Değişen varyansın varlığının test edilmesi için var heteroskodastisitesi kullanılmış ve
heteroskodastisitenin olmadığı tespit edilmiştir. Normal dağılım testi için Chloesky testi yapılmış hata terimlerinin
normal dağılmadığı gözlemlenmiştir. Fakat bu, varyans analizinde göz ardı edilebilir.
Aynı şekilde, tüm değişkenler VAR 2 modeli için birim çember içerisinde yer aldığından durağandır. Yapılan
temel ekonometrik analiz sonuçlarına göre otokolerasyon bulunmadığı, LM testiyle test edilmiştir. Değişen
varyansın varlığının test edilmesi için var heteroskodastisitesi kullanılmış ve heteroskodastisitenin olmadığı tespit

SESSION 1C: Bölgesel Çalışmalar

279

edilmiştir. Normal dağılım testi için Chloesky testi yapılmış hata terimlerinin normal dağılmadığı gözlemlenmiştir.
Fakat bu, varyans analizinde göz ardı edilebilir.
Analizin üçüncü aşaması olarak yapılan Varyans Ayrıştırma işlemi, serilere ait değişimlerin nedenlerini
belirleyebilmek için kullanılır. Yapılan ayrıştırma analizinde; Avrasya’daki değişimin %85’i kendi tarafından
açıklanırken, %14.52’si Gsyih tarafından açıklanmaktadır. Şokların etkisi ilk iki dönemde azalırken, sonrasında
değişmemektedir. Avrupa’daki değişimin ise %99’u kendi tarafından açıklanırken, %1’i Gsyih tarafından
açıklanmaktadır.
Avrasya için yapılan VAR(1) modelinde, AKAİKE bilgi kriteri için bir gecikme uygun görülürken, Avrupa için
yapılan VAR(5) modelinde ise beş gecikme uygun görülmüştür. DAVRASYA modelinde GSYİH ile net ihracat
arasındaki kısa dönem ilişki pozitif ve anlamlı iken, DAVRUPA modelinde ise kısa dönemde GSYİH ile net ihracat
arasında istikrarlı bir ilişkinin olmadığı anlaşılabilmektedir.

6 Sonuç
Çalışmada Türkiye’nin Avrupa ve Avrasya ülkeleriyle genel ihracat ve ithalat talebi 1998-2016 dönemi için VAR
analiziyle incelenmiştir. Çalışmada yapılan analizler, Avrupa ve Avrasya’ya ya olan net ihracatımız ile GSYİH
değişkenlerinin birinci farklarının durağan olmasından ve serilerin trend içermesinden dolayı ADF yöntemi ile test
edilmiştir. Seriler birim kök testleri ile incelenmiş ve birim çemberin içerisinde yer aldıkları görülmüştür. Gecikme
uzunlukları AIC bilgi kriterine göre Avrupa için beş, Avrasya için bir olarak tespit edilmiştir. Yapılan granger
nedensellik analizlerinde, değişkenler arasında nedensellik tespit edilmiştir. Bununla birlikte, varyans sonuçlarına
göre; Avrasya’ya olan net ihracat değişkeninin birinci dönemde %14’ünü açıkladığı, ikinci dönemde %16’ya
yükseldiği ancak şokların etkisiyle daha sonra durağanlaştığı görülmüştür. Avrupa’ya olan net ihracat değişkeninde
ise, şokların etkilerinin giderek arttığı gözlemlenmiştir.
Son yıllarda, Türkiye’nin Rusya ile olan ilişkilerinin ivme kazanmasına ve Türkiye’nin AB odaklı dış politikadan
vazgeçmesine paralel olarak, Türkiye’nin Avrasya ülkeleriyle olan ticaret hacminde bir artış olduğu ifade
edilebilmektedir. Yapılan ampirik çalışma, Türkiye’nin Avrasya Gümrük Birliği’yle olan net ihracatının GSYİH’ya
olan katkısının arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, analiz sonuçlarında, modellemenin önsel bir çalışmanın
parçası olduğu dikkate alındığında, net ihracatı belirleyen faktörün yalnızca GSYİH olmadığı anlaşılmıştır.
Dolayısıyla, modele başka açıklayıcı değişkenler eklenerek çalışmanın geliştirilmesi gerekmektedir.
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Körfez İşbirliği Konseyi Ülkelerinde Doğal Kaynak Laneti
Hipotezi Geçerliliğinin İncelenmesi
Investigation on the Validity of Natural Resource Curse
Hypothesis in Gulf Cooperation Council Countries
Ph.D. Candidate Mehmet Akif Destek (Gaziantep University, Turkey)
Ph.D. Candidate Müge Manga (Çukurova University, Turkey)
Assoc. Prof. Dr. Neşe Algan (Çukurova University, Turkey)
Abstract
This study aims to investigate the validity of natural resource curse hypothesis in Gulf Cooperation Council
(GCC) countries for the period from 1980 to 2014. In doing so, the relationship between real GDP, natural resource
abundance, financial development and gross fixed capital is examined using with second generation panel data
methodology which allows to cross-sectional dependence among countries. In case of mean group estimation, it
is concluded that natural resource rents, financial development and capital positively affects the real GDP in GCC
countries. However, in case of individual country estimations, we found that natural resource curse hypothesis is
valid only in United Arab Emirates.

1 Giriş
Hollanda’da doğalgaz sektörünün 1960’lı yıllardaki aşırı yükselişi ile birlikte bu sektörün gelişiminin diğer
sektörlere dolaylı etkilerini açıklamak amacıyla kullanılan “Hollanda Hastalığı” teriminin, son yıllarda önemli bir
tartışma konusu haline geldiği görülmektedir. Zengin doğal kaynak rezervlerine sahip olan ülke ekonomilerinde,
doğal kaynak bolluğunun imalat sanayi üzerinde dışlama etkisi yarattığı ve doğal kaynak kıtlığı yaşayan ülkelere
göre ekonomik büyüme hızlarının daha düşük olduğu görüşlerine dayanan bu hipotez, daha sonraki yıllarda doğal
kaynağın ülke ekonomileri için aslında bir lanet oluşturduğu temeline dayalı olarak “doğal kaynak laneti hipotezi”
olarak da adlandırılmaya başlamıştır. Doğal kaynaklara dayalı sektörlerdeki gelişimin, diğer sektörler üzerindeki
muhtemel olumsuz etkilerinin nedeni olarak da, yetersiz beşeri sermaye yatırımları, sosyal ve sivil çatışmalardaki
artışı ve kurumsal kalitenin bozulması gösterilmektedir (Kim and Lin, 2017).
Doğal kaynak bolluğu bakımından dünyada en zengin doğal kaynak rezervlerine sahip ülke gruplarından birinin
Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri olduğu bilinmektedir. Şekil 1’de de görüldüğü gibi Bahreyn, Kuveyt, Umman,
Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)’nden oluşan konsey ülkeleri, 2016 yılı itibari ile günlük
yaklaşık 97 milyon varil olan global petrol üretiminin 22 milyon 350 bin varilini sağlamaktadır. Ayrıca 2016 yılı
itibari ile küresel petrol üretiminin %23’lük bir kısmı söz konusu 6 körfez ülkesi tarafından karşılanmaktadır (EIA,
2017).
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Şekil 1. Körfez Ülkeleri ve Global Petrol Üretimi Karşılaştırması Kaynak: (IEA, 2017)
Ayrıca Şekil 2’de körfez ülkelerinde doğal kaynaklardan elde edilen rantın ekonomik aktiviteler ne kadar önemli
bir role sahip olduğu görülmektedir. 2014 yılı itibari ile Kuveyt milli gelirinin yaklaşık olarak %54’ünü, Umman
milli gelirinin yaklaşık %38’ini, Katar milli gelirinin yaklaşık %17’sini, S.Arabistan milli gelirinin yaklaşık
%40’ını ve Birleşik Arap Emirlikleri milli gelirinin yaklaşık %23’ünü doğal kaynak rantları oluşturmaktadır. Söz
konusu ülkeler arasında doğal kaynak bağımlılığı en az ülke olan Bahreyn’de dahi doğal kaynak rantı, milli gelirin
yaklaşık %8.2’sini oluşturmaktadır (EIA, 2017).
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Şekil 2. Körfez Ülkelerinde Doğal Kaynak Rantının Milli Gelirdeki Payı (%) Kaynak: (IEA, 2017)
Verilen bilgilere dayanarak, bu çalışmanın amacı körfez ülkelerinde doğal kaynak bolluğunun ülke ekonomileri
için bir lanet mi yoksa bir lütuf mu olduğunun incelenmesidir. Bu doğrultuda çalışmada söz konusu ülkeler için
doğal kaynak rantı, finansal gelişim ve sermaye birikiminin ekonomik büyüme üzerindeki etkileri 1980-2014
dönemi için incelenmiştir. Çalışmada körfez ülkeleri arasındaki ekonomik ve şokların da birbirini etkilediği
görüşünden hareketle yatay kesit bağımlılığına izin veren ikinci nesil panel veri yöntemlerinden faydalanılmıştır.

2 Literatür Taraması
Doğal kaynak laneti hipotezinin geçerliliğini inceleyen çalışmalar incelendiğinde, doğal kaynak rantı etkilerinin
farklı makroekonomik göstergeler aracılığıyla araştırıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, çalışmamız uyumlu
biçimde doğal kaynak rantının ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin incelendiği çalışmalar baz alınmıştır.
Atkinson ve Hamilton (2003), doğal kaynak bolluğu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 91 ülke için ve
1980-1995 dönemini baz alarak incelemişlerdir. Çalışma sonucunda doğal kaynak rantının milli gelirdeki payı ile
reel milli gelir arasında negatif bir ilişkinin geçerli olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Bravo-Ortega ve De Gregorio
(2005), doğal kaynak bolluğu ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 1970-1990 dönemi için incelemişler ve
çalışma sonucunda doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği sonucuna
ulaşmışlardır.
Behbudi vd. (2010), doğal kaynak bolluğu, beşeri sermaye ve reel milli gelir arasındaki ilişkiyi 1970-2004
dönemini baz alarak ve petrol ihracatçısı ülkeler için panel veri yöntemleri aracılığıyla incelemişlerdir. Çalışma
sonucunda doğal kaynak bolluğunun ekonomik büyüme üzerinde bir engel oluşturdu bulgusuna ulaşılmış
dolayısıyla doğal kaynak laneti hipotezi kabul edilmiştir.
Satti vd. (2014), Venezuela ekonomisinde doğal kaynak bolluğu ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi 19712011 dönemi için inceledikleri çalışmada, reel GSYH, reel doğal kaynak rantı, ulusal krediler, reel sermaye
birikimi ve ticari serbestleşme değişkenleri arasındaki ilişkiyi ARDL sınır testi yaklaşımı aracılığıyla
incelemişlerdir. Çalışma sonucunda doğal kaynak bolluğunun reel milli geliri azalttığı dolayısıyla doğal kaynak
laneti hipotezinin geçerli olduğu bulgularına ulaşılmıştır. Benzer şekilde, Ahmed vd. (2016), doğal kaynak bolluğu,
ihracat, emek, sermaye ve ekonomik büyüme değişkenlerinden faydalanarak, İran ekonomisi için doğal kaynak
laneti hipotezini inceledikleri çalışmada, 1965-2011 dönemi için Bayer ve Hanck (2013) tarafından geliştirilen
eşbütünleşme testinden faydalanmışlar ve çalışma sonucunda hipotezin geçerli olduğu bulgusuna ulaşmışlardır.

3 Veri Seti ve Yöntem
Bu çalışmada, MINT ülkelerinin 1990-2014 yılları için sanayi sektöründeki gerçek enerji etkinliğinin ortaya
Körfez ülkelerinde (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri) doğal kaynak
laneti hipotezini incelerken, sadece petrol rantını baz almak yerine bu ülkelerin tüm doğal kaynak rantlarının
ekonomik büyüme performansları üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla oluşturulan ampirik model şu
şekildedir;

𝑙𝑛𝑌𝑖𝑡 = 𝛿0 + 𝛿1 𝑙𝑛𝑁𝑅𝑖𝑡 + 𝛿2 𝑙𝑛𝐹𝐷𝑖𝑡 + 𝛿3 𝑙𝑛𝐾𝑖𝑡 + 𝜇𝑖𝑡

(1)

(1) nolu denklemde yer alan değişkenlerden lnY, ekonomik büyümeyi temsilen reel GSYH'nın doğal
logaritmasını; lnNR, doğal kaynak bolluğunu temsilen reel doğal kaynak rantının doğal logaritmasını; lnFD,
finansal gelişimi temsilen özel sektöre sağlanan yurtiçi kredileri ve lnK, ise sermayeyi temsilen gayri safi sermaye
sabit sermayenin doğal logaritmasını ifade etmektedir. Model, üretim fonksiyonuna dayalı olarak oluşturulmuş ve
tüm değişkenler ülkelerin nüfusları ile oranlanarak kişi başı formda kullanılmıştır. Reel milli gelir ve reel sermaye
oluşumu değişkenleri Penn World Table 9.1 veritabanından, reel doğal kaynak rantı, özel sektöre sağlanan yurtiçi
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krediler ve nüfus değişkenleri ise World Development Indicators veritabanından elde edilmiştir. Parasal
değişkenler, 2011 yılı sabit fiyatlarıyla dolar cinsinden modele dahil edilmiştir. Çalışmada 1980-2014 yıllık veri
setini kapsayan gözlem aralığı incelenmiştir.
Çalışmada öncelikle körfez ülkeleri arasındaki yatay kesit bağımlılığının tespit edilmesi amacıyla Pesaran
(2004) tarafından geliştirilen CD testinden faydalanılmıştır. Daha sonra serilerin durağanlık düzeyinin belirlenmesi
amacıyla da Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CIPS birim kök testi kullanılmış, değişkenler arasındaki uzun
dönemli ilişkinin tespiti amacıyla Westerlund (2007) tarafından geliştirilen hata düzeltme modeline dayalı
eşbütünleşme testinden faydalanılmıştır.

4 Ampirik Bulgular ve Değerlendirme
Körfez ülkelerinden doğal kaynak laneti hipotezinin geçerliliğini incelemeden önce, körfez ülkeleri arasındaki
bağımlılığın araştırılması gerekmektedir. Elde edilecek sonuçlara bağlı olarak, ülkeler arasındaki bağımlılığın
geçerli olmaması durumunda birinci nesil panel veri yöntemlerinden; geçerli olması durumunda ise yatay kesit
bağımlılığına izin veren ikinci nesil panel veri yöntemlerinden faydalanılması gerekmektedir.
CD-testi
Olasılık

lnY
10.460
0.000

lnNR
15.210
0.000

lnFD
17.870
0.000

lnK
9.780
0.000

Tablo 1. Yatay Kesit Bağımlılık Testi Sonuçları
Tablo 1’de yer alan yatay kesit bağımlılık testi sonuçları incelendiğinde, tüm değişkenler için yatay kesitler
arasında bağımlılık yoktur şeklindeki boş hipotezin reddedildiği görülmektedir. Bu sonuç, herhangi bir körfez
ülkesinde meydana gelebilecek bir şokun, diğer körfez ülkelerine de yansıyacağına işaret etmektedir.
Yatay kesitler arasındaki bağımlılığın tespit edilmesi nedeniyle, yatay kesit bağımlılığına izin veren birim kök
ve eşbütünleşme testlerinden faydalanılması gerekmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, Pesaran (2007) tarafından
geliştirilen CIPS birim kök testi kullanılmış ve sonuçlara Tablo 2’de sunulmuştur. Elde edilen bulgular
incelendiğinde, serilerin düzey değerleri için serilerin birim kök içerdiği yönündeki boş hipotezin reddedilemediği
görülmektedir. Seriler, fark değerleri ile test edildiğinde ise tüm değişkenler için boş hipotezin reddedildiği ve
serilerin durağan hale geldikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu nedenle ele alınan değişkenlerin 1. dereceden bütünleşik
oldukları görülmektedir.
Değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin geçerliliği de yatay kesit bağımlılığına izin veren ve Westerlund
(2007) tarafından geliştirilen hata düzeltme modeline dayalı eşbütünleşme (ECM-based cointegration) testi ile
incelenmiştir. Tablo 2’de sunulan bulgular incelendiğinde, değişkenler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı
yönündeki boş hipotezin 4 istatistik için de reddedildiği görülmektedir. Bu nedenle reel milli gelir, doğal kaynak
rantı, finansal gelişim ve sermaye değişkenlerinin uzun dönemde birlikte hareket ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.
Birim kök testi
lnY
lnNR
lnFD
lnK
∆lnY
∆lnNR
∆lnFD
∆lnK
Eşbütünleşme testi
Gt
Ga
Pt
Pa

t-istatistiği
-2.862*
-2.339
-2.360
-2.174
-5.137***
-5.020***
-5.137***
-6.202***

Kritik değerler
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63
%1: -3, %5: -2.75, %10: -2.63

t-istatistiği
-2.642
-10.346
-5.623
-8.624

Olasılık
0.010
0.050
0.040
0.070

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir.

Tablo 2. Birim Kök ve Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Doğal kaynak rantının, finansal gelişimin ve sermayenin reel milli gelir üzerindeki etkilerini panel formunda
incelemek amacıyla farklı ortalama grup tahmincilerinden faydalanılmış ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. Elde
edilen sonuçlar incelendiğinde, tüm tahminciler için doğal kaynak rantının reel milli gelir üzerinde pozitif ve
istatistiki olarak anlamlı bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Finansal gelişimin reel milli gelir üzerindeki pozitif
etkisi de tüm tahminciler aracılığıyla kanıtlanmış fakat söz konusu pozitif katsayıların yalnızca FMOLS, DOLS
ve CCE tahmincileri için anlamlı olduğu görülmüştür. Sermaye değişkeni katsayısı da tüm tahminciler için reel
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milli geliri pozitif yönde etkilemektedir. Elde edilen bulgular daha detaylı incelendiğinde, doğal kaynak rantının
Körfez ülkeleri için sermaye birikimi ve finansal gelişimden daha fazla önem taşıdığı sonucuna ulaşılmaktadır.
Kısacası, doğal kaynak laneti hipotezinin aksine doğal kaynak bolluğunun bu ülkeler için bir lanet (curse) değil
lütuf (blessing) olduğu görülmektedir.
MG
FMOLS-MG
DOLS-MG
CCE-MG
AMG
lnNR
0.300***
0.316***
0.302***
0.258**
0.352***
[0.060]
[0.019]
[0.038]
[0.101]
[0.056]
lnFD
0.154
0.129***
0.116***
0.211**
0.106
[0.109]
[0.024]
[0.036]
[0.082]
[0.105]
lnK
0.288***
0.286***
0.292***
0.278***
0.291***
[0.064]
[0.022]
[0.039]
[0.089]
[0.071]
*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez içerisindeki değerler standart
hataları göstermektedir.

Tablo 3. Ortalama Grup (Mean Group) Tahmin Sonuçları
Doğal kaynak laneti hipotezinin bireysel ülke bazında incelenmesi amacıyla CCE tahmincisinden faydalanılmış
ve sonuçlar Tablo 4’de verilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde, finansal gelişimin, Bahreyn, Umman, Katar ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nde reel milli geliri arttırdığı, sermaye birikiminin ise Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan
ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde ekonomik aktiviteleri olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmaktadır. Doğal
kaynak rantının, ekonomik büyüme üzerindeki etkileri incelendiğinde, doğal kaynak bolluğunun reel milli geliri
pozitif yönde etkilediği ülkelerin Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan olduğu görülmektedir. Buna karşın,
yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri için doğal kaynak rantının ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilediği
dolayısıyla doğal kaynak laneti hipotezinin kabul edildiği görülmektedir.
Bahreyn
Kuveyt
Umman
Katar
S.Arabistan
BAE

lnNR
0.041
[0.106]
0.454***
[0.044]
0.551***
[0.038]
0.337***
[0.049]
0.273***
[0.048]
-0.104**
[0.043]

lnFD
0.501***
[0.129]
-0.039
[0.040]
0.125**
[0.052]
0.187***
[0.044]
0.091
[0.056]
0.400*
[0.206]

lnK
0.442***
[0.090]
0.301***
[0.099]
0.018
[0.038]
0.001
[0.035]
0.416***
[0.026]
0.493***
[0.070]

*, ** ve *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki anlamlılığı ifade etmektedir. Parantez içerisindeki değerler
standart hataları göstermektedir.

Tablo 4. CCE Katsayı Tahmincisi Sonuçları

5 Sonuç
Bu çalışmada Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri (Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik
Arap Emirlikleri) için doğal kaynak laneti hipotezi geçerliliğinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda
çalışmada, 1980-2014 dönemi için reel milli gelir, reel doğal kaynak rantı, finansal gelişim ve sermaye birikimi
arasındaki ilişki, yatay kesit bağımlılığına izin veren panel veri yöntemleri aracılığıyla incelenmiştir.
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, öncelikle körfez ülkeleri için yatay kesit bağımlılığının
geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu bulgu, herhangi bir körfez ülkesinde yaşanan bir şokun diğer körfez
ülkelerine de yansıyacağı sonucuna işaret etmektedir. Sonuçlar panel bazında değerlendirildiğinde, doğal kaynak
rantının, finansal gelişimin ve sermaye birikiminin reel milli geliri pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Ayrıca ülke ekonomilerinin doğal kaynak rantından elde ettiği faydanın, finansal gelişim ve sermaye birikimine
göre daha fazla olduğu görülmüştür. Bu durum körfez ülkelerinde doğal kaynak laneti hipotezinin geçersiz
olduğunu göstermektedir. Elde edilen sonuçlar ülke bazlı olarak değerlendirildiğinde ise, doğal kaynak laneti
hipotezinin yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır
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Avrasya Ülkeleri Üniversiteleri Arasında Ar-Ge ve İnovasyon
İşbirlikleri ile Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi
Supporting the Sustainable Development, R&D and Innovation
Cooperation among the Universities of Eurasian Countries
Prof. Dr. İsmail Bircan (Atılım University, Turkey)
Abstract
In the 21st century, the universities are evolving to have new functions including entrepreneurship, innovation,
value creation, to contribute to the Industrial Revolution 4.0 with the new patents. R&D is a sine qua non for the
universities. R&D and design supports the production processes through information technology and the
knowledge production based on technology contributes to a faster sustainable development. This explains the
mutual benefit for both sides to establish regional cooperation among the universities. The Bologna Process
supports such cooperation. R&D and innovation cooperation among the universities can further the development
of Eurasian economies. This type of cooperation will universalize entrepreneurship and creativity based on an
increased number of scientific research and innovation in agriculture, industry and service sectors. Developing
R&D and innovation cooperation, utilizing the application opportunities, initiating common projects would also
contribute to the internationalization and recognition of the universities. The Eurasian economies can increase their
GDP and the level of welfare using their existing natural resources and the increasingly qualified human resources.
The R&D and innovation activities of the universities will give them the leading role for producing qualified
human resource and visionary leaders. This study discusses the opportunities for R&D and innovation cooperation
among the potential universities in Turkey, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Azerbaijan and Turkmenistan and the possible
effects of such cooperation on the sustainable development. This research is a review of the possible sectors and
the disciplines for R&D and innovation cooperation in the universities of these countries. The study develops
common objectives, policies and strategy suggestions for possible cooperation and the projects.

1

Giriş

3.Kuşak üniversitelerin işlevleri arasında disiplinler arası çalışmalar, girişimci olmaları, Ar-Ge’de öne
çıkmaları ve inovasyon yapmaları bulunmaktadır. Kendi ekonomik kaynaklarını yaratmaları yanında, ortak
diploma programlarını yapmaları da diğer özellikleri arasında yer almaktadır. Ulusal sorunlar yanında evrensel
sorunlara da çözüm üretmeleri ve başka üniversitelerle ortak projeler yapmaları diğer farklı işlevleri arasındadır
(Bircan ve Gençler 2015).
2. Dünya Savaşından sonra babyboom ve hızlı ekonomik büyümenin sonuçları olarak çevre dengesi üzerinde
ortaya çıkan sonuçlar giderek daha fazla dikkat çekmiştir. Nitekim kalkınma ve çevre arasındaki ilişkilerin
üzerinde durulması 1970’li yılların başlarına rastlamış ve gelecek kuşaklara da yaşanabilir bir dünya bırakabilmek
için “sürdürülebilir kalkınma” çabaları başlatılmıştır (Görgün, 2017). Kalkınma, toplamsal yapının değişkenlerini
belli politikalarla etkileyerek değiştirme ve geliştirme süreci olarak da tanımlanmaktadır. Kısaca gelişmekte olan
ülkelerin sosyo-ekonomik düzenlemelerle gelişmiş ülkelere yetişmeleri çabasıdır.
Çevre değerleri ile doğal kaynakların, günümüzün ve gelecek kuşakların savurganlığa fırsat vermeden, akılcı
kullanılması yolu ile ekonomik kalkınmasının sağlanması “sürdürülebilir kalkınma” olarak tanımlanmaktadır
(BM, 2000). Başka bir deyişle sürdürülebilir kalkınmanın temel amacı günümüz insanının ve gelecek kuşakların
yaşam kalitesinin artırılmasının sağlanmasıdır. Bu ise üretimin temel faktörü olan insan kaynağı ile olanaklıdır.
Nitelikli insan kaynağı yetiştiren kurumlar ise üniversitelerdir. Zira işini iyi yapan nitelikli insan kaynakları ile;
tarım-sanayi ve hizmetler sektörlerinde katma değer yaratma, çevre koruma, doğal kaynakları verimli kullanma
ve insan yaşamını iyileştirme hızlanacaktır. Bu nedenle bilimsel ve teknolojik katkıları yönünde inovasyon ile
üniversiteler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yadsınamaz bir role sahiptirler.

2 AR-GE ve Sürdürülebilir Kalkınma
Ar-Ge çalışmaları; üniversitelerin sanayi kuruluşları ile ortaklaşa yaptıkları projelerde daha başarılı olmaktadır.
Nitekim ABD’de sanayi kuruluşları ile üniversitelerin ortaklaşa yaptıkları NASA projeleri uzay teknolojilerinin
doğmasına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak birçok teknolojik yenilik uzay araştırmaları çıktıları sayesinde
günlük hayatımıza girmiştir. Üniversiteler kapasiteleri ile sanayi kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap vererek, bilgi
ve teknoloji üretimine katkıda bulunurlar. Özellikle stratejik konulardaki Ar-Ge çalışmaları sürdürülebilir
kalkınmanın da motoru görevini üstlenir. Diğer yandan üniversite-sanayi kuruluşları işbirlikleri, disiplinler arası
araştırmaların geliştirilmesini de sağlar. Nitekim Montreal Polytechnique; kendisini “sınır tanımayan doktorlar”
örgütü gibi; sınır tanımayan bir eğitim kurumu olarak tanımlamaktadır, disiplinler arası araştırmaları teşvik
etmekte, araştırmacılarının girişimci, güçlü bir kültüre sahip olduklarını belirtmektedir. Kurumsal ve stratejik
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projeler üretmektir. Böylece araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin uluslararasılaşmasına da katkı vermektedir.
Bunlar arasında öne çıkan konular, enerji, çevre sorunları ve sürdürülebilir kalkınma gelmektedir.
Bilim ve teknoloji göstergeleri arasında yer alan ülkenin araştırmacı sayısı ile yıllık büyüme oranları arasında
pozitif bir ilişki bulunmaktadır. Başka bir ifade ile bilim ve teknoloji üretiminin büyümeyi doğrudan olumlu
etkilemesi sürdürülebilir kalkınma için bir fırsat yaratmaktadır.

Tablo 1: Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde 100 Çalışan Başına Araştırmacı Sayısı Kaynak: Kalkınmada
Anahtar Verimlilik Dergisi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran 2017, Yıl 29, Sayı 342
Diğer yandan, bir ülkedeki araştırmacı sayısı ile büyüme arasında da pozitif bir ilişki olduğu yadsınamaz.

Tablo2: Türkiye ve Seçilmiş OECD Ülkelerinde Toplam Araştırmacı Sayısı Yıllık Büyüme Oranı (2015) Kaynak:
Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Haziran 2017, Yıl 29, Sayı 342,

288

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2015

3 İnovasyon ve Sürdürülebilir Kalkınma
İnovasyon son 15 yıldan bu yana çok önem kazanan ve kurumun rekabet edebilirliğini artıran bir süreç
olmuştur. Araştırma-geliştirmenin sürdürülebilir kalkınma üzerindeki pozitif etkisi üniversitelerin inovasyon
faaliyetleri ile de doğrudan etkilidir. Nitekim günümüzde inovasyon, firmalar arasında fark yaratma ve rekabette
öne çıkma konusunda vazgeçilmez bir süreç olmuştur. Nitelikli insan kaynakları ile firmalar etkinlik, toplam kalite
yönetimi, bilgi teknolojilerini kullanarak ve üretim amaçlı inovasyon yaparak rekabet edebilirliklerini sürekli hale
getirmektedir. Eğitim, insan kaynakları ve ekonomik kalkınma arasındaki pozitif ilişkiler, üniversitelerin ulusal ve
evrensel sorunlarına çözüm üretmelerini de kolaylaştırmaktadır (Bircan ve Gençler, 2015).
Ülkeler arasındaki rekabet gücü; yükseköğretimin, kısaca üniversitelerin, araştırma kalitesi, o ülkenin Ar-Ge
harcamaları dolayısıyla sanayi kuruluşlarının, inovasyon ve Ar-Ge ye verdikleri önem, bilim insanı ve mühendis
oranları, bilimsel yayın sayısı ve dünya sıralaması, ihracatta yüksek teknoloji oranı gibi çok sayıda gösterge ile
ölçülebilmektedir.
Teknoloji transferi ve inovasyonun ticarileştirilmesi, üniversiteler ile iş dünyası ve sanayi arasındaki
dinamiklerin iyi işlemesi ile hızlanmaktadır. TTO (Teknoloji Transfer Ofisleri) ve inovasyon merkezlerinin
üniversitelerde etkinliği ve sanayi kuruluşları ile etkin işbirlikleri ve bu işbirliklerinin sözleşme ile yapılması
sonucunda, somut teknoloji transferi ve inovasyon yapılmasını hızlandırmaktadır. Bu ise sürdürülebilir kalkınma
açısından bir fırsat yaratmaktadır.

4 AR-GE ve İnovasyon İşbirliği Sektörel Alanları
Üniversiteler ve sanayi arasında Ar-Ge ve inovasyon konularında işbirliği seçenekleri hangi alanlarda öncelikli
olabilir sorusuna yanıt aradığımızda ve söz konusu ülkelerin ekonomilerini de göz önüne aldığımızda aşağıdaki
olası alanlar ortaya çıkabilir.
Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan üniversiteleri arasında işbirliği
seçenekleri;
-Tıp
-Temel ve yapısal araştırmalar
-Örnekleme (numune) hazırlama
-Polimer nitelikleri araştırmalar
-Alan kimyası
-Yüzey kimyası (Temas açısı ölçümü, yüzey
gerilimi, denge analizi, nem jeneratörü vb.)
-Gerilim, sıkışma, esneklik, Gerginlik araştırmaları
-Darbe testleri
-Petrol analizleri
-Partikül hazırlama
-Paketlemede makineleşme araştırmaları
-Su ve hava kalitesi ölçümleri
-Geçirgenlik analizleri
-Yenilenebilir enerji kaynakları
-İklim değişikliği ve etkileri
-Uzay teknolojileri
-Kültürlerarası İletişim
-Sivil katılım
-Girişimcilik
-Tarım-gıda-beslenme
-Çevre ve doğal kaynak kullanma
-İklim değişikliği
-Nüfus ve göç sorunları
-Yaşlılık ve bakım politikaları
-Kanser araştırmaları
-Alternatif tıp
-Spor, sağlık
-Üniversitelerin işbirlikleri için ilgi alanlarına giren
diğer alanlar
Genel çerçeve içinde çizdiğimiz bu olası işbirliği alanlarını ele aldığımızda ilgili ülke üniversiteleri ve sanayi
kuruluşları arasındaki işbirlikleri sektörel bazda aşağıdaki olası sanayi alanlarında ele alınabilir.
-İnşaat
-Kimya sanayi
-Kompozit malzemeler
-Otomotiv
-Petrokimya, doğalgaz
-Kozmetik
-Çevre koruma,
-Nanoteknoloji
-Gıda-beslenme
-Enerji
-Eczacılık
-Elektrikli makinalar
-Biyoteknoloji
-Tıbbi aletler
-Paketleme-lojistik
-Polimerler –elastomerler
-Tekstil
-Yükseköğretim programları
-Diğer olası işbirliği sektörel alanları
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Üniversiteler arasında ve sanayi kuruluşları ile yapılacak işbirliklerinin projelere dönüştürülmesinde
uygulanacak finansman sorunları ise;
-Üniversite gelirleri (Ar-Ge harcamaları)
-Uluslararası proje destekleri
-Sanayi kuruluşları (sözleşmeli proje) gelirleri
-Hükümet Ar-Ge destekleri vb. gelirlerle finanse edilerek işbirlikleri yapılabilir.
Ar-Ge ve inovasyon işbirlikleri salt, teknik ve mühendislik alanları ile sınırlı kalmaksızın, sosyal ve beşeri
bilimler alanları ile de yapılabilir. Nitekim,
-İşletme,
-Ekonomi, bölgesel ekonomi
-Uluslararası ilişkiler
-Uluslararası ticaret ve lojistik
-Karayolu trafik kazalarını azaltma
-Girişimcilik, yenilikçilik, rekabet
-Yaşam kalitesini iyileştirme
-Turizm
-Multimedya, bilişim, iletişim,
-Sivil katılım
-Yerel yönetimler, yerel kaynak kullanımı
-Diğer alanlar

5 Avrasya Üniversiteleri Potansiyeli
Ar-Ge ve inovasyon konusunda işbirliği yapılmasında görev alabilecek bölge ülkeleri üniversitelerinin önemli
bir potansiyeli bulunmaktadır. Nitekim, sözü edilen üniversiteler alanlarında saygın ve yetkin üniversiteler olarak
bilinmektedir. Bu üniversitelerin dünya sıralamalarındaki konumları, mezunların istihdam edilebilirlik
göstergeleri, Ar-Ge faaliyetleri vb. özellikleri dikkate alındığında kolaylıkla ortak Ar-Ge ve inovasyon ortak
projelerine katılabilecekleri görülmektedir.
Kazakistan Üniversiteleri
-Süleyman Demirel Üniversitesi
www.sdu.edu.kz
-Almaata Teknoloji Üniversitesi
www.atu.edu.kz
-Kazak-İngiliz Teknoloji Üniversitesi
www.kbtu.kz
-Ekonomi Üniversitesi
www.kazeu.kz
-Kazak Yönetim, Ekonomi ve Strateji Araştırma Üniversitesi
www.kimep.kz
Kırgızistan Üniversiteleri
-Uluslararası Atatürk Alatoo Üniversitesi
www.iaau.edu.kg
-Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
www.manas.kg
-Kırgızistan Razzakov Teknik Üniversitesi
www.ktu.aknet.kg
-Kırgızistan Milli Üniversitesi
www.university.kg
-Kırgızistan İletişim ve İnşaat Devlet Üniversitesi
www.ksucta.kg
Özbekistan Üniversiteleri
-Taşkent Finans Universitesi
www.tfi.uz
-Taşkent Teknik Devlet Üniversitesi
www.tstu.uz
-Buhara Gıda ve Hafif Sanayi Teknolojik Üniversitesi
www.bmfbukhara.uz
-Andijan Tıp Üniversitesi
www.andmi.uz
Türkmenistan Üniversiteleri
-Uluslararası Türk-Türkmen Üniversitesi
www.ittu.edu.tm
Azerbaycan Üniversiteleri
-Bakü Devlet Üniversitesi
www.bsu.edu.az
- Azerbaycan Mingeçevir Politeknik Enstitüsü
www.mdu.edu.az
-Azerbaycan Teknik Üniversitesi
www.aztu.edu.az
- Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi
www.tdavaz.org
Türkiye’den İşbirliğine Katılması Öngörülen Üniversiteler
(Ar-Ge, inovasyon ve işbirliği yapabilme isteğine göre potansiyel üniversiteler)
Vakıf Üniversiteleri
Devlet Üniversiteleri
-Koç Üniversitesi
-İTÜ
-Sabancı Üniversitesi
-ODTÜ
-Bilkent Üniversitesi
-Hacettepe Üniversitesi
-Özyeğin Üniversitesi
-Boğaziçi Üniversitesi
-Bahçeşehir Üniversitesi
-Gebze Teknik Üniversitesi
-Atılım Üniversitesi
-İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi
-Diğer
-Ege Üniversitesi
-Diğer
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The Times Higher Education 2016-2017 Dünya sıralamasında Türkiye’de yer alan devlet üniversiteleri son üç
yılda dünyada ilk 85 ila 801 inci üniversite arasında yer almaktadır. Bu durum Türkiye’de yer alan vakıf
üniversiteleri açısından değerlendiğinde söz konusu sıralama ilk 251-800 aralığında yer almaktadır. Yukarıda yer
alan Avrasya üniversitelerinin farklı altyapı, deneyim ve uzmanlıklarının projelerde birleştirilmesi sürdürülebilir
kalkınma dinamiklerine büyük ölçüde katkıda bulunacaktır.

6

Sonuç ve Öneriler

Günümüzde disiplinler arası çalışmalar ve ortak disiplinler arası projelerin yapılması ve yaygınlaştırılması
yükseköğretimin yeni işlevleri arasına girmiştir. Sürdürülebilir kalkınmanın Ar-Ge ve inovasyonla desteklenmesi
üniversitelerin bu potansiyellerinin uluslararası işbirlikleri ile ortak araştırmalar yapılması ve teknoloji üretimi
sayesinde hızlanacaktır. Bu ise sürdürülebilir kalkınmanın doğrudan yükseköğretim kurumlarınca denetlenmesi
demektir. Üniversiteler sanayi kuruluşlarından aldıkları sözleşmeli projeler ile Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını
ticarileştirmede daha aktif rol üstlenmelidirler. Bu hem ulusal hem de bölge ülkeleri ekonomilerine katma değer
olarak yansıyacaktır. Böylece sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak kolaylaşacaktır.
Üniversitelerin birlikte çalışmaları, sanayi kuruluşları ile sözleşmeli Ar-Ge ve inovasyon projeleri yapmaları
yeni bir sinerji sayesinde yaratıcılığı da geliştirecektir. Böylece üniversiteler potansiyellerini ve performanslarını
tam kullanırken, Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları da ticarileşmiş olacak bölge ülkelerinin rekabet indekslerinde
öne çıkmaları da sağlanmış olacaktır. O nedenledir ki, üniversiteler sadece nitelikli insan kaynağı yetiştirerek değil,
Ar-Ge ve inovasyon yaparak teknoloji üreterek, ülkenin ekonomik kalkınmasını hızlandıran kuruluşlardır.
Diğer yandan, potansiyel olarak işbirliği yapılabilecek adı geçen ülkeler arasında öğretim üyesi, araştırmacı
değişimi yapılması da sürdürülebilir kalkınma sürecine yansıyacak; ortak projelerle patent, teknoloji ve inovasyon
üretimi yaygınlaşacak ve ticarileştirilebilecektir. Bu amaçla “Mevlana Değişim Programı”ndan
yararlanılabilecektir.
Bölge ülkelerinin üretimde ve mukayeseli üstünlüklerde geçmiş deneyimleri bulunmaktadır. İlgili
üniversitelerle yapılacak toplantılarda alanlarında cazibe merkezi konumunda olanlarla da ayrıca yeni Ar-Ge&
İnovasyon alanları da belirlenebilir.
Bu amaçla bölge üniversiteleri arasında Avrupa Yükseköğretim Ağı benzeri bir “Yükseköğretim Ağı”
oluşturulabilir. (YÖK’ün İslam ülkeleri arasında bir yükseköğretim ağı oluşturma çalışmasının olduğunu da
belirtelim).
Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, doğal kaynakların daha rasyonel kullanılması ve yeni enerji kaynakları
geliştirilmesini de kolaylaştırmakta ve ülkelere yeni olanaklar sağlamaktadır. O nedenle üniversiteler arasında
bölgesel ve ulusal işbirlikleri, Ar-Ge ve inovasyon olanaklarını da artıracak ve sürdürülebilir kalkınmayı
destekleyecektir. Yeter ki bu tür işbirliklerinin önünü açan vizyon sahibi yöneticilerin sayısı giderek artsın ve
sinerji oluşturarak, üniversitelerin eğitim-öğretim işlevleri yanında bu büyük potansiyelleri etkin kullanılsın.
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A Study on the Relationship Among Organizational Culture,
Learning and Innovativeness: A Survey Study at a University
Hospital
Vasfi Kendir (İstanbul University, Turkey)
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Abstract
This study aims to explain the effect of organizational culture on both organizational learning and
innovativeness. A large literature exists based on comparative studies on these concepts, which we addressed in a
triangular relationship here. We conducted a survey consisting of three scales; Ogbonna and Harris (2000)organization culture, Calantone et al (2002)-organizational learning and Wang and Ahmed (2004)-innovativeness,
at a university hospital. We found that three concepts show high correlation, and organization culture has an effect
on both organizational learning and innovativeness. We also found that organizational learning clearly effects the
organizational innovativeness. Results show that organization culture is essential for organizational knowledge
generation and use.

1 Giriş
Örgütler, bireyleri sadece fiziksel olarak aynı mekânda olmaya zorlamazlar, aynı zamanda çok farklı toplumsal
gömülülüklere (embeddedness) sahip bireyler için ortak bir kültür sahası oluştururlar. Öyle ki bu kültür sahası,
bireylerin yoğun etkileşiminin olduğu örgütlerde, bireyler arası ilişkilerin hem bireylere hem de bütün olarak
örgüte katkısını belirlemektedir. Çeşitli seremoni, tören, adet, (rituel), hikâye, mit, sembol, dil ve kahraman gibi
unsurlar aracılığıyla örgüt bünyesindeki insanların davranışlarını yönlendiren normlar, davranışlar, değerler,
inançlar ve alışkanlıklar sistemi olarak ifade edilen örgüt kültürü (Güçlü, 2003; Dinçer, 1992:271) hem bireylerin
hem de bütün olarak örgütün başarısında önemli bir etken olabilmektedir. Bilgi ve özellikle teknik bilgi (knowhow) üretimi ve kullanımı için çalışanları ortak bir uzgörü (vizyon) etrafında birleştirecek olan ideal bir örgüt
kültürüdür. Sözkonusu bilgi ve teknik bilgi hem çalışanların bireysel kazanımlarını hem de bütün olarak örgütün
kazanımını ifade etmektedir. Bunun için de gerekli olan örgütsel öğrenme süreçlerinin örgüt kültürü içerisinde
normatif bir nitelik kazanmasıdır. Örgütsel bilgideki (örgütsel kurallar, roller, teknolojiler) değişimi ve söz konusu
bilgiye eklemelerde bulunma, dönüştürme ya da eksiltmeyi (Koç, 2009) ifade eden örgütsel öğrenme, örgüt kültürü
içerisinde konumlandırılarak kurumsallaşabilir. Benzer şekilde, alışılagelmiş bir uygulamanın dışına çıkılması ya
da maddi bir üretimin önceki üretim biçimine göre taşıdığı farklılık derecesi (Yahyagil, 2001) olarak ifade edilen
yeniliğin bir anlayış olarak (yenilikçilik) çalışanlar ve örgütün geneli tarafından benimsenmesi için de örgüt kültürü
içerisinde yer edinmesi önemli bir boyuttur.

2 Literatür Taraması
Örgütsel öğrenme, örgütsel yenilikçilik ve örgüt kültürü konuları, ulusal ve uluslararası işletme yazınında yoğun
olarak çalışılmıştır. Bu üç unsurun gerek diğer başka unsurlarla gerekse birbirleri ile ele alındığı fazlaca çalışma
mevcuttur. Schein, üç mesleğin (yöneticililer, mühendisler ve operatörler) taşıdığı kültürün anlaşılmasının örgütsel
öğrenme üzerinde etkili olduğunu ifade etmiştir (Schein, 1996, s. 19). Ando 2002 yılında yapmış olduğu çalışmada,
örgüt kültürünün örgütsel öğrenme üzerinde (tek başına olmamakla birlikte) bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir
(Ando, 2002). Joseph ve Dai de örgüt kültürü, örgütsel öğrenme, çalışanların katılımı, ve çalışan verimliliği
arasındaki ilişkiyi incelediği ampirik çalışmada Ando’yu destekler biçimde örgüt kültürünün örgütsel öğrenmeyi
etkilediğini göstermiştir (Joseph ve Dai, 2009, s. 248). Ghorbani ve Sabbagh da bir üniversitede yapmış oldukları
incelemede iki değişken arasında doğrudan ve anlamlı bir ilişkiyi tespit etmişlerdir (Ghorbani ve Sabbagh, 2010).
Wanto ve Suryasaputra, 2012 yılında iki değişkenin rekabet stratejisi ve performans üzerindeki etkisini
araştırmışlar ve iki değişkenin de rekabet stratejisi üzerinde etkiye sahip olduklarını fakat performans üzerinde
doğrudan bir etkilerinin bulunmadığını göstermişlerdir (Wanto ve Suryasaputra, 2012). Azadi ve arkadaşları da,
eğitim kurumlarında çalışanlar arasındaki örgütsel öğrenme ve örgüt kültürü arasındaki ilişkiyi alt boyutlarıyla
beraber inceledikleri çalışmada anlamlı sonuçlara ulaşmışlardır (Azadi vd., 2013). Hsu da yapmış olduğu
çalışmada, örgüt kültürü, örgütsel öğrenme ve bilgi teknolojisi stratejilerinin bilgi yönetimi ve performansına
etkilerini incelediği çalışmada anlamlı bir ilişki tespit etmiştir (Hsu, 2014). Lee ve Chen de iki değişken arasındaki
ilişkiyi Tayvan özelinde inceledikleri ampirik çalışma neticesinde, daha önceki çalışmaların sonuçlarını bir nebze
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ileriye taşıyarak iki değişken arasında sadece karşılıklı bir ilişki olmayıp aynı zamanda karşılıklı bir etkileşimin
olduğunu göstermişlerdir (Lee ve Chen, 2015).
Acar ve Acar, yapmış oldukları çalışmada örgüt kültürü ve örgütsel yenilikçiliğin firma performansı üzerinde
pozitif etki yaptığını göstermişlerdir (Acar ve Acar, 2012). Yeşil ve Kaya ise inovasyon yeteneği üzerinde örgüt
kültürünün etkisini araştırdıkları çalışmaları neticesinde; örgüt kültürüne ilişkin bazı özelliklerin (örneğin
adhokrasi) yenilikçilik için uygun altyapı oluşturduğunu ifade etmektedir (Yeşil ve Kaya, 2012). Büschgens ve
arkadaşları, yapmış oldukları çalışmada, yöneticilerin izledikleri inovasyon stratejilerine göre örgüt kültürü inşa
etmeleri gerekliliğini göstermişlerdir (Büschgens vd., 2013). Zhu, örgüt kültürü bünyesinde yer alan bazı
unsurların, teknoloji destekli inovasyonun çalışanlar tarafından nasıl algılandığı ve karşılandığı noktasında etkili
olduğunu göstermiştir (Zhu, 2015).
Diğer yandan F. Hurley ve Hult, yenilikçilik, örgütsel öğrenme ve pazar yönelimli olmayı bütünleştirerek ele
aldıkları ampirik çalışma neticesinde yenilikçilik ve öğrenme arasında bir ilişki olduğunu tespit etmişlerdir (Hurley
ve Hult, 1998). Therin ise küçük ölçekli teknoloji firmaları üzerinde yapmış olduğu araştırma neticesinde de benzer
şekilde örgütsel öğrenme sürecinin firmaların yenilikçilik performansını etkilediği sonucuna ulaşmıştır (Therin,
2002). Yeung ve arkadaşları ise bu sonucu biraz daha ileri taşıyarak bu etkinin, firmanın içerisinde bulunduğu
koşullara bağlı olarak değişebileceğini göstermişlerdir (Yeung vd., 2007). Garrido ve Camarero da örgütsel
öğrenmenin yenilikçilik üzerindeki bu etkisini müze vb. kültürel amaçlı hizmet sunan kuruluşlarda da tespit
etmiştir (Garrido ve Camarero, 2010). Salim ve Sulaiman da Malezya’daki KOBİ’ler üzerine yapmış oldukları
çalışmada, örgütsel öğrenmenin firmanın yenilikçilik yeteneğini olumlu yönde etkilediği ve yenilikçiliğinde firma
performansını artırdığı sonucuna ulaşmışlardır (Salim ve Sulaiman, 2011). Özdevecioğlu ve Biçkes, örgütsel
öğrenmenin ürün, süreç strateji ve pazar yenilikçiliği üzerinde etki ettiğini amprik olarak göstermişlerdir
(Özdevecioğlu ve Biçkes, 2012). Yakın zamanda yapılan çalışmalar da var olan bu ilişkiyi desteklemektedir
(Uğurlu ve Kurt, 2016; Kızıloğlu, 2015; Maktabi ve Khazaei, 2014).
Bu araştırmanın temel amacı, sağlık sektöründe başarı ve etkinliğin elde edilebilmesi açısından örgüt kültürü,
örgütsel öğrenme ve örgütsel yenilik arasındaki ilişkiyi belirlemek ve istatistiki değerlendirmelerden yola çıkarak
bu ilişkiyi açıklamaya çalışmaktır. Böylece çalışmanın, uluslararası yazında geniş ölçüde ele alınan konuyu üçlü
bir platforma taşıyarak konuya farklı bir bakış açısı kazandıracağı düşünülmektedir.

3 Örgüt Kültürü
Toplumların tarihlerinden gelen mirasların tümünü ifade eden (Güçlü, 2003) kültür kavramı kelime olarak
"toplumsal gelişim gösteren tarihi süreçte maddi ve manevi varlıklar ile bunların oluşmasında, sonraki kuşaklara
aktarılmasında uygulanılan ve bireyin toplum içinde egemenliğini esas alan araçların tümü", "bir topluma veya
halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütünü", "muhakeme, zevk ve eleştirme yeteneklerinin
öğrenim ve yaşantılar yoluyla geliştirilmiş olan biçimi", "bireyin kazandığı bilgi" ve "tarım" anlamları taşımaktadır
(TDK, 2017).
Kültür olgusu aşağıdaki unsurlardan oluşmaktadır;
Tutumlar: İnsana atfedilen ve insanın psikolojik olarak bir objeye, bir hisse, bir düşünceye karşı sistemli bir
şekilde oluşturulmuş eğilim (Demir, 2005).
Normlar: Bireylerin ne şekilde davranması gerektiğini ifade eden ve değer ve inançlara göre meydana gelen
yazılı olmayan standart ve kurallar topluluğu (Şişman, 2007).
Değerler: İnsanların, davranış ve tutumlarında birer kıstas (Türk, 2007).
Semboller: İnsanlar için herhangi bir anlam ifade eden eylem, davranış işaret, renk, nesne vb. (Doğan, 2007).
Mitler: Sembolik tanımlarla anlatılan kutsallık niteliği bulunan ve saygıya değer uydurulmuş masallar (Doğan,
2007).
Törenler: İdeal etkilere ve değerlere dair kurum, grup ve toplum içi değer uygulamalarıdır (Doğan, 2007).
Kahramanlar: Gelenek ve kültür içinde yoğun olarak tekrar edilmiş niteliklere sahip ölmüş veya yaşayan,
gerçek veya gerçek dışı kişiler (Türk, 2007).
İdeolojiler: Olgu ve olaylar karşısında sergilenen ve arka planında bilişsel bir birikim barındıran kalıplaşmış
bakış açısı
Dil: kültürün öğrenilip yorumlanmasını ve sembolleşmesini sağlar
Bu kavram yönetim bilimine ilk olarak, 1979 yılında Andrew M. Pettigrew’in Administrative Science Quarterly
dergisinde yazdığı “On Studying Organizational Cultures” (Örgütlerin Kültürel incelenmesi üzerine) adlı makalesi
ile girmiştir (Pettigrew, 1979). Örgüt Kültürü “Bir toplum veya topluluğu birlikte idare eden ve bireylerince
aktarılan kurallar, tutumlar, istekler, inanç, düşünceler ve bilimler" şeklinde ifade edilebilir (Baytok, 2006).
Pettigrew’den sonra konu, örgütsel davrnaış yazını içerisinde ciddi bir konum kazanmış ve tanımsal olarak
aşağıdaki Tablo 1’de belirtilen çeşitlenmeye ulaşmıştır.
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Üyeler tarafından bir organizasyonun ele alınan değerler faaliyetleri
Paylaşılan geniş ve güçlü temel değer sistemi
Burada "İşler bu şekilde görülür" biçiminde yöneltilen muhakemeler
Bir bütün olarak ele alınmak istenen programlı bilgiler
İş hayatında meydana gelen sürekli ve nesnel yargılar açısıyla ele alınan inançlar
Çalışanlara verilen törenler ve mitler
Sembolik değerleri ifade eden öyküler, mitler, kahramanlar, sloganlar gibi paylaşılan değerler
Örgütün iç ve dış sorunlarını uyumlu bir hale getirip, geliştirdiği temel esaslar
Entegre ve adapte döneminde organizasyonun problemlerle baş etmeyi öğrendiği ve geliştirdiği
durumlar
Örgütü bir arada tutan, uyumlu bir hal almasını sağlayan ve iyi sonuçlar almayı amaçlayacak,
felsefeler, ideolojiler, değerler, varsayımlar, inançlar, beklentiler, yaklaşımlar ve normlar esasını
oturtabilmek
İdarecilerin içinde oldukları alanı nasıl ve ne bakımdan gördüklerini ve yenilikleri nasıl ele aldığını
gösteren inançların tümü

J. C. Spender
C. O. Reilly
T.Deal Kennedy
G. Hofstede
J. M. Kouzes
W. G. Ouchi
T. Peters-R.
H. Waterman
E. H. Schein
F. Luthans
Szilagyi and
Wallace
Sabuncuoğlu ve
Tüz

Tablo 1. Örgüt Kültürü Tanımları Kaynak: R. W. Griffin ve G Moorhead, (1989), Organizational Behavor,
Houghton Mifflin Co. USA, Aktaran: H. Eşki, (2009). Stratejik Yönetim ve Örgüt Kültürü: İlişkisel Bir Analiz.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi S. 24, ss. 165-172.
Örgüt kültürü, yazındaki çalışmalarda yenilikçi, rekabetçi, toplumcu ve bürokratik olmak üzere dört boyutta
incelenmiştir. Yenilikçi kültür; yenilikçiliğe, gelişmeye, risk almaya, yeni fikirlere açık olmaya, yeni rekabet
koşullarına uyum sağlamaya ve büyümeye önem veren değerler bütününden oluşan kültür türüdür. Rekabetçi
kültür; rekabet avantajı sağlamak adına üretkenliğe, yoğun çalışmaya ve amaçlara ulaşabilmek için görevi
sadakatle yerine getirmeye önem veren bir kültürdür. Toplumcu kültür; işletmenin geniş bir aile gibi düşünüldüğü,
insan kaynaklarına önem verildiği, sosyal diyalogların kuvvetlendirildiği, geleneklere uygun davranışlarda
bulunulduğu ve sadakatle örgüte bağlanmanın önemli bir değer olarak kabul edildiği bir kültür türüdür (Bakan,
2008). Bürokratik kültürde ise akılcı ve yasal yapılanmalar ağır basar, ayrıntılı iş ya da görev tanımları yapılır,
kural ve standartlara uyulması zorunludur (Sezgin, 2010).

4 Örgütsel Öğrenme
Örgütsel öğrenme, örgütsel bilgideki (örn. örgütsel kurallar, roller, gelenekler, stratejiler, yapılar, teknolojiler,
kültürel uygulamalar, yetenekler vb.) değişimi (eklemelerde, dönüştürme ya da eksiltmeyi) ifade etmektedir.
Örgütsel öğrenme kuramları, örgütsel bilgide değişime yol açan ya da engelleyen süreçleri; öğrenme ve bilginin
davranışlar ve örgütsel çıktılar üzerindeki etkilerini açıklamaya çalışırlar (Koç, 2009). Huber (1991) öğrenme
sürecinin nasıl gerçekleştiğine dair yapmış olduğu yazın incelemesinde dört aşamadan bahsetmektedir. Bunlar;
- Bilginin Edinilmesi,
- Bilginin Dağıtılması (Paylaşılması),
- Bilginin Yorumlanması,
- Bilginin Saklanması (Örgütsel Hafıza) (Huber, 1991; 91).
Crossan ve arkadaşları, birey, grup ve örgüt düzeyindeki farklı öğrenme düzeyleriyle ilgili olarak öğrenme alt
süreçleri öne sürmüşlerdir. Yazarlar bu alt süreçleri, Görü (Intuiting), Yorumlama (Interpreting), Bütünleştirme
(Integration) ve Kurumsallaştırma (Institutionalization) olarak açıklamakta ve çeşitli düzeylerdeki öğrenme
durumları ile ilişkisini aşağıdaki Tablo 2’ deki gibi açıklamaktadır (Crossan ve diğ., 1999; 525).
Öğrenme Düzeyi

Süreç
Görü

Bireysel Düzeyde
Yorumlama
Grup Düzeyinde

Bütünleştirme

Örgüt Düzeyinde

Kurumsallaştırma

Girdi ve Çıktı
Deneyimler,
Görüntüler,
Metaforlar
Dil,
Bilişsel Harita,
Konuşma/Diyalog
Ortak Anlayış,
Karşılıklı Uyuşma,
Etkileşimci Sistemler
Rutinler,
Kontrol Sistemleri,
Kural ve Prosedürler

Tablo 2. Öğrenme Düzey ve Yöntemleri Kaynak: Mary M. Crossan, Henry W. Lane and Roderick E. White,
(1999), An Organizational Learning Framework: From Intuition to Institution, The Academy of Management
Review, Vol. 24, No. 3, pp. 522-537.
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Tanımlardan da anlaşılacağı üzere örgütsel öğrenme bir süreci ifade etmektedir. Yazında sıkça karıştırıldığı
öğrenen örgütler kavramından temel farkı da öğrenen örgütler, bir örgütsel formu ifade ederken örgütsel öğrenme
bir süreci ve faaliyet dizisini (çabayı) ifade etmektedir (Örtenblad, 2001). Örgütsel öğrenmeye dair eğilimin
ölçülmesinde yazında tanımlanmış 4 temel öğe bulunmaktadır. Bunlar;
Örgüt içerisinde öğrenme ortamını geliştiren bir örgütün öğrenmeye değer vermesini ve desteklemesini ifade
eden öğrenmeye bağlılık, departmanlar arası odak farklılığını koordine eden ve iletişim bariyerlerini ortadan
kaldıran paylaşılmış vizyon, örgütsel rutinlere eleştirel bir açıdan yaklaşan ve yeni fikirlere açık olmayı ifade eden
açık fikirlilik ve son olarak da farklı kaynaklardan elde edilen bilgilerin örgüt sistemi içerisinde olduğu gibi ya da
yeniden işlenerek birimler arası paylaşımı yoluyla kümülatif bir bilgi yığını oluşturulması anlamı taşıyan sistem
içi bilgidir (Calantone ve diğ., 2002).

5 Örgütsel Yenilikçilik
Yenilik kavramının ne olduğuna dair tanımlara bakıldığında çeşitlilik sergilediği görülmektedir. Schumpeter,
ortaya yeni ürün koyulması ya da yeni pazar keşfedilmesi olarak tanımlarken, Drucker tarafından işletmenin iki
temel fonksiyonundan birisi, Mohr tarafından işletmede değişimlerin uygulama aşaması, Simmonds tarafından
yeni ürün ve hizmetler, mevcut ürünlerin yeni pazarlara arzı ya da yeni pazarlama teknikleri gibi yeni fikirler,
Damanpour tarafından firma tarafından yeni fikirlerin geliştirilmesi ve benimsenmesi, Evans tarafından nesne ve
süreçlere yeni bir perspektifle yaklaşarak yeni ilişkileri görebilme ya da nesne ve süreçlerin mevcut durumlarından
yeni bileşenler oluşturma, Rogers tarafından bilginin hem üretimi hem de yayılması ve Boer & During tarafından
da yeni ürün-pazar-teknoloji-örgüt kombinasyonu oluşturma olarak tanımlanmıştır (Popa ve diğ., 2010; Boer ve
During, 2001; Rogers, 1998; Evans, 1991; Damanpour, 1991; Simmonds, 1986; Mohr, 1969; Drucker, 1954;
Schumpeter, 1930). Örgütsel yenilikçilik ise en genel olarak örgüt için yeni olan mekanizma, sistem, politika,
program, süreç, ürün ya da hizmetlerin örgüt içerisinde üretilmesi ya da dışarıdan temin edilmesi olarak
tanımlanabilir (Mendoza, 2015; Damanpour & Gopalakrishnan, 2001).
Örgütsel yenilikçilik yazında beş boyutta ele alınmaktadır. Bunlar (Günday ve diğ., 2011; Wang ve Ahmed,
2004);
Yeni bilgi ve teknolojilerin kullanılmasına ya da mevcut bilgi ve teknolojilerin kombine edilerek ilk kullanımına
dayanan, gelişen teknoloji, müşteri ihtiyaçları, kısa ürün hayat seyri ya da küresel rekabet baskısıyla ortaya çıkan
ve ürünün teknik özelliklerinde, bileşenlerinde, parçalarında ya da kullanımında yeni ve önemli gelişmeleri içeren
ürün yenilikçiliği,
Kullanılan teknik, yöntem ve ekipmanlarda önemli değişiklikleri içeren, üretim ve dağıtım maliyetlerinin
düşürülmesi ve kalitenin artırılmasını amaçlayarak üretim ve dağıtım yöntemlerinde yeni ve gelişme niteliğindeki
uygulamaları ifade eden süreç yenilikçiliği,
Pazarlama karmasındaki ürün konumlandırma, tutundurma ve tasarımı gibi aktivitelerle ilişkili olarak müşteri
ihtiyaçlarının daha iyi karşılanması, yeni pazarlara açılma ya da satışları artırmak için mevcut ürünü pazarda
yeniden konumlandırmayı amaçlayan ve pazarlama karması politikalarında önemli değişiklikleri içeren yeni
pazarlama yöntemlerinin uygulanmasını ifade eden pazarlama (pazar) yenilikçiliği,
Birey, takım ve idari düzeyde inovasyon kültürünün oluşmasını ve yeni fikirlerin kavranmasını sağlayan ve
işletmenin yeniliğe yönelik olarak sürekli davranışsal değişimini ifade eden davranışsal yenilikçilik,
Piyasadaki elverişli konumun fark edilmesi ve elde edilmesinde ortaya çıkan ve işletmeye değer katacak yeni
rekabetçi stratejilerin geliştirilmesi anlamı taşıyan stratejik yenilikçiliktir.

6 Araştırma
6.1 Metodoloji
Araştırma, örgüt kültürü, öğrenme ve yenilikçilik arasındaki etkisel ilişkiyi saptamaya yöneliktir. Araştırmada
benimsenen model aşağıdaki Şekil 1’de sunulmuştur. İşletme performansı üzerindeki etkisi bu güne kadar yapılan
çalışmalarla ortaya konulmuş olan (Wahjudi ve diğ., 2013; Günday, 2011; Calantone ve diğ., 2002) bu üç unsurun
birbirleri ile olan ilişkisi ikili analizlerle çok defa yapılmıştır. Fakat bu üç unsuru birlikte ele alan ve örgüt
kültürünün öğrenme ve yenilikçilik üzerindeki etkisini ortaya koyan pek fazla çalışma bulunmamaktadır.
Çalışmada incelenecek olan hipotezler şu şekildedir.
H1: Örgüt kültürü, örgütsel öğrenmeyi pozitif ve anlamlı şekilde etkilemektedir.
H2: Örgüt kültürü, örgütsel yenilikçiliği pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.
H3: Örgütsel öğrenme, örgütsel yenilikçiliği pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.

SESSION 2C: Mikroekonomi

295

Örgütsel
Yenilikçilik

Örgüt
Kültürü
Örgütsel
Öğrenme

Şekil 1. Araştırma Modeli
Araştırma bir üniversite hastanesinde yapılmıştır. Her örgütte olduğu gibi, her hastane de farklı bir kültüre
sahiptir. Örgütsel değerler sağlık kuruluşlarında örgütsel kültürü destekleyen önemli unsurdur. Hastaneler, örgüte
mensup kişiler tarafından paylaşılan kural ve değerlerle inanç sistemini daha ileri bir noktaya taşıyarak güçlü bir
örgüt kültürü oluşturabilir (Gemlik ve diğ. 2015, s.5).
Araştırmada kullanılan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anketler hastane bünyesindeki çalışanlara elden
form olarak dağıtılmış ve toplama işlemi yaklaşık 2 aylık bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmiştir. 600 adet geri
dönüş sağlanmıştır. Veriler SPSS programının SPSS 22.0 versiyonunda işlenerek geçerlilik ve güvenilirlik testleri
gerçekleştirilmiştir.
6.2 Anket Formu ve Tanımlayıcı İstatistikler
Anket demografik veriler, örgüt kültürü, örgütsel öğrenme ve örgütsel yenilikçilik ölçeği olmak üzere 4 ölçekten
oluşmaktadır. Cevaplayanın demografik özelliklerini anlamaya yönelik olan ölçek 7 (yedi) sorudan oluşmaktadır.
Ölçekteki sorulara ilişkin frekans dağılımları aşağıdaki Tablo 3’te sunulmuştur.
Çalışan Yaş Aralığı

Dağılım

Yüzde

18-30
21-40
41-50
51 ve Üzeri
Toplam

174
219
169
38
600

29,0
36,5
28,2
6,3
100,0

Cinsiyet

Dağılım

Yüzde

Erkek
Kadın
Toplam

167
433
600

27,8
72,2
100,0

Eğitim Durumu

Dağılım

Yüzde

İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Toplam
Medeni Durumu
Evli
Bekar

9
51
117
207
141
75
600
Dağılım
272
228

1,5
8,5
19,5
34,5
23,5
12,5
100,0
Yüzde
62
38

Sektörde Çalışma Süresi

Dağılım

Yüzde

0-1 yıl
2-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri
Toplam

25
100
130
76
117
152
600

4,2
16,7
21,7
12,7
19,5
25,3
100,0
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Kurumda Çalışma Süresi

Dağılım

Yüzde

0-1 yıl
2-5 yıl
6-10 yıl
11-15 yıl
16-20 yıl
21 yıl ve üzeri
Toplam

34
139
120
76
101
130
600

5,7
23,2
20,0
12,7
16,8
21,7
100,0

Görevi

Dağılım

Yüzde

Doktor/Akademisyen
Hemşire
Sağlık Teknikeri
Laborant/Kimyager
Diğer Sağlık Personeli
Toplam

132
271
73
53
71
600

22,0
45,2
12,2
8,8
11,8
100,0

Tablo 3. Demografik Verilere İlişkin Frekans Dağılımları
Verilerde en dikkat çekici husus çalışanların cinsiyeti olarak göze çarpmaktadır. Anketi yanıtlayanların % 72’isi
kadınlardan oluşmaktadır. Yine sektörde ve kurumda 10 yıl üzeri çalışma süresine sahip olanların oranı % 50’nin
üzerindedir ve bu sonuç yanıtlayıcıların çalıştıkları kurumun kültür, öğrenme ve yenilikçilik durumu hakkındaki
görüşlerinin güvenilirliğini artırmaktadır.
Örgüt kültürü için Ogbonna ve Harris (2000) tarafından, örgütsel öğrenme için Calantone ve arkadaşları (2002)
tarafından ve örgütsel yenilikçilik içinse Wang ve Ahmed (2004) tarafından geliştirilmiş ölçekler kullanılmıştır.
Üç ölçek de 5’li likert tipinde; (1) Tamamen katılmıyorum, (2) Katılmıyorum, (3) Ne katılıyorum, ne
katılmıyorum, (4) Katılıyorum ve (5) Tamamen katılıyorum olarak hazırlanmıştır. Ölçeklere ilişkin soru sayısı,
ortalama ve standart sapma değerleri aşağıdaki Tablo 4’de sunulmuştur. Yapılan Kolmogrov-Smirnov testi,
ölçeklerin normal dağılım sergilediğini göstermektedir.
Ölçekler
Örgüt Kültürü Ölçeği

Örgütsel Yenilikçilik Ölçeği

Örgütsel Öğrenme Ölçeği

Alt Boyutlar
Yenilikçi Kültür
Rekabetçi Kültür
Bürokratik Kültür
Toplumcu Kültür
Davranışsal Yenilikçilik
Ürün Yenilikçiliği
Süreç Yenilikçiliği
Pazar Yenilikçiliği
Stratejik Yenilikçilik
Öğrenmeye Bağlılık
Paylaşılmış Vizyon
Açık Fikirlilik
Sistem İçi Bilgi

Ad. Madde Sayısı
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
4
600
5

Ort. St. S.
2,84 0,94
3,12 0,82
3,11 0,93
2,94 0,98
3,08 0,86
2,98 0,81
3,06 0,89
2,88 0,84
3,04 0,72
3,14 0,92
2,97 0,95
3,05 0,85
3,02 0,93

Min Max
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00
1,00 5,00

Tablo 4. Ölçeklere İlişkin Tanımlayıcı İstatistikler
6.3 Geçerlilik ve Güvenilirlik Testleri
Yapılan geçerlilik ve güvenilirlik analizleri sonucunda aşağıda Tablo 5’te belirtilen sayıda soru çıkartılmıştır.
Son durumda ölçeklere ilişkin geçerlilik ve güvenilirlik analizleri Tablo 6, Tablo 7 ve Tablo 8’de sunulmuştur.
KMO & Barlet testleri verilerin normal bir dağılım gösterdiğini ve faktör analizine uygun olduğunu
göstermektedir. Örgüt kültürü ölçeğinde ortaya çıkan faktörler, toplam varyansın % 74’ünü, örgütsel yenilikçilik
ölçeğinde ortaya çıkan faktörler toplam varyansın % 76’sını ve örgütsel öğrenme ölçeğindeki faktörler de toplam
varyansın % 74’ünü açıklayabilmektedir.
Alt Boyutlar
Rekabetçi Kültür
Ürün Yenilikçiliği
Süreç Yenilikçiliği
Pazar Yenilikçiliği
Stratejik Yenilikçilik

Madde
Sayısı
4
1
4
1
4

Tablo 5. Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizleri Sonrası Çıkarılan Sorular
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Maddeler

Fak.
Yük.

Fak.
Açık.

Hastanemizi bir arada tutan kenetleyici unsur; belirlenen resmi kurallar ve
politikalar çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren düzgün bir kurum yapısına 0,820
sahip olmaktır.
Hastanemizin organizasyon yapısı dâhilinde çalışanların neyi, nasıl ve ne
Bürokratik şekilde yapacağını belirleyen prosedürler ve yönetmelikler son derece resmi 0,811
25,603
Kültür ve bürokratik bir yapı oluşturmaktadır.
Hastanemizdeki en iyi yöneticilerin koordinatörler, örgüt yapısında
0,697
düzenleme yapanlar ve idareciler olduğu kabul edilir.
Hastanemizin süreklilik ve istikrarı esas alan yapısı sayesinde operasyonların
0,613
doğru, verimli ve düzgün bir şekilde gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır.
Hastanemizin dinamik ve girişimci yapısı sayesinde, çalışanlarımız
0,782
gerektiğinde risk almaya gönüllüdürler.
Hastanemiz büyüme ve yeni kaynakların edinimi sırasında karşılaşılabilecek
0,776
Yenilikçi her türlü zorluğa karşı hazırlıklı olmaya önem verir.
25,002
Kültür Hastanemizi bir arada tutan kenetleyici unsur, sektörde birinci olma bilinci ve
0,732
arzusu yaratan yenilikçiliğe ve gelişmeye olan bağlılığıdır.
Hastanemizdeki yöneticiler girişimci, yenilikçi ve risk alabilme özelliğine
0,714
sahiptirler.
Hastanemizdeki en iyi yöneticilerin danışman, anne-baba ve yol gösterici rolü
0,802
üstlenen kişiler olduğu kabul edilir.
Hastanemizin insan kaynaklarına önem veren yapısı, çalışanların moral,
0,795
Toplumcu motivasyon ve uyumunu desteklemektedir.
22,998
Kültür Hastanemiz, çalışanlarına geniş bir ailenin bir parçasıymış gibi hissettirmeyi
0,758
başarır; çalışanların bireysel istek ve ihtiyaçlarını önemser.
Hastanemizi bir arada tutan kenetleyici unsur kurumumuza olan bağlılık,
0,505
sadakat ve kurumumuzun gelenekleridir.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

Cronbach’s
Alpha

0,87

0,88

0,86

,939
4800,681
66
,000

Tablo 6. Örgüt Kültürü Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
Faktörler

Davranışsal
Yenilikçilik

Pazar
Yenilikçiliği

Ürün
Yenilikçiliği

Maddeler

Fak.
Yük.

Fak.
Açık.

Hastanemizde, işini farklı yollar/yöntemler kullanarak yapanlara hoşgörü
0,806
gösteririz.
Kurumumuzdaki çalışanları, orijinal ve özgün düşünme/davranma
0,793
konusunda cesaretlendiririz.
28,474
İşimizle ilgili farklı/özgün çözümler arama ve yeni yollarla/yöntemlerle
0,779
yapmayı deneme konusunda arzuluyuz.
İşimizle
ilgili
yeni
yollar/yöntemler
denemek
istediğimizde
0,752
yöneticilerimizden yoğun destek görürüz.
Yeni hizmetlerin sağlık sektörüne sunulmasında, hastanemiz genellikle en
0,826
ileri teknolojiden faydalanmaktadır.
Hastanemizin sunmuş olduğu yeni hizmetler, yeni rakiplerimiz karşısında
0,778
hastanemize genellikle üstünlük sağlar.
24,720
Rakiplerimize kıyasladığımızda, sunduğumuz hizmetler için kullandığımız
güncel pazarlama yöntemlerimiz, sağlık sektöründe devrim niteliği 0,720
taşımaktadır.
Sağlık sektörüne yeni hizmet sunma konusunda hastanemiz genellikle
0,800
öncüdür.
Sunmuş olduğumuz yeni hizmetler, hastalarımız tarafından genellikle özgün
0,789 22,993
olarak değerlendirilir.
Rakiplerimizle kıyasladığımızda, hastanemiz son 5 yılda daha fazla
0,720
yenilikçi hizmet sunmuştur.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

Tablo 7. Örgütsel Yenilikçilik Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi

Cronbach’s
Alpha

0,86

0,84

0,88

,905
3806,526
45
,000
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Faktörler

Fak.
Yük.

Maddeler

Fak.
Açık.

Geçmişte yaşananlardan çıkarılan dersleri ve tecrübeleri paylaşma
,774
konusunda yeterli çaba sarf ediyoruz.
Geçmişte yaşananlardan çıkarılan dersleri hafızada canlı tutmak için
,753
yöneticilerimiz tarafından sistemsel konuşmalar yapılır.
Sistem İçi Departmandan departmana (birimden birime, takımdan takıma) yapılan
22,928
Bilgi
sistemsel faaliyetlerde öğrenilen dersleri paylaşma konusunda belirli ,752
mekanizmalarımız vardır.
Hastanemizdeki üst yönetim, bilgi paylaşımının önemini daima vurgular.
,729
Paylaşımı konusunda başarısız olunan organizasyon çabalarımızı, daima
,701
analiz ederiz ve çıkarılan dersleri geniş biçimde tartışırız.
Organizasyonun temel değerleri, öğrenmeye gelişme açısından önem verir. ,809
Yöneticilerimiz, temelde organizasyonumuzun öğrenme yeteneğinin,
,736
rekabetçilik avantajı getirdiğinde hemfikirdirler.
Öğrenmeye
18,140
Kurumumuzdaki genel kanı, çalışanların öğrenmesinin bir gider değil,
Bağlılık
,702
yatırım olduğu yönündedir.
Organizasyonumuzda öğrenme, sistemdeki varlığımızı garanti altına almak
,689
için gerekli ve hayati bir meta olarak görülür.
Kurumsal sistemimizin yönünü belirlemede, çalışanlar kendilerini ortak
,724
olarak görürler.
Kurumsal sistemimizin bütün aşama, fonksiyon ve bölümü ile ilgili
,697
Paylaşılmış
görüşümüzde tam bir fikir birliği vardır.
16,500
Vizyon
Kurumumuzda bütün birimler ve kademeler arasında amaç birliği söz
,669
konusudur.
Kurumumuzda bütün çalışanlar, sistemin amaçları konusunda sorumludur. ,644
Hastalarımız hakkında eleştirel olarak yaptığımız varsayımları dışarıya
,790
yansıtmaktan çekinmeyiz
Hastalar hakkındaki bilgileri, yorumlama tarzımızı etkileyen
,717
önyargılarımızı nadiren kolektif olarak sorgularız.
Açık Fikirlilik
16,161
Kurumumuzda çalışanlar, sektördeki yerimizi algılama yolları hakkında
,701
sürekli sorgulanmaktadır.
Alınan kararların ve yapılan aktivitelerin kalitelerini belli zaman
,578
aralıklarında sürekli yargılarız.
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy.
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square
df
Sig.

Cronbach’s
Apha

0,91

0,89

0,89

0,83

,955
7513,956
136
,000

Tablo 8. Örgütsel Öğrenme Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Analizi
6.4 Hipotez Testleri
Tablo 9’da görüleceği üzere, ölçekler anlamlı bir ilişki göstermiştir (p<0.01). Örgüt kültürü, örgütsel
yenilikçilikle 0,787; örgütsel öğrenmeyle 0,786 değerinde pozitif yönde anlamlı ilişki göstermektedir. Örgütsel
öğrenme de örgütsel yenilikçilikle 0,789 değerinde pozitif yönde anlamlı ilişki göstermektedir. Tablo 5’te
görüldüğü gibi biyoloji tutum ölçeği puanları ile ölçüt arasındaki korelasyon analizine ilişkin aritmetik ortalama
değerleri 2,9422 ile 3,0428 arasında, standart sapma değerleri ise 0,810 ile ,856 arasında değişmektedir. (r (12) =
0.787, p < 0,01, r (13) = 0.786, p < 0,01, r (23) = 0.789, p < 0,01,).
Örgüt Kültürü
Örgütsel Yenilikçilik
Örgütsel Öğrenme

N:600

1
1
,787**
,786**

r: Pearson korelasyonu

2

3

1
,789**

1

Ortalama
2,965
2,942
3,0428

S. S.
0,856
0,820
0,810

n: Faktör No **p<0.01

Tablo 9. Pearson Korelasyon Analizi
Aşağıdaki Tablo 10’da örgüt kültürünün bağımlı değişken olan örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisine (Model
I), yine örgüt kültürünün bağımlı değişken olan örgütsel yenilikçilik üzerindeki etkisine (Model II) ve örgütsel
öğrenmenin bağımlı değişken olan örgütsel öğrenme üzerindeki etkisine (Model III) ilişkin regresyon analizi
sonuçları verilmiştir. Analiz sonuçlarından Model 1’in istatistiksel olarak anlamlı (F=970,394, p<0,01) ve yüksek
oranda bir açıklayıcılığa sahip olduğu görülmektedir ( R2 = 0,619). Buna göre örgüt kültürü, örgütsel yenilikçiliği
pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir (β=0,753, t = 31,151, p<0,01). Bu sonuç H1’i doğrulamaktadır. Yine
Model 2^nin de istatistiksel olarak anlamlı (F=967,735, p<0,01) ve yüksek oranda bir açıklayıcılığa sahip olduğu
görülmektedir (R2 = 0,618). Buna göre örgüt kültürü, örgütsel öğrenmeyi pozitif ve anlamlı bir şekilde
etkilemektedir (β=0,743, t = 31,108, p<0,01). Bu sonuç H2’yi doğrulamaktadır. Son olarak Model 3 de istatistiksel
olarak anlamlı (F=989,172, p<0,01) ve yüksek oranda bir açıklayıcılığa sahiptir (R2 = 0,623). Buna göre örgütsel
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öğrenme, örgütsel yenilikçiliği pozitif ve anlamlı bir şekilde etkilemektedir (β=0,800, t = 31,451, p<0,01). Bu sonuç
H3’ü doğrulamaktadır.
Modeller

Bağımlı
Değişken

Bağımsız
Değişken

Model Özeti
R

R2

Katsayılar
B

SH

β

t

p

Sabit 0,708 0,075
9,484
0,000
Örgütsel
Örgüt
Model I
0,786 0,619
Yenilikçilik
Kültürü
ÖK
0,753 0,024 0,786 31,151 0,000
Sabit 0,838
0,74
11,367 0,000
Örgütsel
Örgüt
Model II
0,786 0,618
Öğrenme
Kültürü
ÖK
0,743
0,24
0,786 31,108 0,000
Sabit 0,509 0,080
6,356
0,000
Örgütsel
Örgütsel
Model III
0,789 0,623
Yenilikçilik
Öğrenme
ÖÖ
0,800
0,25
0,789 31,451 0,000
Model 1 için F = 970,394 (p < 0,01); Model II için F = 967,735 (p < 0,01). Model III için F = 989,172 (p < 0,01).

Tablo 10. Doğrusal Regresyon Analizi

7 Sonuç
Sonuçlar yazında örgüt kültürünün örgütsel öğrenme üzerinde etkisi olduğuna dair görüşleri (Lee ve Chen, 201;
Ando, 2002) desteklemektedir. Örgüt içerisinde öğrenmeye olanak sağlayan, öğrenme süreç ve prosedürlerini
kurumsallaştırarak örgütün bir parçası haline getirecek olan örgüt kültürüdür. Öğrenme süreçlerinin çalışanlar
tarafından benimsenmesi, kültürel bir norm haline gelmesi ile sağlanabilmektedir. Yine örgüt kültürünün
yenilikçilik üzerinde etkisi olduğuna dair bulgular da yazını destekler yöndedir (Zhu, 2015; Büschgens vd., 2013).
Bu sonuç çalışanlara yenilikçi bir bakış açısının kazandırılması ve yeniliğin değişik şekillerde somut olarak ortaya
çıkması için kurumsal bir iklimin gerekliliğine işarettir. Örgüt kültürü, hem yenilikçiliğin hem de öğrenmenin
ortaya çıkmasında önemli bir platform olarak görünmektedir. Örgütsel öğrenmenin yenilikçilik üzerindeki etkisi
de yine yazınla (Özdevecioğlu ve Biçkes, 2012; Salim ve Sulaiman, 2011; Garrido ve Camarero, 2010; Therin,
2002) paralellik göstermektedir. Bu sonuç da yenilikçilik için dinamik ve sürekli kendini güncelleyen bir örgütsel
hafızanın gerekliliğine vurgu yapmaktadır.
Sonuçlar yazınla aynı yönde öngörüler sunmaktadır. Yazında çok defa ikili olarak ele alınan bu üç boyut
çalışmada farklı olarak üçlü bir ilişki sarmalında ele alınmıştır. Fakat kullanılan analizlerin kültür, öğrenme ve
yenilikçiliğin alt boyutlarına inme imkânı vermemesi dolayısıyla sonuçlar kısıtlı kalmıştır. Metodolojik olarak
farklı analizlerin kullanılması ile söz konusu alt boyutların bu etkileşim içerisindeki rolünü netleştirecektir.
Hipotez
H1: Örgüt kültürü, örgütsel öğrenmeyi pozitif ve anlamlı şekilde etkilemektedir.

Sonuç
Kabul

H2: Örgüt kültürü, örgütsel yenilikçiliği pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.

Kabul

H3: Örgütsel öğrenme, örgütsel yenilikçiliği pozitif ve anlamlı olarak etkilemektedir.

Kabul

Tablo 11. Hipotez Testi Sonuçları
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Lojistik Performans Endeksi Kapsamında Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri’nin Lojistik Performanslarının Analizi
Analysis of Logistics Performances of Central Asian Turkish
Republics within the Context of Logistics Performance Index
Ph.D. Candidate Bayram Şirin (Beykent University, Turkey)
Asst. Prof. Dr. Hakan Emanet (Beykent University, Turkey)
Abstract
Along with the rapidly developing industrialization and technology, companies have moved to markets outside
the regions they usually serve and have tried to supply different regions of the world. This trend has been increasing
day by day and the world has transformed into a single market. With this globalization process, the trade volume
between the countries and the continents has reached unprecedented numbers which has directly affected the
logistics industry. It is a challenging process to move such a large volume of goods between countries and
continents safely and quickly. It also significantly affects the cost of doing business. For these reasons, logistics
processes need to be managed efficiently and effectively which in turn ensures competitive advantage. Thus,
logistics process efficiency and effectiveness have gained importance and a need to measure logistics performance
has emerged. The World Bank has started to publish the Logistics Performance Index (LPI) every two years by
measuring the logistics performances of the countries using a set of six criteria. This study examines the logistics
performances of Central Asian Turkish Republics (Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyz Republic, Turkmenistan,
Uzbekistan) within the scope of Logistics Performance Index (LPI). In addition, the logistics performances of
these countries were compared with the performances of the countries in the same region.

1 Giriş
Lojistik ilk olarak askeri ihtiyaçların karşılanması amacıyla ortaya çıkmış bir kavram olmasına rağmen
günümüzde hayatın her aşamasında kendine yer bulmuş, özellikle işletmeler açısından hayati bir konuma
yükselmiş ve bir işletme alanı olarak disiplinleşmiştir. Tedarik zinciri ile iç içe geçmiş bir kavram olmakla birlikte
genel olarak tedarik zincirinin bir süreci olarak kabul edilmektedir. Lojistik genel itibariyle, ürünlerin (hammadde,
yarı mamül, nihai ürün) ve bilginin ilk çıkış noktası ile son tüketim noktası arasındaki çift yönlü hareketinin ve bu
hareket sırasında meydana gelen tüm süreçlerin etkili ve verimli bir şekilde planlanması, uygulanması, kontrol
edilmesi ve denetlenmesi olarak tanımlanabilir. Taşımacılık ve depolama ana faaliyetler ön plana çıkarken envanter
yönetimi, sipariş ve satınalma, sigorta, gümrük işlemleri, elleçleme, paketleme ve işaretleme gibi katma değerli
faaliyetler lojistik sürecinin içine dahil olmaktadır.
Lojistik, literatürde bir işletme disiplini olarak yerini almasıyla beraber tüm dünyada kritik bir süreç olarak kabul
edilmiştir. İşletmeler açısından bakıldığında en önemli süreçlerden birisi maliyet yönetimidir. Lojistik süreçleri ise
tüm işletme maliyetleri içerisindeki önemli payı ile dikkat çekmektedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında lojistik
maliyetlerin ürün satış fiyatının %4’ü ile %20’si arasında değişiklik gösterdiği (Gümüş, 2009; Tanyaş, 2015), yine
lojistik maliyetlerin gayri safi yurtiçi hasıla (GSMH) içerisindeki payının ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre
%10 ile %30 arasında olduğu görülmektedir (Kara, Tayfur ve Basık, 2009; Yapraklı ve Ünalan, 2017). Bu
bakımdan işletmeler her geçen gün lojistik süreçlerinin yönetimine daha fazla önem göstermiş ve bu alanda
yatırımlar yaparak maliyetlerini düşürmeye çalışmışlardır. Lojistiğin bu denli önemli olmasıyla birlikte lojistik
alanında dış kaynak kullanımı yaygınlaşmış ve işletmeler önemli maliyetleri barındıran bu süreçte kendi alanlarına
yoğunlaşarak lojistik işletmelerinden yardım almışlardır.
Lojistik kavramının küresel alanda hem işletme maliyetleri hem de ülke ekonomileri için öneminin anlaşılması
ve bu nedenle bu işletme disiplininin üzerinde gün geçtikçe daha fazla durulmasıyla birlikte işletmelerin ve
ülkelerin lojistik performansı çok önemli bir gösterge olmuştur. Bu bağlamda, Dünya Bankası, lojistik
performansına etki eden 6 kriteri baz alarak (gümrük, altyapı, uluslararası sevkiyatlar, lojistik kalite ve yetkinlik,
takip ve izleme, zamanlama) ülkelerin lojistik performansını değerlendirmeye başlamış ve 2007 yılından itibaren
2007, 2010, 2012, 2014 ve 2016 yıllarında Lojistik Performans Endeksi (LPI) olarak yayınlamıştır.
Bu çalışmada Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin lojistik performanslarının Dünyadaki lider ülkelerle ve
bölgelerindeki diğer ülkelerle karşılaştırılmalı analizi yapılmış ve bu kapsamda lojistik performanslarının
geliştirilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

2 Küreselleşme ve Lojistik
Sanayileşme ve teknolojideki sürekli artarak devam eden gelişmelerle birlikte üretim tüm dünyada çok yüksek
rakamlara ulaşmıştır. Özellikle 90’lı yıllardan itibaren dünya ticaretindeki artış doruk noktalara çıkmıştır. Küresel
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ticaretteki bu büyümeye bakıldığında yıllık %10’lara kadar çıktığı görülmüştür (Kara vd., 2009). Artan üretim ve
ticaret hacmi, gelişen teknolojiyle beraber rekabeti üst seviyelere çıkarmış ve işletmelerin küresel pazarda hayatta
kalabilmeleri için rekabet avantajı elde etmelerini zorunlu kılmıştır. Küreselleşme ve rekabet koşulları, lojistiği,
uluslararası ticaretin kilit unsurlardan biri haline getirmiştir (Martí, Puertas ve García, 2014). Ürünlerin ve bilginin
akışında mesafelerin önemli derecede artması ve bu akışı yönetmenin daha da zorlaşması lojistiğin gelişmesini
kaçınılmaz hale getirmiştir. Bu maksatla lojistik süreçlerine büyük yatırımlar yapılmıştır (Elgün ve Aşıkoğlu,
2016). İşletmeler rekabet avantajı sağlayabilmek için yapılan ticareti etkin ve verimli bir şekilde yönetmek zorunda
kalmış ve bunun için de yüksek kalite ve düşük maliyet unsurlarını bir arada bulundurmaları gerekmiştir. Lojistiğin
etkin yönetimi ile uluslararası ticarette ürünlerin hareketinin düşük maliyetle, hızlı ve güvenli bir şekilde
gerçekleştiği ve küresel rekabet avantajının bu şekilde lojistik süreçlerin doğru yönetimi ile elde edilebileceği
görülmektedir (Öztemiz, 2016). Ayrıca, ülkelerin kalkınmasına yardımcı olması, istihdama katkısı ve her türlü
sanat, kültür, sağlık gibi hizmetler için erişebilirlik sağlaması nedeniyle lojistik, ülkeler ve ekonomileri için kritik
öneme sahiptir (Çancı ve Güngören, 2013).
Lojistik, askeri terim olmaktan çıkıp bir işletme disiplini olarak kullanılmaya başladığından beri çeşitli tanımlar
yapılmıştır. Genel bir tanım olarak lojistik; tüm tedarik edilen (inbound) ve sevkiyatı yapılan (outbound)
hammadde, yarı mamül ve bitmiş ürünlerin yönetimi şeklinde tanımlanmıştır. Lojistik satınalma, taşıma ve
depolamanın entegre yönetiminden oluşmaktadır (Lummus, Krumwiede ve Vokurka, 2001).
Dünyada, lojistik faaliyetler ile uğraşanların katılımının en üst düzeyde olduğu organizasyon olan Tedarik Zinciri
Yönetimi Profesyonelleri Konseyi (Council of Supply Chain Management Professionals- CSCMP) ise lojistiği
şöyle tanımlamıştır; “müşteri gereksinimlerini karşılamak amacıyla; malların, hizmetlerin ve bilgilerin, üretim
noktasından tüketim noktasına, etkin, verimli akışı ve depolanmasını planlayan, yürüten ve kontrol eden, tedarik
zinciri sürecinin bir aşaması” (Long, 2012).

3 Lojistik Performans Endeksi (LPI)
Lojistik sektörünün küresel anlamda önemli derecede büyümesi bu alandaki rekabeti üst seviyelere çıkarmıştır.
İşletmeler lojistik süreçlerini daha verimli yönetilebilmek adına maliyetleri düşürüp müşteri memnuniyetini
arttırma çabasına gitmişlerdir. Bunun sağlanabilmesi için ise bir lojistik performans ölçümüne ihtiyaç duyulmuştur.
Lojistik performans göstergesi ile işletmeler ve ülkeler eksikliklerini, bu alanda yapılması gereken yatırımları
görebilme ve planlamalarını bu doğrultuda yaparak rekabet avantajı sağlama imkanına sahip olmaktadır (Bayat ve
Özdemir, 2016). Performans ölçümünde dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi performansı
etkileyen kriterlerin belirlenmesidir. Lojistik çok kapsamlı ve karmaşık süreçleri barındırdığından ve performansı
etkileyen unsurların çok fazla olmasından dolayı bu alanda kriterlerin belirlenmesi bir hayli zor olmaktadır
(Akdoğan ve Durak, 2017; Bayraktutan ve Özbilgin, 2015).
Dünya Bankası, anket yoluyla çeşitli ülkelerde uluslararası alanda faaliyet gösteren lojistik işletmelerinde çalışan
yaklaşık 1000 profesyonelden elde ettiği verilerle Temel Bileşenler Analizi kullanarak 6 temel kriter belirlemiş ve
ülkelerin lojistik performanslarını bu kriterler çerçevesinde değerlendirerek Lojistik Performans Endeksi (LPI)
adıyla yayınlamaya başlamıştır. Performans değerleri en yüksek 5, en düşük 1 puan olacak şeklinde puanlanarak
sıralama yapılmıştır (Bayraktutan, Tüylüoğlu, ve Özbilgin, 2012; Uca, Ince, ve Sumen, 2016). LPI ilk kez 2007
yılında yayınlanmış, 2010 yılından sonra ise her iki yılda bir yayınlanmaya devam etmiştir. 2007’deki ilk raporda
150 ülkenin lojistik performansları ortaya konmuştur. Bu sayı 2010 ve 2012’de 155’e yükselmiş, 2014 ve 2016’da
ise 160 ülke rapora dahil edilmiştir. Performans ölçümünde kullanılan 6 kriter ise tüm yıllarda aynı kalmış ve
değişmemiştir. Bu kriterler şunlardır;
- Gümrüklerdeki ve gümrükleme süreçlerindeki etkinlik ve verimlilik (Gümrük),
- Ticaret ve taşımacılıkla bağlantılı altyapının kalitesi (Altyapı),
- Rekabetçi fiyatlarla sevkiyat yapabilmedeki kolaylık (Uluslararası sevkiyat),
- Lojistik hizmetlerindeki kalite ve yetkinlik (Lojistik yetkinlik),
- Sevkiyatların takibi ve izlenebilirliği (Takip ve izlenebilirlik),
- Sevkiyatların planlanan ve beklenen zamanda varış yerine ulaşabilmesi (Zamanlama).
Temel Bileşenler Analizi (TBA) tekniği kullanılarak bu kriterler şu şekilde ağırlıklandırılmıştır; gümrük 0,42,
altyapı 0,42, uluslararası sevkiyat 0,37, lojistik yetkinlik 0,42, takip ve izlenebilirlik 0,41, zamanlama 0, 40 (Bayat
ve Özdemir, 2016; Bayraktutan ve Özbilgin, 2015).
LPI, ülkelerin lojistik performanslarını görmek ve karşılaştırma yapabilmek için en önemli gösterge olmuştur.
Ülkelerin yerel kaynaklarına nazaran LPI, bazı ülkelerde piyasa büyüklüğü, mevcut firma sayısı, istihdam ve
lojistik sektöründeki gelir gibi verileri bulmak araştırmacılar için zor olması nedeniyle daha güvenilir olmaktadır
(Çemberci, Civelek ve Canbolat, 2015).

4 Dünya’daki Durum ve En Yüksek/En Düşük Performans Gösteren Ülkeler
2016 yılında yayınlanan raporda en üst sırada 4.23 puanla Almanya’nın geldiği görülmektedir. Sıralamanın en
altında kalan ülke ise 1.60 puan ile en düşük performansı gösteren Suriye olmuştur. Dünya Bankası’nın

304

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

değerlendirmesine göre milli geliri yüksek olan ülkeler milli geliri düşük olan ülkelere göre ortalama %45 daha
fazla puan almışlardır. Yine aynı değerlendirmede performansı belirleyen en önemli etkenin ise tedarik zinciri
güvenilirliği olduğu belirtilmiştir ve taşıyıcıların teslimatların ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğiyle ilgili kesin bilgi
için yüksek ücretler ödemeye hazır olduğunun altı çizilmiştir (Dünya Bankası, 2016). Tablo 1’ de LPI’da yıllara
göre en yüksek ve en düşük puanı alan ilk beş ve son beş ülkenin puanları verilmiştir.

2016

2014

2012

2010

2007

Yıl

LPI
Sırası
1
2
3
4
5

Ülke
Singapur
Hollanda
Almanya
İsveç
Avusturya

LPI
Puanı
4.19
4.18
4.10
4.08
4.06
1.93
1.86
1.77
1.71
1.21

Gümrük

Altyapı

Uluslararası
Sevkiyat
4.04
4.05
3.91
3.90
3.97
2.00
1.73
1.67
1.50
1.22

Lojistik
Yetkinlik
4.21
4.25
4.21
4.06
4.13
1.90
2.00
1.67
1.60
1.25

Takip ve
İzlenebilirlik
4.25
4.14
4.12
4.15
3.97
1.67
1.57
1.60
1.67
1.00

Zamanlama

3.90
3.99
3.88
3.85
3.83
1.91
2.07
1.80
1.62
1.30

4.27
4.29
4.19
4.11
4.06
2.00
1.69
1.53
1.67
1.10

4.53
4.38
4.33
4.43
4.44
2.11
2.08
2.38
2.25
1.38

4.11
4.09
4.08
4.07
3.98
2.04
2.02

4.00
4.02
3.88
3.98
4.04
1.62
1.68

4.34
4.22
4.03
4.25
4.06
1.62
1.71

3.66
3.86
3.83
3.61
3.67
2.88
2.20

4.14
4.12
4.22
4.16
3.67
1.85
2.04

4.18
4.15
4.22
4.12
3.92
1.99
2.04

4.48
4.23
4.32
4.41
4.58
2.05
2.38

1.97
1.70
1.34

2.17
1.50
1.33

1.61
1.35
1.50

2.33
1.63
1.33

1.52
1.88
1.33

1.73
1.55
1.17

2.33
2.21
1.38

146
147
148
149
150

Tacikistan
Myanmar
Ruanda
Timor-Leste
Afganistan

1
2
3
4
5

Almanya
Singapur
İsveç
Hollanda
Lüksemburg

151
152
153
154
155

Ruanda
Nambiya
Sierra Leone
Eritrea
Somali

1
2
3
4
5

Singapur
Hong Kong
Finlandiya
Almanya
Hollanda

4.13
4.12
4.05
4.03
4.02

4.10
3.97
3.98
3.87
3.85

4.15
4.12
4.12
4.26
4.15

3.99
4.18
3.85
3.67
3.86

4.07
4.08
4.14
4.09
4.05

4.07
4.09
4.14
4.05
4.12

4.39
4.28
4.10
4.32
4.15

151
152
153
154
155

Nepal
Çad
Haiti
Cibuti
Burundi

2.04
2.03
2.03
1.80
1.61

2.20
1.86
1.78
1.72
1.67

1.87
2.00
1.78
1.51
1.68

1.86
2.00
1.94
1.77
1.57

2.12
2.00
1.74
1.84
1.43

1.95
1.57
2.15
1.73
1.67

2.21
2.71
2.74
2.19
1.67

1
2
3
4
5

Almanya
Hollanda
Belçika
Birleşik Krallık
Singapur

4.12
4.05
4.04
4.01
4.00

4.10
3.96
3.80
3.94
4.01

4.32
4.23
4.10
4.16
4.28

3.74
3.64
3.80
3.63
3.70

4.12
4.13
4.11
4.03
3.97

4.17
4.07
4.11
4.08
3.90

4.36
4.34
4.39
4.33
4.25

156
157
158
159
160

Eritrea
Kongo C.
Afganistan
Dem. Kongo
Somali

2.08
2.08
2.07
1.88
1.77

1.90
1.50
2.16
1.78
2.00

1.68
1.83
1.82
1.83
1.50

1.90
2.17
1.99
1.70
1.75

2.23
2.17
2.12
1.84
1.75

2.01
2.17
1.85
2.10
1.75

2.79
2.58
2.48
2.04
1.88

1
2
3
4
5

Almanya
Lüksemburg
İsveç
Hollanda
Singapur

4.23
4.22
4.20
4.19
4.14

4.12
3.90
3.92
4.12
4.18

4.44
4.24
4.27
4.29
4.20

3.86
4.24
4.00
3.94
3.96

4.28
4.01
4.25
4.22
4.09

4.27
4.12
4.38
4.17
4.05

4.45
4.80
4.45
4.41
4.40

156
157
158
159
160

Ekvator Ginesi
Moritanya
Somali
Haiti
Suriye

1.88
1.87
1.75
1.72
1.60

1.88
2.14
1.29
1.70
1.11

1.50
1.54
1.57
1.47
1.24

1.89
2.00
1.86
1.81
1.36

1.75
1.74
1.85
1.68
1.39

1.89
1.54
1.51
1.56
2.10

2.32
2.14
2.35
2.02
2.40

Tablo 1. Yıllara Göre En İyi ve En Kötü Performans Gösteren 5 Ülke. Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
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5 Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin Lojistik Performansları
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan olarak
sıralanmaktadır. Bu bölümde söz konusu ülkelerin LPI puanlarına, dünyadaki sıralamalarına yer verilmiş ve genel
bir karşılaştırma yapılmıştır.
Azerbaycan, Dünya Bankası’nın verilerine göre 2007 yılında 2,29 puanla 111. sırada bulunurken, 2010 yılında
2,64 puanla 89. sıraya kadar yükselmiş fakat 2012 ve 2014 yıllarında sırasıyla 2,48 ve 2,45 puanla 116. ve 125.
sıraya gerilemiştir (Şekil 1 ve Tablo 2). 2016 yılı verisi ise bulunmamaktadır (Dünya Bankası, 2016).
Kazakistan ise 2007 yılında 2,12 puanla 133. sırada yer almış, 2010’da 2,83 puanla 62. sıraya yükselmiş, 2012
ve 2014’te 2,69 ve 2,70 puanla 86. ve 88. sıraya gerilemiştir. 2016 yılındaki son verilere göre ise 2,75 puanla 77.
sırada bulunmaktadır (Şekil 2 ve Tablo 2) (Dünya Bankası, 2016).
Çalışmadaki üçüncü ülke olan Kırgızistan, 2007’de 2,35 ile 103. sırada konumlanmış, 2010 yılında 2,62 puan
ile 91. sırada, 2012’de 2,35 ile 130. sırayı alırken, 2014 ve 2016’da sırasıyla 2,21 ve 2,16 puan alarak 149. ve 146.
sırada yer almıştır (Şekil 3 ve Tablo 2) (Dünya Bankası, 2016).
Diğer Orta Asya Türk Cumhuriyeti olan Özbekistan ise 2007 yılında 2,16 puan alarak 129. sırayı almış, 2010’da
diğer ülkeler de görüldüğü gibi bir gelişme göstererek 2,79 puanla 68. Sıraya yükselmiş, fakat 2012’de 2,46 ile
117. sıraya gerileyerek 2014 ve 2016 yıllarında sırasıyla 2,39 ve 2,40 puan almış 129 ve 118. sıralarda kalmıştır
(Şekil 4 ve Tablo 2) (Dünya Bankası, 2016).
Çalışmada ele alınan son ülke olan Türkmenistan’a ait ise 2010, 2014 ve 2016 yılları olmak üzere yalnızca üç
yılın verisi bulunmaktadır. Veriler incelendiğinde 2010 yılında 2,49 puan alarak 114. sırada yer aldığı
görülmektedir. 2014’te bu puan 2,30’a düşmüş ve 140. sırada kendine yer bulabilmiştir. 2016’da yayınlanan son
verilere göre ise puanını daha da düşürerek 2,21’e gerilemiş fakat sıralaması değişmeyerek 140. sırada kalmıştır
(Şekil 5 ve Tablo 2) (Dünya Bankası, 2016).
Tüm bu verilerin ışığında, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin LPI açısından 2010 yılında nispeten yüksek
performans göstererek Dünya ortalaması seviyesine yükseldiği, ancak, daha sonraki yıllarda Kazakistan hariç
olmak üzere Dünya ortalamasının çok altında oldukları ifade edilebilir. Her biri geçiş ekonomisi olan bu ülkelerin
LPI kriterleri incelendiğinde gümrük kriterinin çoğunlukla düşük olduğu gözlemlenmiştir. Sadece gümrük
kriterinin puanının yükseltilmesi bile bu ülkeleri bulundukları seviyeden çok yukarıya taşıyacaktır. Benzer şekilde,
altyapı kriterinin geliştirilmesi de hem genel performansa doğrudan etki edecek, hem de diğer kriterlere katkı
sağlayarak genel performansın yükselmesine dolaylı etki yapacaktır.
4
3.5

PUAN

3
2.5
2
1.5
1

2007

2010

2012

2014

LPI Puanı

2.29

2.64

2.48

2.45

Gümrük

2.23

2.14

1.92

2.57

Altyapı

2.00

2.23

2.42

2.71

Uluslararası Sevkiyat

2.50

3.05

2.43

2.57

Lojistik Yetkinlik

2.00

2.48

2.14

2.14

Takip ve izlenebilirlik

2.38

2.65

2.75

2.14

Zamanlama

2.62

3.15

3.23

2.57

Şekil 1. Azerbaycan'ın Yıllara Göre LPI Puanları Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
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4
3.5

PUAN

3
2.5
2
1.5
1

2007

2010

2012

2014

2016

LPI Puanı

2.12

2.83

2.69

2.70

2.75

Gümrük

1.91

2.38

2.58

2.33

2.52

Altyapı

1.86

2.66

2.60

2.38

2.76

Uluslararası Sevkiyat

2.10

3.29

2.67

2.68

2.75

Lojistik Yetkinlik

2.05

2.60

2.75

2.72

2.57

Takip ve izlenebilirlik

2.19

2.70

2.83

2.83

2.86

Zamanlama

2.65

3.25

2.73

3.24

3.06

Şekil 2. Kazakistan'ın Yıllara Göre LPI Puanları Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
4
3.5

PUAN

3
2.5
2
1.5
1

2007

2010

2012

2014

2016

LPI Puanı

2.35

2.62

2.35

2.21

2.16

Gümrük

2.20

2.44

2.45

2.03

1.80

Altyapı

2.06

2.09

2.49

2.05

1.96

Uluslararası Sevkiyat

2.35

3.18

2.00

2.43

2.10

Lojistik Yetkinlik

2.35

2.37

2.25

2.13

1.96

Takip ve izlenebilirlik

2.38

2.33

2.31

2.20

2.39

Zamanlama

2.76

3.10

2.69

2.36

2.72

Şekil 3. Kırgızistan'ın Yıllara Göre LPI Puanları Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
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4

3.5

PUAN

3
2.5
2
1.5
1

2007

2010

2012

2014

2016

LPI Puanı

2.16

2.79

2.46

2.39

2.40

Gümrük

1.94

2.20

2.25

1.80

2.32

Altyapı

2.00

2.54

2.25

2.01

2.45

Uluslararası Sevkiyat

2.07

2.79

2.38

2.23

2.36

Lojistik Yetkinlik

2.15

2.50

2.39

2.37

2.39

Takip ve izlenebilirlik

2.08

2.96

2.53

2.87

2.05

Zamanlama

2.73

3.72

2.96

3.08

2.83

Şekil 4. Özbekistan'ın Yıllara Göre LPI Puanları Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
4
3.5

PUAN

3
2.5
2
1.5
1

2010

2014

2016

LPI Puanı

2.49

2.30

2.21

Gümrük

2.14

2.31

2.00

Altyapı

2.24

2.06

2.34

Uluslararası Sevkiyat

2.31

2.56

2.37

Lojistik Yetkinlik

2.34

2.07

2.09

Takip ve izlenebilirlik

2.38

2.32

1.84

Zamanlama

3.51

2.45

2.59

Şekil 5. Türkmenistan'ın Yıllara Göre LPI Puanları Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
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LPI Puanı
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

Zamanlama

Gümrük

Takip ve izlenebilirlik

Altyapı

Lojistik yetkinlik

Uluslararası sevkiyat

Azerbaycan

Kazakistan

Kırgızistan

Özbekistan

Türkmenistan

Avrupa ve Orta Asya

Şekil 6. 2016 Verilerine Göre Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin Birbirleri ile ve Bulundukları Bölge ile
Karşılaştırılması (Azerbaycan Verileri 2014 Yılına Aittir.) Kaynak: Dünya Bankası, 2017.
Ülkeler
Azerbaycan
Kazakistan
Kırgızistan
Özbekistan
Türkmenistan

2007
111
133
103
129
-

2010
89
62
91
68
114

Yıllar
2012
116
86
130
117
-

2014
125
88
149
129
140

2016
77
146
118
140

Tablo 2. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri'nin Yıllara Göre LPI Sıralamaları Kaynak: Dünya Bankası, 2017.

6 Sonuç ve Öneriler
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan) lojistik
performanslarına bakıldığında dünya sıralamasında oldukça gerilerde oldukları görülmektedir. 2007 yılında rapora
dahil edilen 150 ülke içinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri 103 ile 133. sıralar arasına yerleşirken, 2010 yılında
rapora dahil edilen 155 ülke içinde 62 ve 114. sıralar arasında konumlanmışlardır. 2012 yılında yine 155 ülkenin
bulunduğu raporda 86. ile 130. sıralar arasında kendilerine yer bulmuşlardır. 2014 ve 2016 yılında 160 ülkenin
dahil edildiği raporda ise iyice gerileyip 2014’de 88 ile 140., 2016’da ise 77 ile 140. sıralar arasında yer almışlardır.
2016 yılı verilerine göre bu ülkeler içinde Kazakistan lojistik performans açısından 2,75 puan ile 77. sıraya
yerleşerek en başarılı ülke olurken, Kırgızistan ise 2,16 puan ile 146. sıraya yerleşmiş ve en başarısız ülke olmuştur.
Dünya Bankası, ülkeleri bulundukları bölgelere göre ayırmıştır. Bu bölgeler; Avrupa ve Orta Asya, Doğu Asya
ve Pasifik, Latin Amerika ve Karayipler, Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Güney Asya, Sahra altı Afrika şeklindedir.
Çalışmada ele alınan bu beş ülke, bulundukları bölge olan Avrupa ve Orta Asya’daki ülkelerin LPI puanlarıyla
karşılaştırıldığında beş ülkenin de bölge ortalamasının altında kaldıkları görülmüştür (Şekil 6). 2016’daki son
verilere göre Avrupa ve Orta Asya’nın LPI puanı 3,23 iken bu puana en çok yaklaşan ülke 2,75 puan alan
Kazakistan olmuştur. LPI’nin kriterleri ayrı ayrı incelendiğinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nin “zamanlama”
kriterinden en yüksek puanı aldığı görülmektedir. Ülke bazında en düşük puan alınan kriterlere bakıldığında ise
son verilere göre, Azerbaycan’ın en düşük puanını 2,14 ile “lojistik ve yetkinlik” ve “takip ve izlenebilirlik”
kriterlerinden aldığı görülmektedir. Kazakistan ve Kırgızistan’ın ise en düşük puanını sırasıyla 2,52 ve 1,80 ile
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“gümrük” oluşturmaktadır. Özbekistan ve Türkmenistan’ın en başarısız olduğu kriter ise “takip ve izlenebilirlik”
olarak tespit edilmektedir. Özbekistan bu kriterden 2,05 puan, Türkmenistan ise yalnızca 1,84 puan alabilmişlerdir.
Bölge ülkelerinin LPI kriterleri ortalamaları 3 ile 3,5 iken Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin ortalamaları 2 ile
2,5 aralığındadır (Şekil 6). Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin LPI puanlarını bölge ülkeleri ortalaması seviyesine
çıkarmaları için, öncelikle geçiş ekonomisi sürecini tamamlamalarının, özellikle gümrükleme süreçlerini
iyileştirmelerinin ve altyapı olanaklarını arttıracak tedbirleri bir an önce almalarının önemli olduğu
değerlendirilmektedir.
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Automotive Industry: The Case of Turkey
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Abstract
The economic contribution of the automotive industry, one of the leading industries in the global economy, has
been studied in many studies. However, country-based studies on the possible impact of the increase in market
share of environmentally-friendly vehicles, which is expected to be the third turning point of the automotive
industry, are limited. The aim of this study is to explore the obstacles encountered in increasing the market share
of electric vehicles included in environmentally friendly vehicles and to contribute to these researches by revealing
the possible effects of this market share increases in automotive main and subsidiary industries in Turkey. In this
context, reported here are in-depth interviews conducted through open-ended inquiries with a sampling comprising
of three participants, a General Manager of one of the Turkey’s leading automotive firms providing sales and aftersales services of electric vehicles in Turkey, a journalist who makes television programs about electric vehicles
and the automotive industry and who continuously participates in many automotive fairs all over the world and
finally an editor of a magazine publishing about electrical and hybrid cars in Turkey. According to findings,
establishment of public consciousness and trust, provision of financial and physical incentives to consumers,
allocation of production and export incentives and tax supports for producers come to the fore. Participants'
common view is that the increase in the market share of these environmentally friendly as well as highly
technological vehicles might have a positive effect on the economic growth of our country through production and
employment.

1 Giriş
Otomotiv endüstrisi tüm dünyada gıda, tekstil, makine sanayileri ile birlikte önemli bir ana endüstri kolu olarak
yüz yılı aşkın bir süredir tüm insanlığın ilgi odağında olmuştur. İnsanların özgürce bir yerden bir yere gitme
isteklerine cevap veren binek otomobillerin yanı sıra ürünlerin/malzemelerin istenilen yerlere taşınmasını sağlayan
TIR’lar, kamyonlar ve kamyonetler ve insanların toplu olarak taşınmasını sağlayan otobüs, minibüs gibi araçlar
otomotiv endüstrisinin önemli ürünleridir.
1880’lerde Avrupa’da başladığı kabul edilen otomotiv endüstrisi, 1900’ün ilk yıllarında özellikle Henry Ford’un
seri üretim yoluyla maliyetleri düşürmesiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde sanayinin itici gücü olmuştur.
Endüstrinin ilk dönüm noktası olarak kabul edilen bu gelişme sonrasında ikinci dönüm noktası 1960’lardan sonra
Toyota firmasının öncülüğünde Yalın Üretime (Lean Production) geçiş olarak kabul edilir. Müşteri talebine göre
stoksuz, çok daha ucuza kaliteli otomobiller imal edilmesini sağlayan bu sistem sayesinde kaliteli ve uygun fiyatlı
ürünler etkin bir şekilde üretilebilmektedir (Freeman ve Soete, 2004). 1990 ve 2000’li yıllara gelindiğinde,
tükenmekte olan petrol ve diğer fosil kaynaklara bağımlılığın azaltılması ve insan kaynaklı hava kirliliğinin ve
zararlı karbon emisyonlarının azaltılması bağlamında içten yanmalı motorlu araçlar yerine çevre dostu ve
kullanımda emisyonsuz araçların üretilmesi gündeme gelmiştir. Bu araçların otomotiv endüstrisindeki üçüncü
büyük dönüm noktasını ya da muhtemel dönüşümü gerçekleştireceği iddia edilmektedir (Dicken, 2009).
Çevre dostu araçlar arasında üç temel teknoloji yaygın olarak kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, konvansiyonel
içten yanmalı motor ile araç tarafından üretilen enerji ile şarj olan bataryanın birlikte kullanıldığı hibrid araçlar,
ikincisi kablo ile şarj edilebilen hibrid veya tümü elektrikli araçlar, üçüncüsü hidrojen yakıt hücreleri ile beslenen
elektrikli araçlar şeklinde özetlenebilir (TÜBİTAK, 2003).
2016 yılı içerisinde global olarak 750 binin üzerinde hibrid ve elektrikli araç satılmıştır. Yüzde 29 pazar payıyla
Norveç, dünya çapında bu araçların en başarılı şekilde varlığını gösterdiği ülke olmuştur. Norveç’i yüzde 6.4 ve
yüzde 3.4 pazar payları ile sırasıyla Hollanda ve İsveç izlemektedir. Çin, Fransa ve İngiltere’de ise elektrikli araç
pazar payları yüzde 1.5’a yaklaşmıştır. 2016 yılında, Çin dünyada satılan elektrikli araçların yüzde 40’ından
fazlasına sahip olan ülke olarak dünyanın en önemli elektrikli araç pazarı olarak ortaya çıkmaktadır. Çin’i ABD,
Japonya ve Norveç izlemektedir. 2010-2016 döneminde tüm dünyada satılan toplam elektrikli araç sayısı ise 2
milyon aracı geçmiştir (IEA, 2017, s.5). Türkiye’de ise, 2016 yılında satılan 756,938 araçtan sadece 44 tanesi yani
yüz bin araçtan yaklaşık olarak altı tanesi tümü elektrikli araç iken 1,010 tanesi yani bin araçtan 1.3 tanesi hibrid
araçtır (Tablo 1).
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2017 MAYIS
S ONU
TOPLAM ÖTV %

2011

2012

2013

2014

2015

2016

B/D

530,069

514,861

626,047

558,995

695,113

729,324

230,996

1601cc - ≤ 2000cc B/D

52,396

35,850

32,609

22,536

23,105

22,521

6,771

≥ 2001cc

B/D

11,054

5,385

5,968

5,753

6,284

4,039

861

39,344

160

≤ 85 kW

ELEKTRİK

-

184

31

22

38

23

7

305

3

86kW - ≤ 120kW

ELEKTRİK

-

-

-

-

-

-

-

7

≥ 121kW

ELEKTRİK

-

-

25

82

21

19

147

15

<=1600cc
HİBRİD
1601cc - <=1800cc
(<=50KW)
HİBRİD
1601cc - <=1800cc
(>50KW)
HİBRİD

963

886

85

1,934

60

-

-

-

3

-

961

964

60

1801cc - <=2000cc HİBRİD
2001cc - <=2500cc
(<=100KW)
HİBRİD
2001cc - <=2500cc
(>100KW)
HİBRİD

-

89

22

111

110

-

-

-

0

160

2

-

32

34

110

HİBRİD

6

35

6

47

160

725,596

756,938

239,760

≤ 1600cc

>2500cc
TOPLAM

593,519

556,280

664,655

587,331

KDV %

3,885,405 45, 50, 60
195,788 100, 110

110

18

4,124,079

Tablo 1. Türkiye’de Trafikteki Motorlu Araçların Yakıt Türlerine Göre Dağılımı, Mayıs 2017. Kaynak: ODD,
Mayıs 2017(Türkiye Otomotiv Pazarı Raporu verilerine göre hesaplanmıştır).
Türkiye’deki motorlu araçların hemen hemen tamamında İYM (İçten Yanmalı Motor) kullanılmaktadır. Toplam
araç parkı kapsamında, 2017 Mayıs sonu itibariyle ülkemizde motosiklet ve tarım traktörleri hariç 8,992,296 adet
dizel motorlu araç bulunmaktadır. Türkiye’de otto çevrimi ile çalışan otomobillerin 3,053,854 adedi yakıt olarak
benzini, 4,498,433 adedi ise LPG’yi kullanmaktadır. Türkiye’de trafikteki toplam 11,318,000 adet otomobilden
(TÜİK, Temmuz 2017) 452 adedi tümü elektrikli ve 3,090 adedi hibrid araçtır (Tablo 2). Hibrid ve tümü elektrikli
araç toplamı 3,542’ye (on bin araçtan yaklaşık üç tanesi) ulaşsa da bu sayı diğer ülkelerle kıyaslandığında çok
düşük kalmaktadır.
Motor/Yakıt
Adet

Türkiye'deki motorlu araç sayıları ve yakıt tipleri (2017 Mayıs itibariyle)
Elektrikli ve
Dizel Motorlu Araç Benzin Motorlu Araç LPG’li Araç Motosiklet
Hibrid Araç
8,992,296
3,053,854
4,498,433
3,022,858
452

Toplam
19,567,893

Tablo 2. Türkiye’de Trafikteki Motorlu Araçların Yakıt Türlerine Göre Dağılımı, Mayıs 2017. Kaynak: Emniyet
Genel Müdürlüğü, TÜİK ve ODD verilerine göre hesaplanmıştır.
Bu çalışmanın amacı, içten yanmalı motorlara sahip araçlara göre daha avantajlı vergi oranlarına rağmen pazar
payında önemli bir değişiklik olmayan tümü elektrikli araçların Türkiye’de karşılaştığı engelleri incelemektir.
Araştırmanın diğer amacı, tümü elektrikli araçların pazar payındaki artışların otomotiv ana ve yan sanayilerinde
yaratacağı muhtemel etkileri ortaya koymaktır. Araştırmanın ikinci bölümünde, Türkiye’de ve dünyada elektrikli
araçların gelişimi incelenmektedir. Üçüncü bölümde, elektrikli araçların ekonomik etkileri ile ilgili bölüm yer
almaktadır. Dördüncü bölümde, araştırma ile ilgili literatür, beşinci bölümde araştırmanın yöntemi ve altıncı
bölümde araştırmanın bulguları açıklanmaktadır. Araştırma, sonuç ve öneriler bölümü ile sona ermektedir.

2 Türkiye’de ve Dünyada Elektrikli Araçların Gelişimi
1750’lerde İngiltere’de endüstri çağı ile kullanılmaya başlanan buhar enerjisi sayesinde ilk otomobil
diyebileceğimiz ilk buharlı taşıt, 1769’da Cugnot tarafından Fransa’da imal edilmiştir. Saatte 3-4 km hızla
gidebilen bu taşıttan sonra 1890’lara kadar Batı Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde yüzlerce değişik tipi
yapılmıştır (Bedir, 2002, s.2). Elektrikli aracın icadında birçok mucidin adı geçmektedir. 1828’de, Macar Ányos
Jedlik elektrik motoru ile hareket eden küçük bir model yapmıştır. 1842’de daha pratik ve kullanışlı bir elektrikli
araç modeli İskoçyalı Robert Davidson tarafından gerçekleştirilmiştir (TÇV, 2012, s.11). ABD’de ise 1834-1836
yılları arasında Thomas Davenport tarafından primer bataryalı ilk elektrikli yol aracı geliştirilmiştir. 1882’de
Aytron ve Perry tarafından İngiltere’de üretilen kurşunlu akü ile çalışan ilk elektrikli otomobilin menzili 16-20 km
arasında, azami hızı ise 14 km/saat idi. 1900 yılında ABD’de imal edilen buharlı, İçten Yanmalı Motorlu (İYM)
ve elektrik motorlu otomobil adetleri birbirlerine yakındı. 1900-1912 yılları arasında elektrikli araçların altın
dönemi yaşanırken 1920’lerin ortasından 1960 yıllara dek, İYM’lu otomobiller, buharlı ve elektrikli
otomobillerden çok daha fazla imal edilmeye ve satılmaya başlanmıştır. Elektrikli ve buharlı otomobillerin imalat
adetleri çok azalmış, buhar makinası gemi ve demiryolunda yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. 1960-1990
döneminde ise elektrikli otomobiller az sayıda da olsa tekrar görülmeye başlamıştır (TÜBİTAK, 2003).

312

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Sürekli artan ve istikrarsız hale gelen petrol fiyatları, hava kirliliğinin kötüleşmesi ve iklim değişikliği nedeniyle
oluşan çevre bilinci sonucunda elektrikli araçlar 1990’lı yıllarda yeniden gündeme gelmiştir. Bu yeni ilgi, 2010’da
elektrikli araçların seri üretime başlamasıyla somut hale gelmiştir (IEA Global EV Outlook, 2013, s.8) Bu arada,
bazı yaygınlaşmayan uygulamalar da olmuştur. Örneğin, 1996’da General Motors tarafından imal edilen Satürn
EV-1 elektrikli otomobil, petrol lobilerinin baskısı ile imalattan kaldırılmıştır (Paine, 2006).
Çevre ile ilgili kaygıların yanı sıra, 2000’li yılların başında başlayan ve 2008’de zirveye ulasan ekonomik
durgunluk, otomobil üreticilerini durgunluğun nedenlerinden biri olarak görülen aşırı yakıt tüketen büyük hacimli
otomobillerden küçük, çevre dostu araçlara yöneltmiştir. Elon Musk tarafından Kaliforniya’da kurulan Tesla
Motors, 2004 yılında, ilk müşterilerine 2008’de teslim edilen elektrikli Tesla Roadster’i geliştirmeye başlamıştır.
Otomotiv sanayinde önemli bir adım olan Tesla’nın bu girişiminden sonra Nissan, Leaf modelini 2010’da
Amerikan pazarında satışa sunmuştur. Renault, elektrikli Fluence ve Zoe modellerini üretmiştir (Ustabaş, 2013).
Günümüzde bu modellerin yanı sıra, BMW İ3 ve İ8 (Hybrid) modellerini, WV, Daimler Benz, General Motors ve
Ford gibi büyük otomotiv üreticileri de kısıtlı sayılarda elektrikli otomobillerini satışa sunmaktadırlar. En yeni
gelişme olarak, 5 Temmuz 2017’de yapılan açıklamaya göre Volvo, 2019 yılından itibaren lansmanını yapacağı
tüm araçların tümü elektrikli veya hibrid olacağını açıklamıştır (The Guardian, 2017).
Türkiye’de elektrikli otomobillerin tarihi ise çok daha yakın tarihlere dayanmaktadır. 1888’de Sultan II.
Abdülhamid İngiltere’den elektrikli bir makam otomobili ithal ettirmiş ve bunu Yıldız Sarayı bahçesinde
kullanmıştır (TÜBİTAK, 2003). Ülkemizde TÜBİTAK MAM’ın hibrid ve elektrikli araçlar ile elektrikli araç alt
sistemleri konularında gerçekleştirdiği projeler arasında; ELİT-1, FOHEV-1 ve Sultan araçları yer almaktadır. Ford
OTOSAN ile yapılan araç projelerine paralel olarak elektrik araç alt sistemlerinin yerlileştirilmesi için çok ortaklı
projeler gerçekleştirilmiştir. Bunların yanı sıra, çeşitli üniversiteler tarafından veya bağımsız projeler ya da sanayiüniversite işbirliğinde elektrikli araçlar ve alt sistemlerinin geliştirme araştırmaları devam etmektedir (Haktanır,
2012). Türkiye’de elektrikli otomobil üretimi ve satısı konusunda ilk faaliyete geçen firmalardan olan Renault,
2012 yılında elektrikli Fluence Z.E. aracını Bursa’daki fabrikasında üretmiştir ve pazara sunmuştur. Öte yandan,
bu araç hedeflenen satış rakamlarına ulaşamadığından 2013 yılı sonunda üretimine son verilmiştir.
Ülkemizde Temmuz 2017 itibariyle satışı yapılan elektrikli araç modelleri Renault Zoe ve BMW İ3’tür. Türkiye
Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu (TEHAD) verilerine göre, 2017 yılının Ocak-Haziran döneminde
gerçekleşen 1,413 adetlik hibrid ve elektrikli otomobil satışlarının 33 adetlik bölümünü tümü elektrikli modeller
oluştururken, hibrid motor seçeneğine sahip modellerin satış adedi 1,380 olarak gerçekleşmiştir (TEHAD, 2017).
Elektrikli araçların 2000’li yıllarda tekrar gündeme gelmesindeki nedenlerden ilki, petrol fiyatlarındaki
istikrarsızlık ve fosil yakıtların tükenmesi tehlikesi sonucunda bu yakıtlara bağımlılığın azaltılması hedefidir.
Petrol kaynaklarının tükenmekte olduğu yıllardır gündemde olmasına rağmen bulunan yeni petrol yatakları ile
daha uzun yıllar yeterli petrolün çıkarılabileceği tahmin edilmektedir. Buna en iyi örnek kaya gazı diye adlandırılan
doğal gazın yeni görüntüleme sistemleri ile tespit edilmesinin ve çıkarılmasının mümkün hale gelmiş olmasıdır
(BP, 2017).
Elektrikli araçların üretimine yönelmenin diğer önemli nedeni ise, ulaşım kaynaklı egzoz emisyonlarının neden
olduğu hava kirliliği ve sera gazı emisyonunun azaltılmasıdır. İçten yanmalı motorlu karayolu taşıtlarının hava
kirliliğine etkileri bazı kirleticilerde toplam emisyonun yüzde 50’sini teşkil edecek derecede ciddi boyutlara
ulaşmaktadır. Azot Oksitler (NOx) Hidro Karbonlar (HC), Karbon Monoksit (CO) ve özellikle Dizel motorlu
araçların egzozundan atılan partikül maddelerin azaltılabilmesi için sıfır emisyonlu araçlara geçilmesi zorunluluk
haline gelmiştir (IEA, 2017, s.8).
Aralık 2015’ta açıklanan, Kasım 2016’da yürürlüğe giren ve 22 Nisan 2017’de Türkiye tarafından da imzalanan
Paris Anlaşmasına göre, ortalama küresel sıcaklık artışının sanayileşme öncesine göre 2 santigrat derecenin altında
kalması ve mümkünse 1.5 santigrat derece ile sınırlanmasına yönelik çabaların devamı yönünde anlaşmaya
varılmıştır (IEA, 2017, s.8). Öte yandan, Haziran 2017’de ABD başkanı Trump’ın 195 ülkenin imzaladığı ve dünya
tarihinde iklim değişikliği ile ilgili en geniş kabul görmüş bu anlaşmadan çekileceğini açıklaması tüm dünyada
tepkilerle karşılanmıştır. Buna karşılık, Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği ve Çin olarak Paris Anlaşmasına uygun
şekilde ilerleyeceklerini açıklamıştır (BBC, 2017).
Elektrikli araçların yakın ve orta vadedeki satışları ile ilgili çok sayıda tahmin yapılmaktadır. Uluslararası Enerji
Ajansı (IEA), ülkelerin ve üretici firmaların öngörülerine dayanarak elektrikli araç sayısının 2020 yılında 9 milyon
ile 20 milyon arasında ve 2025 yılında 40 milyon ile 70 milyon arasında olacağını tahmin etmektedir (IEA, 2017,
s.6). BP (British Petrolium), 2015 yılında 1.2 milyon olan elektrikli araç sayısının önemli bir artış göstererek
2035’te 100 milyon civarına yükseleceği (küresel filonun yüzde 6’sı) tahminini yapmıştır (BP, 2017). Exxon Mobil
2040 yılı elektrikli araç tahminini 65 milyondan 100 milyona yükseltirken, Norveçli Statoil ASA, 2030’dan
itibaren toplam satışların yüzde 30’unun elektrikli araç olacağı tahminini yapmıştır (Özpeynirci, 2017, s.8).
Elektrikli araçların orta vadede yaygınlaşmasıyla ilgili bu olumlu bakış açısına rağmen, elektrikli araçların pazar
payının kısa vadede artışının önünde bazı engeller olduğu ileri sürülmektedir. Bu engeller, bu araçların
menzillerinin İYM’lu araçlara göre sınırlı olması, şarj sürelerinin uzunluğu ve yüksek batarya maliyetinden
kaynaklanan ilk satın alma maliyetinin yüksek olması olarak sıralanmaktadır (OTEP, 2010, ss. 13-14).

SESSION 2C: Mikroekonomi

313

Motorlu araçlarda kullanılacak motor tipi, güç-moment karakteristiği bakımından istenilen değerlere çok yakın
olan elektrik motorlarıdır. Bu konudaki tartışmalar, geleceğin otomobillerinde elektrik motorunun gücünün
nereden temin edilebileceği konusu üzerinde yoğunlaşmaktadır. Lityum iyon aküler hafiflikleri ile enerji ve güç
yoğunluğu bakımından oldukça yeterlidirler (Lepetun, 2011). Batarya şarj sürelerinin uzun olması sorunu, son
dönemlerde geliştirilen hızlı şarj sistemleri ile yaklaşık olarak 15 dakikanın altına indirilmiştir. Lityum İyon
akülere alternatif olan diğer enerji kaynağı Yakıt Hücresi (Fuel Cell) dir. Hidrojenin havanın oksijeni ile
birleştirilerek elektrik elde edilen yakıt hücrelerinden ortaya çıkan atık madde sudur (Üçüncü, 2017). Yakıt
hücrelerinde kullanılan katalizör madde olan platinin pahalı olması ve hidrojenin depolama zorluğu yüzünden kısa
sürede maliyetlerde önemli düşüşler beklenmemektedir. Bundan dolayı, sıfır emisyonlu araçlar için yakın dönemde
enerji kaynağının lityum esaslı aküler olacağı öngörülmektedir. Bu alanda üç temel batarya teknoloji ailesi ön
plana çıkmaktadır: konvansiyonel lityum iyon, intermetalik anot (örneğin silikon kompozit alaşım) kullanan ileri
lityum iyon; ve lityum iyonun ötesine giden teknolojiler (lityum sülfür içeren lityum metal ve lityum hava gibi)
(IEA, 2017, s.13).
Tesla ile Panasonic firmalarının ortaklaşa geliştirdikleri 2170 tipi lityum iyon piller ile güç ve enerji yoğunluğu
yüksek akülerin maliyetinin yüzde 30 kadar düşürülmesi ile de İYM’lar ile rekabet edebilir hale gelmişlerdir.
Süperşarj üniteleri bu tip akülerin daha doğrusu pillerin 10 dakika seviyelerine kadar indirilen dolum süreleri ile
önümüzdeki yıllarda çok daha yaygın olarak kullanılacağı tahmin edilmektedir (Tesla, 2017).
Bataryanın pahalı olmasından dolayı halen elektrikli otomobiller, İYM’lu otomobillere göre yaklaşık yüzde 4050 civarında daha pahalıdır. Bu farkın azaltılması için bazı ülkeler vergi indirimleri veya vergi iadeleri ile destek
sağlamaktadırlar. Özellikle, ABD’nin Kaliforniya eyaletinde sağlanan vergi indirimleri ile her iki otomobilin
fiyatları neredeyse eşit seviyelere gelebilmektedir. Kuzey Avrupa ülkelerinde olduğu gibi diğer bir önemli destek
elektrikli otomobillerin toplu taşım için ayrılmış özel yolları kullanabilmelerinin sağlanmasıdır. İYM’lu
otomobillerin şehir merkezlerine girişlerinin yasaklanması, buna mukabil elektrikli otomobillerin otoparkları
ücretsiz olarak kullanarak şehir merkezlerinde rahatlıkla dolaşmalarının sağlanması bu tip araçlar için çok önemli
bir teşvik olmaktadır. Tesla, BMW ve Renault gibi elektrikli otomobil üreticilerinin bir diğer teşvikleri ise elektrikli
otomobillerin kendi servis veya şarj istasyonlarında şarj edilmelerinde şimdilik ücret almamalarıdır (Firmalardan
alınan bilgiler).

3 Elektrikli Araçların Ekonomik Etkileri
3.1 Otomobil Servisleri ve Otomobillerde Bakım ve Onarım Maliyetleri
İçten Yanmalı Motorlu B veya C segmenti bir otomobilde 30,000’den fazla parça vardır (Toyota, 2017). Aynı
sınıf elektrikli bir otomobilde ise parça sayısı İYM’un ortadan kalması ile yaklaşık bu değerin yarısına
düşmektedir. Otomobillerde bakım gerektiren ve arızaya yol açan kısımlar; fazla sayıda hareketli kısmı olan çok
iyi yağlama gerektiren İYM, motor soğutma sistemi, motor ateşleme sistemi ve sık paslanıp değişim gerektiren
egzoz boruları, susturucular gibi kısımlarıdır. Bunların hiç biri elektrikli taşıtlarda bulunmadığından bakım
gerektiren ve arıza çıkarma ihtimali elektrikli taşıtlarda çok daha düşüktür. Elektrikli Araçların tahrikinde
Alternatif Akım (AC) kullanımına geçilmesi ve frekans kontrolü ile hız ve momentin kolaylıkla sağlanması
mümkün olmuştur. AC Elektrikli motorda Doğru Akım (DC) motorunda olduğu gibi kollektör (fırça) bulunmaması
bu motorların bakım ve onarım maliyetlerini önemli ölçüde düşürmüştür (TÜBİTAK, 2003, ss. 20-21).
Otomotiv firmaları kazançlarının büyük kısmını satış sonrasında yaptıkları bakım ve onarım hizmetlerinden
sağlamaktadırlar. Rekabet dolayısıyla düşük bir kârla satış yapılmakta, servis hizmeti sayesinde elde edilen gelir
ile gelir temin etmektedirler. İYM’lu otomobillerde yağ değişimi, yağlama pompalarının bakımı, ateşleme
sistemlerinin bakımı gibi servis ve bakım gerektiren kısımlar vardır.
Tümü elektrikli otomobiller ile İYM’lu otomobillerin bakım ve servis maliyetleri karşılaştırıldığında, 10 yıllık
dönem için toplam bakım ve servis maliyetleri elektrikli otomobil için 5,500 TL iken bu değerin benzin motorlu
bir otomobil için 15,000 TL, dizel motorlu otomobil için ise 16,500 TL olduğu ortaya çıkmaktadır (Renault yetkili
servislerinden alınan bilgiler ile hazırlanmıştır).
Otomotiv sanayi firmaları bine yakın firmadan tedarik ettikleri ekipmanların montajını gerçekleştirerek otomobil
ürünlerini imal etmektedirler. Elektrikli araçlara geçilmesi durumunda parça sayısı önemli ölçüde azalacağından
pek çok otomotiv yan sanayi firması üretimine son vermek durumunda kalacaktır. Bu nedenle, otomotiv yedek
parça sanayine ürün tedarik eden firmaların satışlarında da önemli ölçüde azalmaların olması tahmin edilmektedir.
Bunun yanı sıra, satış sonrası hizmeti veren bakım ve onarım servislerinin de gelirlerinin de önemli ölçüde
azalacağı öngörülmektedir (Çağdaş, 2017).
3.2 Yakıt Maliyetleri
Yılda yaklaşık 20,000 km yol kat eden bir benzinli otomobilin yakıt gideri yaklaşık 8,000 TL, eşdeğer güçteki
elektrikli otomobilinki ise aynı mesafe için 520 TL’dir (Benzin 5 TL/lt, Elektrik ise gece tarifesi ile 20 kuruş/kwh
olarak tarafımızdan hesaplanmıştır).
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Elektrikli otomobilde en yüksek maliyet, otomobil fiyatının yaklaşık yüzde 30-40’ı tutarındaki bataryanın
ömrünün 7-8 yıl civarında olmasıdır. Teknolojinin gelişimi ile akümülatör ömürleri ve garanti sürelerinin 10 yılın
üzerine çıkarılması ile bu sakıncanın da ortadan kalkması beklenmektedir.
3.3 Vergi Destekleri
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), İYM araçlar için, motor silindir hacmine göre yüzde 45 – 160 iken elektrikli
otomobiller için yüzde 3’tür. Motorlu Araçlar Vergisi, 1-3 yaşındaki İYM otomobil 646 TL/yıl (1.300 cc altı, 60
KW, 82 B.G.) dir. Elektrikli Otomobillerden (65 KW, 88 B.G.) ise Motorlu Araçlar Vergisi alınmamaktadır.

4 Literatür
Hibrid ve tümü elektrikli araçların ekonomik katkıları ve karşılaştırmaları ile ilgili birçok çalışma yer almaktadır.
Bu çalışmalarda genel olarak, hibrid ve tümü elektrikli araçların sağladığı katkıların ve genel anlamda İYM
araçlara göre üstünlüklerinin, elektriğin üretim kaynağına bağlı olarak değiştiği savunulmaktadır.
Elektriğin, yenilenebilir kaynaklardan sağlanması durumunda tümü elektrikli araçların, doğalgazdan üretilmesi
durumunda ise hibrid araçların diğer otomobil türlerine göre daha avantajlı olduğu sonucuna varılmıştır
(Granovskii ve diğ, 2006).
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya eyaletinde birçoğu henüz elektrikli araç tecrübesi yaşamamış ve yeni
araç satın alacak 508 tüketiciye 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre, en fazla tercih edilen araç türü elektrik
ve İYM’un bir arada kullanıldığı şarj edilebilir hibrid otomobiller olurken tümü elektrikli araçlar en az tercih edilen
otomobil türü olmuştur. Bu tercihlerini tüketiciler, elektrikli araçların satın alım maliyetlerinin yüksek olması,
elektrikli araç teknolojisinin yeterince güven kazanmamış olması, menzilin ve şarj istasyonlarının yetersiz olması
şeklinde belirtmişlerdir (Axsen ve Kurani, 2013).
Japonya’da yeni nesil araçların ulusal ve bölgesel açıdan yapacakları ekonomik etkileri girdi-çıktı modelleri
yoluyla inceleyen çalışmada, otomobil endüstrisinde hibrid ve elektrikli araçlara geçişin sadece otomotiv
endüstrisini değil ilgili diğer endüstri yapılarını da etkileyeceği sonucuna varılmıştır. Ayrıca, yeni teknolojilerden
en fazla otomotiv endüstrisinin en yoğun olduğu bölgelerin etkileneceği açıklanmıştır (Shibusawa ve Miyata,
2017). Tümü elektrikli, yakıt hücreli ve şarj edilebilir elektrikli araçları tüm kullanım ömür maliyetleri üzerinden
karşılaştıran diğer bir çalışmaya göre, konvansiyonel İYM’lu araçlarla karşılaştırıldığında, elektrikli araçların
yüksek başlangıç (satın alma) maliyetine, düşük yakıt giderlerine, düşük dışsal maliyete, muhtemelen yüksek
sigorta maliyetine ve muhtemelen düşük bakım, onarım maliyetine sahip oldukları belirtilmektedir (Delucchi ve
Lipman, 2010).

5 Araştırmanın Yöntemi
Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de çevre dostu araçlar arasında yer alan tümü elektrikli araçların pazar payının
artırılmasında karşılaşılan engelleri belirlemek ve bu araçların pazar payındaki artışların otomotiv ana ve yan
sanayilerinde yaratacağı muhtemel etkileri ortaya koyarak bu araştırmalara katkıda bulunmaktır. Bu bağlamda,
katılımcılara elektrikli araçların dünyadaki ve Türkiye’deki geleceğini nasıl gördükleri, bu araçların Türkiye
ekonomisine katkıları ve Türkiye’de başarılı olmaları için gerekli unsurların belirlenmesine yönelik nitel araştırma
tekniği kullanılarak yarı yapılandırılmış açık uçlu derinlemesine mülakat soruları hazırlanmıştır (Alshenqeeti,
2014, s.40). Yarı yapılandırılmış açık uçlu soruların belirlenmesinde ise, konuya ilişkin araştırmalar, yayınlar ve
hali hazırda otomotiv endüstrisinde çalışan üç yöneticinin görüşlerinden yararlanılmış ve benzerlik gösteren ortak
ifadelerden dört soru hazırlanmıştır. Böylece araştırma konusuna yönelik var olan sınırlı bilgilere katkı sağlamak
hedeflenmiştir.
Otomotiv endüstrisinde kolayda örnekleme yoluyla bilgi edinilebilecek yöneticilerle irtibata geçilmiş, Temmuz
2017 içinde görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Yoğun iş programları çerçevesinde mülakat için zaman ayıran 3
katılımcı ile çalışmalar yürütülmüş, ziyaretlerde her iki araştırmacı da yer almıştır. Katılımcıların elektrikli araçlar
konusunda faaliyet gösteren kuruluşlarda çalışıyor olması ve/veya bu alanda yayın yapmış olması dikkate
alınmıştır. Katılımcılardan ilki, Türkiye’de üretilen ilk elektrikli araç olan Fluence ZE ve Temmuz 2017 itibariyle
satışı süren araçlardan biri olan Renault Zoe elektrikli araçlarının satış ve satış sonrası hizmetlerini veren Renault
Mais firmasının Genel Müdürü-CEO’su Berk Çağdaş’tır. Renault ile Dacia otomotiv markalarının Türkiye Genel
Distribütörü MAİS Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., 10 Ocak 1968 tarihinde OYAK Grup şirketi olarak
kurulmuştur ve ilk Renault marka otomobili Türkiye’de 1971 tarihinde satışa sunmuştur (Renault, 2017).
Katılımcılardan ikincisi, ulusal kanallardan birinde otomotiv programları hazırlayıp sunan ve dünyanın en
önemli otomotiv fuarlarına katılan gazeteci ve eski otomotiv sektörü yöneticisi Saffet Üçüncü’dür. Diğer katılımcı,
Türkiye Elektrikli ve Hibrid Araçlar Platformu TEHAD’ın Yayın Yönetmeni ve Yazarı Berkan Bayram olmuştur.
Araştırmanın güvenilirliği çerçevesinde, mülakatlarda paylaşılan bilgilerin analizinde katılımcıların özgün
yanıtlarına sadık kalınarak betimleyici bir yaklaşım ile gerekli görülen durumlarda birebir alıntılara yer verilmiştir.
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6 Araştırmanın Bulguları
Araştırma sürecinde, 3 katılımcı ile yüz yüze mülakatlar yapılmış ve bu doğrultuda veriler düzenlenmiştir.
Katılımcılara ilk olarak araştırmanın amacı ve yöntemi ile ilgili bilgilendirme yapılmıştır. Katılımcılardan
araştırma kapsamında isimlerinin, ünvanlarının ve görüşlerinin açıklanması ile ilgili izinlerinin alınmasının
ardından, dört ana soru aktarılmıştır. İlk soru; “Sizce gelecekte İYM (İçten Yanmalı Motor), dizel, elektrikli, doğal
gaz, hidrojen ve yakıt hücreli araçların rolü ne olacak?” sorusudur. İkinci soru; “Elektrikli araçların dünyadaki
ve Türkiye’deki geleceğini nasıl görüyorsunuz?” sorusu çerçevesinde başlıklandırılan kısımdır. Üçüncü soru ise;
“Elektrikli araçların Türkiye ekonomisine katkıları (cari açık, istihdam, büyüme) sizce neler olabilir?”
sorusudur. Dördüncü ve son soru ise “Elektrikli otomobillerin Türkiye’de başarılı olması için gerekli unsurlar
sizce nelerdir?” sorusudur. Katılımcıların verdikleri tüm yanıtlar ve yorumlar, yanıtların sıklığını, yoğunluğunu
ve yönünü belirlemek için sistematik bir yaklaşım olan içerik analizi tekniği kullanılarak harmanlanmış ve analiz
edilmiştir (Erdoğmuş ve Çalışkan, 2011, ss. 308–316).
6.1 İYM (İçten Yanmalı Motor), Dizel, Elektrikli, Doğal Gaz, Hidrojen ve Yakıt hücreli araçların
Gelecekteki Rolleri ile İlgili Yönlendirilen Soruya Verilen Yanıtların Çözümlenmesi
Mülakatın ilk sorusu; “Sizce gelecekte İYM (İçten Yanmalı Motor), dizel, elektrikli, doğal gaz, hidrojen ve
yakıt hücreli araçların rolü ne olacak?” sorusudur. Katılımcılardan bu soruya aldığımız yanıtlar çerçevesinde,
ortak görüş gelecekte İçten Yanmalı Motorlu araçların pazar payının önemli ölçüde azalacağı ve buna karşılık tümü
elektrikli araçların pazar payının artacağı görüşü etrafında toplanmaktadır. Katılımcılar, ayrıca, bu geçişin
Türkiye’de Avrupa ülkelerine göre daha geç olacağı konusunda ortak görüş beyan etmiştirler.
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’a göre, tüm otomotiv firmaları çevre bilinci doğrultusunda emisyon
oranlarını düşürmek amacıyla batarya teknolojileri konusunda çok sayıda çalışma ve AR-GE faaliyeti
yürütmektedirler. Katılımcıya göre, batarya teknolojilerinde özellikle şarj edilebilme teknolojisi, şarjın uzun süre
muhafaza edilebilmesi, bataryanın değiştirilebilir olma niteliğini ve ticari olabilme özelliğini belirlemektedir.
Katılımcı, 2020’li yıllarda Kuzey Avrupa ülkelerinden başlayarak Avrupa’da dizel araçların yasaklanması ile
Avrupa’da üç-beş yıl içerisinde çevre dostu araçlara geçişin daha radikal bir şekilde yaşanacağını ama Türkiye’de
araç sahipliği oranının düşük olması (bin kişiye 150-155 tane araç) nedeniyle bu geçişin yaşanmasının 10-15 yıla
kadar uzayabileceğini belirtmiştir. Katılımcı, bu geçiş sürecinde başlangıçta hibrid olmak üzere, sonra da tümü
elektrikli veya yenilenebilir enerjili motorlara geçişin en az 10-15 yıllık bir süreçte gerçekleşeceğini öngörmüştür.
Öte yandan, otomobil talebinin doygun olması nedeniyle bu geçişin Avrupa’da daha doğrusal bir süreç izlerken
Türkiye’de doymamış talep nedeniyle daha geometrik bir süreç izleyebileceğini eklemiştir.
Birinci soruya katılımcılardan Saffet Üçüncü’nün verdiği yanıta göre; İYM’lu araçlar zaman içinde
hayatımızdan tamamen çıkması beklenmektedir. Katılımcıya göre, bunun üç temel nedeni bulunmaktadır. Bu
nedenlerden ilki, elektrikli araçların verimlerinin yüksek olmasıdır. Elektrik motorlarının verimleri, yüzde 95
civarında iken İYM’larda bu verim yüzde 35-40’ları geçmemektedir. Verim kadar önemli ikinci neden ise, egzoz
emisyonlarıdır. Bu emisyonları oluşturan azot oksit, hidro karbon, karbon monoksit ve karbon dioksit insan sağlığı
ve çevre açısından çok önemli tehlikeler oluşturmaktadır. Katılımcı, araç üreticilerinin dizel motorlara artık yatırım
yapmadığını açıklamıştır. Katılımcı tarafından özellikle vurgulanan üçüncü neden ise, otomotiv endüstrisindeki
dijitalleşmedir. Saffet Üçüncü bu konuyu açıklarken şu ifadeleri kullanmıştır: “Elektrikli otomobiller dijital olarak,
otonom sürüşe de çok uygun olduklarından öne çıkıyorlar. Dijitalleşmede fiziksel çevre var, etraftaki engelleri
algılama var. Son bir yılda katıldığım yurtdışı fuarlarından gördüğüm gibi elektrikli otomobillerin menzilleri iki
kata yakın hatta daha fazla artırılmış durumda. Bu konuda birçok yatırım devam ediyor. Tesla’nın Panasonic ile
Nevada’da yapmakta olduğu pil fabrikası bu konudaki gelişmelere güzel bir örnektir” .
Birinci soruya cevap verirken Berkan Bayram şu ifadeleri kullanmıştır: “Batarya teknolojisindeki gelişmeler
sayesinde maliyetlerin düşürülmesi ile 2011 yılında 800 dolar olan batarya maliyeti 2017’de 300-400 dolara kadar
indi. 2011’de dünya çapında 45.000 adet olan elektrikli araç sayısı 2017’de tümü elektrikli ve hibrid araçlar dahil
2 milyon adede erişmiştir. Batarya teknolojisindeki gelişmeyi şu açık örnekle de görebiliriz. 2014’de Renault
Zoe’nin 215 kg. ağırlığındaki 192 adet akü grubundan meydana gelen bataryası ile 160 km. menzili varken,
2017’de pazara sunduğu aynı adetteki akü grubu 195 kilogramlık batarya ile 350 km menzile erişebilmektedir.
Yani ağırlıkça yalnız 20 kg. artış ile iki katı kapasite ve menzil sağlanabilmektedir. Diğer tüm elektrikli
otomobillerde buna yakın olarak performansta iyileşme ve menzilde artışlar sağlandı. Yakıt Hücreli Elektrikli
otomobillerin fiyatları halen pahalıdır, 2030’dan sonra uygun fiyata düşebileceği tahmin edilmektedir. 2030’dan
sonra 10 araçtan dördünün elektrikli, birinin Hidrojen Elektrikli, beşinin ise konvansiyonel İYM’lu araç olacağı
tahmin edilmektedir”.
6.2 Elektrikli Araçların Dünyadaki ve Türkiye’deki Geleceği ile İlgili Yönlendirilen Soruya Verilen
Yanıtların Çözümlenmesi
Mülakatın ikinci sorusu, tümü elektrikli araçların dünyadaki ve Türkiye’deki geleceği ile ilgili olmuştur. Bu
çerçevede, katılımcılara; ““Elektrikli araçların dünyadaki ve Türkiye’deki geleceğini nasıl görüyorsunuz?”
sorusu yöneltilmiştir. Katılımcıların bu soruya verdiği ortak görüş, elektrikli araçların Amerika Birleşik Devletleri
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ve Norveç başta olmak üzere Iskandinav ülkelerinde daha yakın gelecekte yaygınlaşacağı, Türkiye’de ise daha
uzun zaman alacağı yönündedir. Öte yandan, üretici firmaların çalışmalarına ve devlet teşviklerine bağlı olarak bu
sürecin hızlanabileceğini de belirtmiştirler.
Katılımcılardan Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’a göre, bu araçların sayısı en fazla Kuzey
Amerika’da, Japonya’da, İskandinav ülkelerinde artacaktır. Katılımcıya göre, Çin dünyanın en büyük otomobil
üreticisi olmasına rağmen bin kişiye düşen araç sayısı 200-220 tane yani düşük olduğundan potansiyeli çok fazla
bir pazar olarak ortaya çıkmaktadır.
Saffet Üçüncü, ikinci soruya verdiği cevapta, dünyada yılda 10 Milyon adetten fazla otomobil imal eden 4
markanın olduğunu ve bu büyük üreticilerin 2025 yılı için imal ettikleri araçların yaklaşık yüzde 20’sinin elektrikli
olacağı yönünde tahminde bulunduklarını bunun da yaklaşık 3 milyon elektrikli araç olarak beklendiğini
açıklamıştır. Katılımcı, ayrıca günümüzde her büyük firmanın elektrikli araç projesi olduğunu belirtirken Norveç
ve Amerika Birleşik Devletleri’nin trafikte çalışan elektrikli otomobil sayısı bakımından en önde gelen ülkeler
olduğunu da eklemiştir. Bu ülkelerin yüksek miktardaki elektrikli satış oranlarına; vergi indirimleri, trafikte
elektrikli araçlara özel yolların ayrılması, ücretsiz otoparklar gibi teşvikler sayesinde ulaşabildiklerinin altını
çizerken zaman içerisinde Avrupa, Amerika ve Asya kıtalarında yer alan tüm ülkelerde bu oranlara yaklaşılacağını
dolayısıyla Türkiye’nin dünyanın bir parçası olarak bu kapsamda yer alacağını beklediğini belirtmiştir.
İkinci soruda Berkan Bayram, elektrikli araçların Türkiye’deki geleceğinin Avrupa’dan biraz farklı olacağını ve
bu araçların yaygınlaşmasının gecikmeli olabileceğini belirttikten sonra bu konuda siyasi otoritenin vereceği
kararların çok önemli olduğunu vurgulamıştır. Bu kararlara örnek olarak 2011’de elektrikli otomobil ve 2016’da
Hibrid araçlara yönelik ÖTV oranlarının düşürülmesini vermiştir. Avrupa’da başlayan dizel otomobillerden kaçışın
devam etmesinin ve bu yatırımların Türkiye’ye kaydırılmasının ülkemizde Elektrikli Araçların yaygınlaşmasını
etkileyebileceğini de ayrıca eklemiştir.
6.3 Elektrikli Araçların Türkiye Ekonomisine Katkıları ile İlgili Yönlendirilen Soruya Verilen Yanıtların
Çözümlenmesi
Mülakat sırasında katılımcılara sorulan üçüncü soru: “Elektrikli araçların Türkiye ekonomisine katkıları (cari
açık, istihdam, büyüme) sizce neler olabilir?” olmuştur. Katılımcıların tamamı, görece daha emek yoğun olan
İçten Yanmalı motor teknolojisinden yüksek teknoloji gerektiren elektrikli araç teknolojisine geçişin ve bu
araçların üretiminin Türkiye’de yapılmasının ülkemizin ekonomik büyümesinde olumlu etkileri olacağını
belirtmişlerdir. Öte yandan iki katılımcının ortak görüşü, elektrikli araçların bakım ve onarım masraflarının düşük
olması nedeniyle, otomobil yan sanayinde istihdam açısından bir takım azalmaların olabileceği yönündedir.
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’ın bu soruya verdiği cevapta şu ifadeleri kullanmıştır: “Bir İçten
Yanmalı motorun, üretim aşamasında 20 tane sektörü geriden tetiklediğini biliyoruz. Aynı şekilde, bir otomotiv
sektörü çıktısının 25-30 farklı sektöre mamul veya yarı mamul şeklinde girdi olduğunu biliyoruz. Averaj üretim
ölçeğindeki maliyetleri düşündüğümüzde, servis maliyetleri elektrikli araçlarda kıyaslanmayacak düzeyde çok
düşük. Yapılan üretimin verimliliği, daha yalın maliyet unsurlarıyla bir ürünün üretilmesi, katma değeri yüksek bir
ürünün üretilmesi sonucunu doğacaktır. Türkiye’de şu anda binek, hafif ticari ve ağır ticari olarak 1,7 milyon araç
üretebiliyor. Bunun binek kısmı yaklaşık olarak 1,1 milyon civarında. Bu 1,1 milyon aracın 300 bin adedi orta
vadede elektrikli üretilen araçlardan müteşekkil olsa bunun ekonomik katma değeri mevcut yapıya göre çok daha
yüksek olacaktır. Bu bizim yaptığımız analizlere göre, otomotivin gayri sâfi milli hâsıla üzerindeki katkısında en
az yüzde 2- 3 civarında bir artış demektir. Orta vadede istihdama yönelik katkı ise ayrı bir konu, çünkü elektrikli
araçlar daha teknoloji yoğun bir iştir. Normal İYM araç ve motor üretimi ve montajı ise daha emek yoğundur.
Dolayısıyla bu anlamda, sanayinin daha etkin, verimliliği daha yüksek hale geliyor olması bir sonuçtur. Ama o
sonucun temel nedenlerinden bir tanesi işgücü ihtiyacını azaltmasıdır. Daha emek yoğun bir üretimden daha
teknolojik bir ürüne geçiştir. Sivil toplum kuruluşlarında da dile getiriyoruz. Pil teknolojisi, şarj teknolojisinin
teşvik edilmesi gerekiyor. Türkiye’de elektrikli araç karoserisi, hafif alaşımlı metaller, güneşle kendini şarj eden
teknolojiler konusunda çalışılması önem taşıyor”.
Üçüncü soruya cevaben Saffet Üçüncü, Türkiye’deki otomotiv fabrikalarının sıfır hata ile dünyadaki en kaliteli
araçları imal eden fabrikalar olarak öne çıktıklarını belirtirken elektrikli araçların yüzdesi arttıkça bizim
fabrikalarımızın da üretiminin artacağını açıklamıştır. Bu doğrultuda, katılımcı otomotiv fabrikalarımızın
ülkemizde cari açığın kapatılması, ihracat ve istihdam bakımından önemli hizmetler yapmakta olduğunun üzerinde
durmuştur. Öte yandan, katılımcı elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile otomobil servis hizmetlerini veren
servislerin iş hacimlerinde azalmalar olacağını, yetkili servislerin bu azalmaları telafi etmek için şarj
istasyonlarının kurulması ve akümülatör gruplarındaki güç azalması ve arızalar konularında hizmetler vererek bu
akümülatörlerin kesintisiz güç kaynağı olarak kullanılması konusunda çalışmalar yürüttüklerini belirtmiştir.
Üçüncü soruda Berkan Bayram, devlet gelirlerinin önemli bir kısmının otomotiv sanayinden sağlamakta
olduğunu açıklamıştır. Katılımcı, elektrikli otomobillere geçilerek akaryakıt kullanımının azaltılması ile cari
açığımızda azalma olacağını belirtmiştir.
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6.4 Elektrikli Araçların Türkiye’de Başarılı Olması İçin Gerekli Unsurlar ile İlgili Yönlendirilen Soruya
Verilen Yanıtların Çözümlenmesi
Mülakatın dördüncü ve son sorusu ise: “Elektrikli otomobillerin Türkiye’de başarılı olması için gerekli
unsurlar sizce nelerdir?” olmuştur. Katılımcıların tümüne göre, elektrikli araçların Türkiye’de başarılı olmaları
için gerekli unsurların başında kullanıcıların bu araçlar hakkındaki bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ve
güvenlerinin sağlanması gelmektedir. Bu konuda katılımcı cevaplarında ön plana çıkan ortak unsurlar; test
sürüşleri, eğitim ve tanıtımlar, şarj sürelerinin kısalması, şarj istasyonlarının yaygınlaşması, tüketiciye sunulan
finansal ve fiziksel kolaylıklar, üreticiye sunulan üretim ve ihracat teşvikleri olarak göze çarpmaktadır.
Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş’a göre, Türkiye’de elektrikli araçların kullanıcılara iyi anlatılması,
tanıtılması ve onların güveninin sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla katılımcının önerileri arasında yaygın ve
örgün basın yayın mecralarının kullanılması, insanlara ürünlerin test ettirilmesi, teknolojik olarak üretilen
ürünlerin arkasında durulması, elektrikli araçlardan alınan vergilerinin sıfırlanması, elektrikli araç üretimi yapan
firmalara KDV indirimlerinin, üretim ve ihracat teşviklerinin verilmesi, arazi verilmesi ve aynı zamanda
istihdamda SGK desteklerinin verilmesi ön plana çıkmaktadır. Öte yandan, katılımcının en fazla üzerinde durduğu
konu, tüketicilerin eğitimi ve bilinç düzeyiyle ilgilidir. Katılımcı, elektrikli araçların Türkiye ekonomisi ve çevreye
katkıları yüksek olan bir teknoloji olmasının yanı sıra yeni bir teknoloji olduğundan potansiyel müşterilerinin
kalbine dokunması gerekliliğini özellikle vurgulamıştır.
Elektrikli araçların yaygınlaşması konusunda Renault MAİS olarak yaptıkları çalışmaları özetlerken şu ifadeleri
kullanmıştır: “İstanbul Taksiciler Federasyonu, Ukraynalı bir şirket ve Renault Mais olarak bir araya geldik.
Taksicilerle güzel bir anlaşma yaptık ve 100 tane taksiyle başlayarak taksileri değiştirmeye başladık. Taksicilere
elektrikli Zoe veriyoruz. Çünkü İYM’ye sahip bir taksi aracının bu esnafa maliyeti yıllık 350 bin TL civarında
iken elektrikli Zoe’nin bu esnafa maliyeti sadece yıllık yaklaşık 200 bin TL civarında. Bunun yanı sıra, şarj
istasyonlarının yaygınlaşması amacıyla camilere, alış veriş merkezlerine bu istasyonları kuruyoruz. Orta vadede,
amacımız kullanıcıların gidip çayını içerken 10-15 dakikada aracını şarj edebilmesi”.
Dördüncü soruya verdiği cevapta Saffet Üçüncü, Türkiye’de otomobilin çok sevildiğini, elektrikli araçların
fiyatlarının İYM otomobillerin seviyesine indirilebilmesi durumunda hızlı şarj istasyonlarının yaygınlaşmasına da
bağlı olarak bu araçların yaygınlaşmasında artış beklenilebileceğini belirtmiştir. Katılımcının elektrikli araçların
yaygınlaşması için önerdiği uygulamalar arasında; belediyelerin elektrikli otomobiller için ücretsiz veya indirimli
otoparklar konusunda destek vermesi, bu araçlara özel, ekspres yolların tahsis edilmesi, Avrupa’da olduğu gibi
şehir merkezlerine girişte İYM araçlardan ek ücretler istenirken elektrikli otomobillerin ücretsiz olarak girmelerine
izin verilmesi gibi öneriler ön plana çıkmaktadır.
Son soruda Berkan Bayram, ülkemizde elektrikli araçların yaygınlaşması için modelin iyi seçilmesi, hızlı şarj
istasyonlarının artırılması ve çeşitli devlet desteklerinin artırılması gerekliliği üzerinde durmuştur. Katılımcı
ayrıca, elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasının kullanıcı alışkanlıklarının değişimine bağlı olduğunu ve
bu araçların topluma doğru anlatılmasının ve algı yönetiminin iyi yapılmasının gerekliliğini vurgulamıştır. Bu
amaçla elektrikli araçlar hakkında düzenli olarak eğitim programları düzenlediklerini de belirtmiştir. Tüketicilere
finansal desteklerin verilmesinin yanı sıra şehirlerin belli alanlarında elektrikli araçlara öncelik tanınması ve özel
yolların tahsis edilmesi de katılımcının verdiği örnekler arasında yer almıştır.

7 Sonuçlar ve Öneriler
Sürdürülebilirlik kavramı, tüm endüstrileri olduğu gibi otomotiv endüstrisi üzerinde de etkilerini göstermektedir.
20. Yüzyılın başında elektrik motorlu araçların yerini alan içten yanmalı motorların 21. Yüzyılın ortalarına doğru
yerlerini bu defa elektrikli motorlara bırakacağı ihtimali, endüstrideki üçüncü önemli dönüşümün işaretlerini
sergilemektedir. 2019 yılından itibaren artık sadece hibrid veya tümü elektrikli araç üreteceğini açıklayan Volvo
Başkanı Håkan Samuelsson’un açıkladığı gibi: “Bu açıklama sadece İçten Yanmalı Motorlu araçla çalışan
otomobilin sonunu işaret etmektedir” (The Guardian, 2017). Elektrikli araçların pazar payı, özellikle Kuzey
Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayarak tüm dünyada artış gösterse de İçten Yanmalı
Motorlu araçların pazar payına ulaşmasının zaman alacağı düşünülmektedir. 2017 itibarıyla 2 milyonu aşan
elektrikli araç stoğunun 2020 yılında 9 milyon ile 20 milyon ve 2025 yılında 40 milyon ile 70 milyon arasında
olacağı tahmin edilmektedir (IEA, 2017, s.6).
Elektrikli araçların seri üretiminin artmasında bazı faktörler ön plana çıkmaktadır. Bunlardan ilki, yenilikçi
teknolojiler yoluyla batarya maliyetlerinin düşmesi, enerji yoğunluklarının artması sonucunda şarj edilme
sürelerinin kısalmasıdır. Halen devam eden araştırma faaliyetlerindeki sürekli iyileştirmeler sayesinde elektrikli
araçlar ile İYM araçlar arasındaki maliyet farkının giderek azaldığı gözlenmektedir. Diğer faktör, elektrikli
araçların üretilmesini ve kullanımını avantajlı hale getirecek eğitimsel, finansal ve fiziksel teşviklerin
sunulmasıdır. Tüketicilere bu araçlarla ilgili doğru bilgilendirme ve tanıtım yapılması, araçların satış fiyatlarında
vergi indirimi/muafiyeti verilmesi, üretici firmalara araştırma, geliştirme, üretim ve satış teşviklerinin verilmesi,
arazi tahsisinin yapılması, istihdama yönelik teşviklerin verilmesi, kamu araçlarının bu araçlardan teşkil edilmesi,
şarj istasyonlarının yaygınlaştırılması bu destekler arasında yer almaktadır.
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Belediyelerin elektrikli bisikletlerin ve otobüslerin kullanımlarını teşvik etmesi de yine elektrikli sürüşü
yaygınlaştırabilecek unsurlardan bir tanesidir. Elektrikli araç destek politikaları ile ilgili örnek uygulamalarının
denenmesi ve başarılı olması ulusal ve uluslararası seviyede diğer şehirlere de örnek olabilecektir. Bunların yanı
sıra, Avrupa Birliği ve Japonya’da olduğu gibi benzinli araçların vergi oranlarının yüksek tutulması da elektrikli
araçların yaygınlaşmasını destekleyebilecektir.
Türkiye’de tümü elektriklere sunulan önemli vergi avantajına rağmen bu araçların pazar payının diğer ülkelere
göre çok düşük kalması, bu araçlar konusunda yeterince toplum bilincinin oluşmadığını ve güvenin sağlanmadığını
kanıtlamaktadır. Bu bağlamda, konuyla ilgili tüm paydaşların çabası önem taşımaktadır. Çünkü elektrikli araçların
üretiminin ve satışının artması, bölgesinde zaten önemli bir otomotiv üretim merkezi olan ülkemiz açısından
yüksek teknolojili ürün üretimimizin artırılması, enerji kaynaklı dış ticaret açığımızın azaltılması ve sürdürülebilir
bir ekonomiye sahip olabilmemiz açısından önemli bir fırsat olarak karşımıza çıkmaktadır.
Zaman azlığı sebebiyle sadece üç katılımcıyla görüşebilmiş olmamız araştırmamızın kısıtını oluşturmaktadır.
Mülakatlar sürecinde, katılımcıların samimiyet ve gerçek fikirlerini yansıtacak biçimde sorulara yanıt verdikleri
varsayılmıştır. Araştırmanın genelleştirilmesi açısından, katılımcı sayısının artırılarak ve Türkiye’nin yanı sıra
diğer ülkelerden katılımcılara da yer vermek gelecekte bu alanda araştırma yapacaklara yeni bir yaklaşım sunabilir.
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Konut Kredi Hacminin Gelişimi ile Makroekonomik Değerler ve
Finansal Getirilerin İlişkisi
Relationship Between Mortgage Loans and Macroeconomic
Values and Financial Returns
Asst. Prof. Dr. Sıtkı Sönmezer (Beykent University, Turkey)
Yusuf Pala (Kheiron Reklam Organizasyon Mimarlık Tic. Ltd. Şti., Turkey)
Abstract
This study has examined mortgage loan usage in terms of macroeconomic figures that may affect consumer
behavior and financial instruments' returns. Multi regression analysis has been accompanied by preliminary tests
such as ADF, VIF, Jarque Bera, Durbin Watson and White Tests. Results indicate that there is negative significant
relationship among Mortgage loan volume and gold returns, unemployment rate, real mortgage rates and CPI.
Whereas, significant positive relation has been determined with price index of new houses, USD return and
consumer confidence index. The most significant relationship is determined with unemployment rate and the
weakest relation is with the consumer confidence index.

1 Giriş
Temel insan ihtiyaçları sıralamasında barınma ihtiyacı önemli bir yer tutmaktadır. Bu ihtiyacın karşılandığı konut
piyasaları aynı zamanda kira geliri ve eş zamanlı olarak sermaye kazancı elde etmek isteyen yatırımcılar için de
cazibe merkezidir. İnsanların barınma gereksinimi doğal bir ihtiyaç olup, nüfus artışı, kentleşme vb. gibi unsurlar
konuta olan talebi arttırmaktadır. Bununla birlikte konut piyasası yatırımcılar açısından da önemli bir uzun vadeli
yatırım aracı olarak görülmektedir. Konut piyasasının gelişimi ile birlikte artan önemi, beraberinde konut
finansmanının nasıl karşılanacağı sorusunu getirmektedir. Bireylerin konut talebini karşılamada gerekli olan
kaynağa ulaşabilmesi ve yüksek maliyet gerektiren projelerde bu maliyetlerin karşılanabileceği kaynakların
oluşturulması konut finansmanının amacını oluşturmaktadır. (Topal, 2005), uygulamada kullanılan konut
finansman sistemlerini aşağıdaki dört grupta sınıflandırmıştır.
Doğrudan Finansman: İhtiyaç duyulan fonların kişisel tasarruflara dayandığı veya aile, arkadaş gibi yakın çevre
kullanılarak elde edildiği özellikle etkin bir konut finansmanı sisteminin bulunmadığı gelişmekte olan ülkelerde
sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. Doğrudan finansman sisteminde konut üreticilerine yapılan geri ödemelerde
taksitlendirme yöntemi de kullanılabilmektedir.
Sözleşme ya da Mukavele Sistemi: Konut alma niyeti taşıyan ancak yeterli birikimi bulunmayan kişilerin
Sözleşmeli Tasarruf Kurumlarına uygun koşullarda fon sağlaması ve toplanan bu fonların belli şartları sağlayan
katılımcılara konut ihtiyaçları için kullandırılması biçiminde oluşturulmuş bir sistemdir. Bu sistemde, piyasa
koşullarından daha uygun faizlerle konut kredisi sunulmaktadır. Sistemde devletin sağladığı çeşitli vergi
avantajları ve teşviklerde bulunabilmektedir.
Mevduat Finansman Sistemi: Mevduat toplama yetkisi bulunan finansal kurumların topladıkları bu fonları konut
kredisi kullanmak isteyen kişilere belirli şartlar altında (faiz, komisyon, peşinat vs.) kullandırdıkları en yaygın
kullanılan konut finansman türüdür. Bankalar, Tasarruf ve Kredi Birlikleri, Yapı toplulukları vs. bu finansal
kurumların bazılarıdır.
İpotek Bankacılığı Sistemi: İpotek bankalarının menkul kıymet ihracı yoluyla elde ettikleri kaynakla
gayrimenkul kredileri kullandırdığı sistemdir. Danimarka’da başlayan bu sistem Avrupa’da yaygın olarak
kullanılmaktadır. İpotekli kredilerin tek bir havuzda toplanarak menkul kıymetleştirildiği ve kredi riskinin
bankanın üzerinde bulunduğu Alman modeli ile benzer ipotekli kredilerin belirli havuzlarda toplandığı ve bu
havuzlardan üretilen farklı serilerdeki tahvillerin ihraç edildiği Danimarka modeli olarak ikiye ayrılır. Danimarka
modelinde ipotek bankaları tahvillere sadece aracılık yapan kurumlar konumundadır. Bu özelliği sebebiyle
bankalar kredi riskini üzerinde bulundurmamaktadır.
Konut finansmanı gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sorundur. Gelişmekte olan ülkelerdeki bazı
yapısal sorunlar etkin bir konut finansmanı sistemi kurulmasını engellemektedir. (Demir ve Palabıyık, 2005), bu
sorunları; enflasyon, sermaye yetersizliği, uzun vadeli finansman ihtiyacı, yüksek işsizlik ve ekonomik belirsizlik,
yetersiz kurumsallaşma, haciz sürecinin karmaşıklığı ve finansal araçların yeterince olgunlaşmaması olarak
açıklamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde etkin bir konut finansmanı sistemin oluşturulamamış olması o ülkelerde
kurumsal olmayan finansman yöntemlerinin ağırlıklı olarak kullanılmasına yol açmaktadır.
Türkiye de konut finansmanı konusunda gelişmekte olan ülkelerle benzer sorunları yaşamaktadır. Uzun yıllar
boyunca etkin bir konut finansman sistemi oluşturulamamıştır. SPK tarafından 2004 yılında hazırlanan ve 2007
Şubat ayında TBMM’de görüşülerek kabul edilen 5582 sayılı konut finansmanı sisteminde değişiklik yapılması
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hakkındaki kanun Mart 2007 yılında yürürlüğe girmiştir. Mortgage yasası olarak da bilinen bu kanunun yürürlüğe
girmesiyle birlikte Türkiye’de konut finansmanının etkin hale gelmesinde önemli bir adım atılmıştır. Bu tarihten
itibaren konut kredileri kullanımında önemli ölçüde hacimsel bir artış görülmektedir. (Düzakın, 2010)
çalışmasında, Türk Yapı Sektörü 2010 raporu verilerinden derlediği tabloya göre, 2004 yılında 3,52 Milyar TL
olan konut kredileri 2007 yılında 30,73 Milyar TL’ye, 2009 yılında ise 42,60 Milyar TL’ye ulaşmıştır.
2004 yılı sonrasında Türkiye’de Bankacılık sektörü konut finansmanı açısından önemli bir ivme yakalamıştır.
BDDK 2016 raporu verilerine göre, Türkiye’de toplam 52 Banka faaliyet göstermektedir. Bunların ağırlıklı bir
kısmı mevduat bankaları olup, sayıları 34’tür. Mevduat bankalarını kalkınma ve yatırım bankaları ve katılım
bankaları takip etmektedir. Bunların sayıları da sırasıyla 13 ve 5’tir. 2016 Aralık ayı itibari ile Türk Bankacılık
sektörünün aktif büyüklüğü 2.730 Milyar TL olup, toplam kredi büyüklüğü de 1.734 Milyar TL’dir. Bireysel konut
kredileri ise bu dönemde 164 Milyar TL’ye ulaşmıştır. Aşağıda bireysel konut kredilerinin 2010-2016 yılları
arasındaki gelişimi, toplam tüketici kredileri, toplam krediler ile bankaların aktif büyüklüğü ve GSYH içindeki
payı gösterilmektedir (BDDK, 2016).
Yıllar
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Konut Kredileri
Konut Kredileri /
Konut Kredileri / Konut Kredileri / Konut Kredileri /
(Milyar TL)
Tüketici Kredileri % Toplam Krediler % Aktif Büyüklük %
GSYH %
61
35,26
11,60
6,05
5,26
75
33,48
10,98
6,16
5,38
86
32,33
10,82
6,27
5,48
111
33,43
10,60
6,41
6,13
125
35,11
10,07
6,27
6,12
143
37,14
9,63
6,07
6,12
164
39,04
9,46
6,01
6,43
Tablo 1 Konut Kredilerinin Gelişimi ve Sektör İçindeki Payı Kaynak: (BDDK, 2016) ve TÜİK

2010–2016 yılları arasında bireysel konut kredilerindeki gelişim incelendiğinde kredi hacminin yaklaşık olarak
üç kat (2,69) arttığı gözlemlenmektedir. Konut kredilerinin tüketici kredileri içindeki payı ise 2010 ve 2011
yıllarında azalırken takip eden yıllarda artış göstermekte, 2016 yılında ise % 39,04 ile en yüksek seviyeye
çıkmaktadır. Ancak toplam krediler içerisindeki payı sürekli olarak azalma eğilimindedir. Konut kredilerinin
tüketici kredileri içerisindeki payı artarken toplam krediler içerisindeki payının azalması diğer kredilerde tüketici
kredilerinden daha yüksek bir büyüme yaşandığını göstermektedir. İncelenen dönemde konut kredilerinin
bankaların aktif büyüklüğü içerisindeki payının 2013 yılında en yüksek seviyeye çıktığı görülmekte olup, bu yıldan
itibaren bir azalma yaşanmıştır. GSYH içerisindeki bireysel konut kredileri ise, genel olarak artış eğilimindedir.
Birkaç yıllık bir durgunluk sonrası 2016 yılında en yüksek seviyeye çıktığı görülmektedir. Bu durum aynı zamanda
bankaların aktif büyüklüğünün GSYH içerisindeki payının da arttığını göstermektedir.

2 Literatür
Konut piyasasına yönelik olarak ülkemizdeki akademik çalışmalarda özellikle 2007 yılındaki mortgage yasası
olarak bilinen düzenlemeyle birlikte artış yaşanmaktadır. Bununla birlikte konut kredileri ve ilişkili olduğu diğer
faktörlere yönelik çalışmaların ülkemizde hala düşük seviyede olduğu görülmekle birlikte konut kredileri ve cari
açık ilişkisi üzerinde yapılan çalışmalarda yoğunlaşma bulunmaktadır. Farklı dönemlerin incelendiği bu
çalışmalarda benzer sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Bu konudaki bazı çalışmalar ve elde edilen bulgulara
aşağıda yer verilmiştir.
E. Telatar, toplam kredi hacmi ile cari açık arasındaki ilişkiyi araştırmış ve kredi kalemleri içerisinde cari açığın
en önemli nedeninin tüketici kredileri olduğunu belirtmiştir. Bununla birlikte tüketici kredilerinin alt dilimi olan
konut kredileri ile cari açık arasında zayıf bir nedensellik ilişkisinin bulunduğunu tespit etmiştir (Telatar, 2011).
Sandalcılar ve Altıner’in 2003:Q1–2013:Q2 dönemlerini kapsayan çalışmalarında cari açık ile toplam krediler,
toplam tüketici kredileri ve konut kredileri arasında bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Diğer tüketici kredilerinin
ise cari açıkla herhangi bir nedensellik ilişkisi bulunmadığı sonucuna ulaşmışlardır (Sandalcılar ve Altıner, 2014).
Türkiye’de cari açık ve tüketici kredileri ilişkisinin 2004:Q4-2014:Q3 dönemleri esas alınarak incelendiği
çalışmada tüketici kredileri konut, taşıt, ihtiyaç kredileri ile birlikte bireysel kredi kartları alt bileşenlerine
ayrılmıştır. Analiz sonuçları, uzun dönemde tüm alt bileşenlerden cari açığa yönelen tek yönlü bir nedensellik
olduğu sonucuna ulaşmıştır (Kılıç, 2015).
Türkiye’deki ekonomik büyüme ve konut kredileri ilişkisinin, GSYH ve özel bankaların yurtiçine açtığı toplam
kredi verileri ile incelendiği çalışmada 1998-2008 yıllarını kapsayan üç aylık veriler kullanılmıştır. Bu çalışmada
toplam krediler; ticari ve bireysel krediler, küçük esnaf kredileri ve konut kredileri alt başlıklarında incelenmiştir.
Kısa dönemde GSYH’den konut kredilerine yönelik tek yönlü bir nedenselliğe rastlanırken, uzun dönemde konut
kredileri ile GSYH arasında bir nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir (Ceylan ve Durkaya, 2010).
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Konut kredisi kullanan tüketicilerdeki sürü davranışının etkisi 2003-2012 dönemi için incelenmiştir. Bu
çalışmada 2007-2012 döneminde konut kredisi kullanan tüketiciler üzerinde sürü davranışının etkisi görülmüştür.
Bununla birlikte konut kredisi kullanımında bireylerin rasyonel hareket ettiği sonucuna ulaşılmıştır (Atik, vd,
2015).
Türkiye’de konut kredisi talebi, faiz oranı, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksi değişkenleri ile 2005-2012
dönemi için aylık verilerle incelenmiştir. Çalışmada nedensellik ve eş bütünleşme analizleri yöntem olarak
kullanılmıştır. Uzun dönemde incelenen değişkenler arasında bir eş bütünleşme ilişkisi tespit edilmiştir. Kısa
dönemde ise faiz oranı, işsizlik oranı ve tüketici güven endeksinin, konut kredisi talebinin nedeni olduğu sonucuna
ulaşılmıştır. Çalışma bulguları, işsizlik oranı ve ekonominin geleceğine ilişkinin beklentilerin konut kredi talebi
üzerindeki etkisinin küçük olduğu, buna karşın faiz oranları ile konut kredisi ilişkisinin yoğun olduğunu
göstermektedir (İbicioğlu ve Karan, 2012).
Konut kredi hacminin diğer değişkenlerle ilişkisinin araştırıldığı bir diğer çalışma ise, yapı kullanım izin belgesi,
faiz oranı, M2 para arzı ve kişi başı gelir değişkenlerini kullanmıştır. İncelenen değişkenler arasında konut talebi
ile ilişkisi en yüksek çıkan değişken yapı kullanım izin belgesi olmuştur. Çalışmada faiz oranları ile konut kredi
hacmi arasında ters yönlü bir ilişki, M2 para arzıyla ise aynı yönde bir ilişki tespit edilmiştir. M2 para arzı ile konut
kredi hacmi arasındaki ilişkinin seviyesi düşük bulunmuştur. Kişi başı milli gelir ile kredi hacmi ilişkisi
incelendiğinde aynı yönlü bir ilişki olduğu görülmüştür. Konut kredi hacmi ile kişi başı milli gelir ilişkisi, M2 para
arzından daha yüksek ancak yapı kullanım izin belgesinden daha düşüktür (Yalçıner ve Coşkun, 2014).
Chang ve arkadaşları makroekonomik faktörlerin konut kredisi sigorta primleri üzerinde belirleyici rol
oynadıklarını ortaya koydukları çalışmalarında, konut kredi sigortası primi üzerinde en fazla etkiye sahip olan
unsurun arazi fiyatları olduğu belirtilmiştir (Chang, vd., 2012).
Kredi büyümelerinin ev fiyatları üzerindeki etkisi de literatürde araştırılmış ve kredilerde yaşanan bir patlamanın
ev fiyatlarıyla anlamlı ve pozitif bir ilişki içinde olduğu tespit edilmiştir. Faiz oranlarıyla ev fiyatları arasında ise
negatif, anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır (Cerutti, vd, 2017).

3 Veri Seti
Türkiye’de konut kredi talebinin, makroekonomik değişkenler, tüketici talebini etkileyen unsurlar ve finansal
yatırım araçları ile ilişkisinin araştırıldığı bu çalışmada çoklu doğrusal regresyon analizi yöntem olarak tercih
edilmiştir. 2010 Ocak–2016 Aralık ayları arasındaki aylık verilerin kullanıldığı çalışmada her bir değişken için 84
adet gözleme yer verilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler açık kaynaklardan elde edilmiştir. Regresyon analizinde
kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlere ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmuştur.
Konut Kredi Hacmi; Türkiye’de mevduat bankalarınca açılan konut kredi hacmi, konut kredi talebinin göstergesi
olarak çalışmada kullanılmıştır. İncelenen dönemde tüketicilerin konut kredi taleplerinin tamamının açılan konut
kredileri ile karşılandığı varsayımı ile hareket edilmektedir. Ham veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
EVDS verileri kullanılarak elde edilmiştir. İlgili kaynaktan derlenen verilerde Tramo / Seats yöntemi kullanılarak
mevsimsel düzeltme yapılmıştır. Mevsimsel düzeltme yapılan verilerin doğal logaritmaları alınarak sadeleştirilme
yoluna gidilmiştir. Mevsimsel düzeltme yapılmış ve logaritması alınmış konut kredi hacmi verileri çalışmada
(LOGKHCM) olarak ifade edilmektedir. (LOGKHCM), regresyon analizinde bağımlı değişken olarak
kullanılmaktadır.
Reel Külçe Altın Getiri Oranı; Altın, Türkiye’de önemli yatırım kalemlerinden biridir. Yatırımcıların güvenli
liman olarak da tarif ettiği altın, Türkiye’de uzun vadeli geleneksel yatırım kalemlerinden biri olarak tercih
edilmektedir. Altın verisi için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’in yayınladığı finansal yatırım araçları getiri
tablosundaki külçe altın yıllık reel getiri oranları kullanılmıştır. Açıklayıcı değişken olarak kullanılan bu veriler
çalışmada (ALTIN) olarak isimlendirilmiştir.
İşsizlik Oranı; Bankalar kredi değerlendirme sürecinde kredi talebinde bulunan müşterilerinin kredi ödemelerini
sorunsuz bir şekilde yapabilmelerini öngörebilmek maksadıyla müşterilerinin gelir durumlarını incelemektedir.
Bununla birlikte konut alımı için kredi talebinde bulunan kişiler de aylık taksitlerini ödeyebilmek için belirli bir
gelire sahip olmak durumundadır. İşsizlik oranları önemli bir gelir ölçütü olup, aynı zamanda bir ülkedeki
ekonomik durumun da önemli bir göstergesidir. Bu sebeple, Türkiye’deki işsizlik oranları çalışmaya açıklayıcı
değişken olarak eklenmiştir. TÜİK tarafından yayınlanan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı verileri (İO)
kısaltmasıyla çalışmada kullanılmıştır.
Konut Kredi Faizi; Konut kredi faizleri konut kredisi talep eden müşteriler için önemli bir maliyet kalemidir. Bu
faizlerdeki artışlar kredi kullanıcılarının geri ödemelerinde bir artışa yol açabileceği gibi düşük faiz oranları da bu
maliyetleri azaltacaktır. Tüketici talepleri üzerinde belirleyici bir etki oluşturması beklenen konut kredi faizleri
çalışmaya açıklayıcı değişken olarak eklenmiştir. Konut kredi faizi verileri için TCMB-EVDS veri dağıtım
sistemindeki mevduat bankalarınca açılan konut kredilerindeki ağırlıklandırılmış konut kredi faiz oranları
kullanılmıştır. Ham veriler TÜFE oranları kullanılarak reel hale getirilmiştir. Çalışmada reel hale getirilen konut
kredi faiz oranları (RKFAİZ) olarak tanımlanmıştır.
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Yeni Konutlar Fiyat Endeksi; Yatırım amaçlı talep edilen bir konutun gelecekte fiyat artışı sağlaması talepte
bulunan kişiler için rasyonel bir beklentidir. Bununla birlikte barınma amacıyla tercih edilen bir konutun da değeri
tüketici tercihini alım gücü açısından etkileyebilmektedir. Gerek yatırım amaçlı gerekse barınma ihtiyacı sebebiyle
konut sahibi olmak isteyen tüketicilerin konut talepleri üzerinde belirleyici olacağı düşüncesi ile konut fiyatları
çalışmaya açıklayıcı değişken olarak eklenmiştir. TCMB–EVDS veri dağıtım sistemi kullanılarak elde edilen Yeni
Konutlar Fiyat Endeksi çalışmada (YKFE) kısaltmasıyla kullanılmıştır.
Reel USD Getiri Oranı; USD, enflasyonist etkilerin yaşandığı Türkiye’de milli para değerinde oluşabilecek
kayıplardan korunmak veya getiri elde etmek amacıyla tercih edilen önemli bir finansal yatırım aracıdır. Bu
özelliği sebebiyle USD yıllık reel getiri oranları çalışmada açıklayıcı değişken olarak kullanılmıştır. Veri seti TÜİK
tarafından paylaşılan finansal yatırım araçları tablosundan elde edilmiştir. USD yıllık reel getiri oranları çalışmada
(DOLAR) olarak ifade edilmiştir.
Tüketici Fiyat Endeksi; Enflasyon oranları bir ülkedeki önemli makroekonomik göstergelerden biridir.
Ülkemizde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri enflasyon göstergesi olarak
kullanılmaktadır. Bu çalışmada makro-ekonomik bir gösterge olarak TÜFE verileri tercih edilmiştir. TÜİK
verilerinden faydalanılarak elde edilen Tüketici Fiyat Endeksi Oranları çalışmada açıklayıcı değişken olarak
(TÜFE) kısaltmasıyla kullanılmıştır.
Tüketici Güven Endeksi; Tüketici güven endeksi, tüketicilerin gelecek beklentilerini ölçümleyen önemli bir
endeks olup, konut kredi kullanımı ile tüketicilerin bu beklentileri arasındaki ilişkinin ölçülmesi amacıyla
çalışmaya açıklayıcı değişken olarak eklenmiştir. Veri setine ulaşmada TCMB – EVDS veri dağıtım sisteminden
yararlanılmıştır.

4 Yöntem
Konut kredi hacmi ile ilişkili faktörlerin araştırıldığı bu çalışmada çoklu regresyon analizi yöntem olarak
kullanılmıştır. Çoklu regresyon analizlerinde anlamlı sonuçlar elde edebilmek için bazı varsayımların sağlanması
gerekmektedir. Bu varsayımlar, hata terimleri arasında otokorelasyon bulunmaması, hata terimleri varyanslarının
eşit varyanslılık koşulunu sağlaması, hataların normal dağılmış olması ve bağımsız değişkenler arasında çoklu
doğrusal bağlantı bulunmamasıdır. Çoklu regresyon analizinde sonuçların yorumlanmasına geçilmeden önce
belirtilen bu varsayımların sağlanıp sağlanmadığı kontrol edilmiştir. Bu kapsamda otokorelasyon sınaması için
Durbin-Watson test istatistiği, eşit varyanslılık için de White testi kullanılmıştır. Normallik sınaması Jarque-Bera
testi ile yapılmış olup, bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı olup olmadığı Varyans Artış Faktörü (Variance
Inflation Factors – VIF) ile incelenmiştir. Değişkenlerde durağanlık analizi, Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)
testi ile hem sabit hem de sabit-trend içeren koşullar için incelenmiştir. Veri seti bölümünde tanıtılan ve çalışmada
kullanılan bağımlı ve bağımsız değişkenlerle kurulan regresyon modeli, denklem (1)’de gösterilmektedir.
LOGKHCMit= βit+ β2 ALTINit + β3 İOit + β4 RKFAİZit+ β5 YKFEit + β6 DOLARit + β7 TUFEit + β8 TGEit +eit
(1)
LOGKHCM = Mevsimsel düzeltme yapılmış konut kredi hacmi doğal logaritması
ALTIN = Külçe altın yıllık reel getiri oranı
İO = Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı
RKFAİZ = Tüfe ile reel hale getirilmiş mevduat bankalarınca açılan ağırlıklı ortalama konut kredi faiz oranı
YKFE= Yeni konutlar fiyat endeksi
DOLAR = USD yıllık reel getiri oranı
TUFE = Tüketici fiyat endeksi
TGE= Tüketici güven endeksi
βit= Sabit terim
β2 - 8 = Değişkenlerin tahmin edilen β katsayıları
eit= Hata terimi

5 Ampirik Bulgular
Çalışmada ilk olarak her bir değişken için durağanlık kontrolü ADF birim kök testi yardımıyla yapılmıştır. Hem
sabit hem de sabit ve trendli durumlar için incelenen değişkenlerin düzey değerleri ve birinci fark değerlerine ait
istatistiki sonuçlar Tablo 2.’de sunulmuştur.
Değişkenler
LOGKHCM

Düzey
Sabit
-1,208446

Sabit ve Trend
-3,762515

Birincil Fark
Sabit
-3,042309

Sabit ve Trend
-3,039084
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ALTİN
İO
RKFAİZ
YKFE
DOLAR
TUFE
TGE

(0,6671) [7]
-1,590746
(0,4828) [0]
-1,111855
(0,7078) [1]
-2,740216
(0,0716) [0] ***
4,745841
(1,0000) [0]
-3,234129
(0,0215) [1] **
-3,734553
(0,0052) [1] *
-2,561143
(0,1052) [0]

(0,0237) [2] **
-1,493989
(0,8240) [0]
-2,049196
(0,5658) [0]
-2,8466018
(0,1856) [0]
-1,557738
(0,8011) [0]
-3,548856
(0,0408) [1] **
-3,720596
(0,0264) [1] **
-4,100714
(0,0092) [0] *

(0,0355) [6] **
-7,559746
(0,0000) [0] *
-6,711180
(0,0000) [0] *
-8,596544
(0,0000) [0] *
-7,591033
(0,0000) [0] *
-5,897485
(0,0000) [0] *
-8,043430
(0,0000) [0] *
-7,313593
(0,0000) [2] *

(0,1287) [6]
-7,491801
(0,0000) [0] *
-7,807188
(0,0000) [0] *
-8,550370
(0,0000) [0] *
-9,584222
(0,0000) [0] *
-5,878320
(0,0000) [0] *
-8,000023
(0,0000) [0] *
-7,369623
(0,0000) [2] *

Tablo 2. ADF Birim Kök Testi Sonuçları
( ) içi değerler, MacKinnon (1996) tek yönlü p (olasılık) değerlerini ifade etmektedir.
[] içi değerler, ADF için gecikme uzunluğunu ifade etmektedir.
*, **, *** işaretleri sırasıyla %1, %5, %10 anlamlılık seviyelerini işaret etmektedirler.

Sabit durum için Tablo 2. incelendiğinde %1, %5 ve % 10 anlamlılık seviyelerinin üzerinde olasılık değerleri
olan LOGKHCM, ALTİN, İO, YKFE ve TGE değişkenlerinin düzey değerlerinde durağan olmadıkları ancak
birincil farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmektedir. RKFAİZ, DOLAR ve TUFE değişkenlerinin
ise düzey değerlerinde durağan oldukları anlaşılmaktadır.
Sabit ve trendli durumda ise, ALTIN, İO, RKFAİZ ve YKFE değişkenleri düzey değerlerinde birim kök taşırken
birincil farkları alındığında durağan hale gelmektedir. LOGKHCM, DOLAR, TUFE ve TGE değişkenleri ise
düzey değerlerinde durağan olduğu anlaşılmaktadır. Buna göre her iki durumda da en çok birincil farkta tüm
değişkenlerin durağanlaştığı görülmektedir.
Değişkenler

Ortalama

LOGKHCM
ALTIN
İO
RKFAİZ
YKFE
DOLAR
TUFE
TGE

18,29076
0,069199
0,098274
0,034775
145,3774
0,023911
0,079669
73,32143

Standart
Sapma
0,351480
0,172640
0,010579
0,015449
36,61617
0,099182
0,014303
5,206231

Gözlem
Sayısı
84
84
84
84
84
84
84
84

VIF

2,266402
2,233778
3,091585
2,911930
2,347329
1,633114
2,291106

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler ve VIF Değerleri
Tablo 3. modelde yer alan değişkenlere ait ortalama, standart sapma ve gözlem sayısından oluşan tanımlayıcı
istatistiklerle birlikte ilgili değişkenlere ait VIF değerlerini göstermektedir. Her bir değişken için 84 gözlemin
bulunduğu modelde değişkenlere ait VIF değerlerinin çoklu bağlantı problemine işaret eden eşik değerin altında
kaldığı görülmektedir. 10’dan küçük olan VIF değerleri modelde çoklu bağlantı probleminin bulunmadığını
göstermektedir.
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Jarque Bera Değeri

Olasılık

1,026011

0,598693

Tablo 4. Jarque Bera Testi Sonuçları
Tablo 4’de Jarque Bera testine ilişkin değerler sunulmuştur. Buna göre olasılık değeri incelendiğinde 0.598693
değeri ile karşılaşılmaktadır. % 5 istatistiksel anlamlılık seviyesinin üzerindeki bu olasılık değerine göre hataların
normal dağılım sergilediğini varsayan sıfır hipotezi reddedilememektedir. Jarque-Bera test istatistiği sonucu
normal dağılım varsayımını doğrulamaktadır.
Obs*R-Squared

Olasılık

48,65735

0,0623

Tablo 5. White Testi
Modelde değişen varyans sorunu White testi ile araştırılmış olup, test sonuçları Tablo 5.’te paylaşılmıştır.
Değişen varyans olmadığını varsayan sıfır hipotezi %5 istatistiksel anlamlılık seviyesinde Tablo 5.’teki sonuçlara
göre red edilememektedir. White testi sonuçları modelde değişen varyans bulunmadığını göstermektedir.
Model

R- Kare

LOGKHCM

0,988667

Düzeltilmiş
R-Kare
0,987623

Standart Hata

F İstatistiği

Olasılık

0,039103

947,1293

0,0000

D-W
İstatistiği
0,389361

Tablo 6. Regresyon Modeli Özet Sonuçlar
Tablo 6.’daki regresyon modeline ait özet sonuçlar incelendiğinde F istatistiğinin olasılık değeri %1 anlamlılık
seviyesinde modelin anlamlı olduğunu göstermektedir. Modelin uyumunu gösteren R-Kare değeri ise 0,988667 ile
yüksek bir değer almıştır. Durbin-Watson test istatistiğinin de 0.389361 değeri aldığı görülmektedir. Modelde
kullanılan 7 adet değişken ve bunlara ait 84 adet gözlem için %5 anlamlılık seviyesinde belirlenmiş Durbin-Watson
alt ve üst eşik değerleri sırasıyla; 1,453-1,831’dir. Regresyon modelinde Durbin-Watson istatistik değeri belirlenen
eşik değerlerin altında kalmaktadır. (Gujarati ve Porter, 2012)’a göre, regresyon modelinde belirlenen DurbinWatson test istatistik değerinin, regresyon modelindeki değişken sayısı ve gözlem sayısına göre belirlenmiş alt ve
üst eşik değerlerin altında kalması modelde birinci dereceden bir otokorelasyona işaret etmektedir.
Tablo 6’daki D-W istatistiği sonuçları çalışmada uygulanan regresyon modelinde otokorelasyon bulunduğunu
göstermektedir. Bu sebeple çalışmada Newey-West yöntemi kullanılarak otokorelasyondan kaynaklanan hataların
düzeltilmesi yapılmıştır.
Katsayı
ALTIN
IO

-0,150603
-5,217650

RKFAİZ

-2,534887

YKFE

0,009702

DOLAR

0,467420

TUFE

-1,988256

TGE

0,003595

C

17,37532

Standart Hata
0,037428
(0,053329)
0,606393
(0,939274)
0,488510
(0,665325)
0,000200
(0,000213)
0,066302
(0,082182)
0,383485
(0,530934)
0,001248
(0,001923)
0,144087
(0,238724)

T- İstatistik
-4,023771
(-2,824030)
-8,604406
(-5,554984)
-5,189018
(-3,810000)
48,50097
(45,55617)
7,049846
(5,687611)
-5,184706
(-3,744828)
2,881073
(1,869440)
120,5889
72,78420

Olasılık
0,0001
(0,0061)
0,0000
(0,0000)
0,0000
(0,0003)
0,0000
(0,0000)
0,0000
(0,0000)
0,0000
(0,0003)
0,0051
(0,0654)
0,0000
(0,0000)

Tablo 7. Regresyon Analizi Katsayısal Sonuçlar
() parantez içi değerler Newey-West yöntemi ile düzeltilen değerleri ifade etmektedir.

Değişkenlere ait istatistiksel sonuçlar Tablo 7’de sunulmuştur. Modelde otokorelasyon bulunduğu tespit
edildiğinden hatalar Newey-West yöntemi ile düzeltilmiş olup, düzeltilen standart hata ve t-istatistik değerleri ile
bunların olasılık değerleri Tablo 7’de parantez içerisinde gösterilmiştir. Modelde kullanılan tüm değişkenlerin %
1 anlamlılık seviyesinde bile anlamlı olduğu bununla birlikte sadece TGE değişkeninin düzeltilmiş olasılık
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değerinin % 10 seviyesinde anlamlı hale geldiği görülmektedir. Bu seviyede ilgili değişkenin anlamlı olduğunu
göstermektedir.
LOGKHCM modeline ait regresyon analizi sonuçları ALTIN, İO, RKFAİZ, YKFE, DOLAR, TUFE ve TGE
değişkenlerinin LOGKHCM ile ilişkili olduğunu kanıtlamaktadır. Bu ilişki ALTIN, İO, RKFAİZ ve TÜFE ile ters
yönlü bir ilişkiyi işaret etmekte olup, diğer değişkenlerle aynı yönlü bir ilişkiyi ortaya koymaktadır. Buna göre,
ALTIN, İO, RKFAİZ ve TÜFE’de bir artış yaşandığında LOGKHCM’de bir azalma yaşanmaktadır. Buna karşın
YKFE, DOLAR ve TGE’de bir artış olduğunda LOGKHCM’de de bir artış olmaktadır.
Regresyon analizinde katsayı büyüklükleri IO bağımsız değişkeni ile LOGKHCM arasındaki ilişkinin diğer
değişkenlerden daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bunu RKFAİZ değişkeni ve TUFE izlemektedir. En düşük
ilişkinin ise TGE ile LOGKHCM arasında olduğu görülmektedir.

6

Sonuç

Türkiye’de 2010 sonrası konut kredilerindeki gelişim ile tüketici talebini etkileyen makro-ekonomik faktörler
ve alternatif yatırım araçları getirileri arasındaki ilişkinin incelendiği bu çalışmada öncelikle bireysel konut
kredilerinin tüketici kredileri, toplam krediler, banka aktif büyüklükleri ve GSYH içindeki payı ilgili dönem itibari
ile incelenmiştir. Konut kredileri hacminin artmasına rağmen toplam krediler içindeki payının azaldığı buna
mukabil GSYH içindeki payının arttığı görülmüştür.
Bu çalışmada, altın, işsizlik oranı, reel konut kredisi faiz oranı, yeni konutlar fiyat endeksi, dolar, tüketici fiyat
endeksi ve tüketici güven endeksi gibi makro-ekonomik faktörler ile konut kredi hacmi arasındaki ilişki regresyon
analizi ile araştırılmıştır. Geleneksel yatırım aracı olarak Türkiye’de yaygın olarak tercih edilen altın ile konut
kredi hacmi arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir. Altın getiri oranı ile konut kredi kullanımındaki bu ters
yönlü ilişki, altın ile konutun ikame yatırım aracı olarak algılandığına yorulabilir.
İşsizlik oranı ve konut kredi hacmi arasındaki ilişki beklenildiği gibi ters yönlü çıkmıştır. Yüksek işsizlik
ortamında kredi talebinin azalması veya bankaların kredi verme isteğinin düşmesi beklenen bir sonuç olup, elde
edilen sonuçlar benzer çalışmalarda elde edilen sonuçlarla da örtüşmektedir. Konut kredi faizlerinin artmasıyla
tüketici maliyetlerinin arttığı bilinmektedir. Dolayısı ile böyle bir durumun kredi talebini azaltması buna karşın
faizlerin düşmesiyle de kredi talebinin yükselmesi beklenmektedir. Regresyon analizi sonucunda elde ettiğimiz
konut kredi hacmi ile konut kredisi faizi arasındaki negatif ilişki teoriye uygundur.
Konut fiyatlarının konut kredi hacmi ile ilişkisi iki yönlü oluşabilmektedir. Artan konut fiyatları maliyet artışı
sebebiyle konut talebini azaltıp, konut kredi hacmi ile konut fiyatları arasında negatif bir ilişkiye neden olabilir
veya konut fiyatlarındaki artışlar ve bu artışların devam edeceğine ilişkin beklentiler özellikle yatırım amaçlı konut
talebini besleyerek konut talebinde bir artışa neden olabilir. Bu durumda ise ilişkinin yönü pozitif olacaktır.
Çalışma bulguları, ilgili dönemde konut kredi hacmi ile konut fiyat endeksi ilişkisinin pozitif olduğunu
göstermektedir. Bu durum tüketici tarafında konut fiyatlarında artışa yönelik bir beklenti oluştuğu şeklinde
yorulabilir. Ancak katsayının düşük olması keskin bir yorumda bulunmayı güçleştirmektedir.
Regresyon analizi sonuçlarına göre dolar getirisi ile konut kredi hacmi arasındaki ilişki pozitif yönlüdür. Konut
talebi ile dolar getiri oranı arasındaki pozitif yönlü ilişki, yatırım kalemi olarak birbirlerinin alternatifi değil
ikamesi olduğunu göstermektedir. Çalışmada enflasyon göstergesi olarak kullanılan TÜFE ile konut kredi hacmi
arasındaki ilişki beklenildiği gibi negatif yönlü çıkmıştır. Enflasyon artışları hem konut maliyetlerine hem de
faizlere etki ederek kredi maliyetlerini arttırabilmektedir. Ayrıca enflasyonun yaşam koşulları üzerindeki etkileri
bireylerin kararlarını da etkileyebilmektedir. Regresyon analizinde kullanılan diğer bir değişken olan tüketici
güven endeksi ile konut kredi hacmi arasındaki ilişkide pozitif yönlüdür. Bu ilişkinin pozitif olması önceki
çalışmalardaki sonuçlarla da örtüşmektedir. Ancak katsayısının beklenilenden düşük çıkması çalışma sonuçları
açısından şaşırtıcı bulunmuştur.
Sonuç olarak konut kredisi piyasası zaman içinde gelişmektedir ve üzerinde etki eden unsurlar zaman içinde
etkilerini arttırabilirler. Burada salt etkilerinin yanında yatırımcı algısının da önemli rol oynadığı ve
makroekonomik faktörler ve konut kredisi hacmi arasında, her zaman, beklenilen etkilerin gözlemlenemeyeceği
kanaatine varılmıştır.
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Monte Carlo Metodu ve Yeni Zıplama ve Daralma Sürecinin BIST
(Borsa İstanbul) Getirileri Uygulaması
Monte Carlo Methods and New Jump Diffusion Processes and
Their Application in Gold Price
Assoc. Prof. Dr. Kutluk Kağan Sümer (İstanbul University, Turkey)
Abstract
This study aimed to execute Monte Carlo simulation method with Wiener Process, Generalized Wiener Process,
Mean Reversion Process and Mean Reversion Jump Diffusion Process and to compare them and then expended
with the idea of how to include negative and positive news shocks in the gold market to the Monte Carlo simulation.
By enhancing the determination of the 3 standard deviation shocks within the process of Classic Mean Jump
Diffusion Process, an enchanted model for the 1,96 and 3 standard deviation shocks were being used and
additionally positive and negative shocks were added to the system in a different way. This new Mean Reversion
Jump Diffusion Process that have been developed by Sümer, executes Monte Carlo simulation regarding the gold
market return with five random variables that are chosen from Poisson distribution and one random variable chosen
from the normal distribution. Additionally, by accepting volatilities as outlies over the 1,96 and 3 standard
deviations with the effect of the new and good news and the standard deviations on the traditional approximate
return and the standard deviations (volatility) and the obtained new approximate return and the new standard
deviation (volatility) and compares them with the Monte Carlo simulations.

1 Stokastik Süreç:
Bir değişkenin değerleri zaman içerisinde belirsiz bir şekilde değişiyorsa bu değişkenin bir stokastik süreç takip
ettiği söylenebilir. Bir stokastik süreç sürekli (continuous) veya kesikli (discrete) değişken şeklinde olabilir. Bir
sürekli stokastik süreçte değişkenler belli bir aralıkta sürekli değerler aldığı gibi bir kesikli stokastik süreçte
değişkenler kesikli değerler alabilirler.
Stokastik süreç’e uyan bir değişkenin bu günkü değerinin geçmiş davranışlarından tamamen bağımsız olması
stokastik sürecin Markov özelliği olarak anılır. Yani diğer bir deyişle bir stokastik sürecin Markov özelliği o
stokastik sürecin bu günkü değerinin geleceği ve geçmiş değerinin bu günü etkileme özelliği olmamasıdır.
Markov sürecini formüle edecek olursak:
{𝑌𝑡 , 𝑡 ∈ (0, ∞)} bir stokastik süreç olsun. Her n2 doğal sayısı ve t1 < t2 <…< tn-1 < tn için
𝑓(𝑦𝑡𝑛 ⁄𝑦𝑡1 , 𝑦𝑡2 , … . , 𝑦𝑡𝑛−1 ) = 𝑓(𝑦𝑡𝑛 ⁄𝑦𝑡𝑛−1 ) oluyorsa buna bir Markov süreci denir.
Bir stokastik sürecin bilinmesi demek tüm sonlu boyutlu dağılımlarının bilinmesi demektir. Bir Markov
sürecinin bilinmesi ise
i ) 𝑓(𝑦𝑡0 ) daki (yani başlangıçtaki) olasılık yoğunluk fonksiyonunun,
ii ) 𝑓(𝑦𝑡𝑛 ⁄𝑦𝑡𝑠 ) , t>s (koşullu geçiş dağılımının) olasılık yoğunluk fonksiyonunun,
dağılımlarının bilinmesi demektir.
Markov sürecinde sonlu boyutlu dağılımlar örneğin t1 < t2 < t3 için
𝑓(𝑦𝑡1 , 𝑦𝑡2 , 𝑦𝑡3 ) = 𝑓(𝑦𝑡1 ) 𝑓( 𝑦𝑡2 ⁄𝑦𝑡1 ) 𝑓( 𝑦𝑡3 ⁄𝑦𝑡2 )
dir.
Genellikle hisse senedi fiyatlarının bir Markov süreci takip ettikleri kanaati yaygındır. Bu sebeple de gelecekle
ilgili tahmin yaparken hisse senedinin gelecek tahmini için kullanılacak en geçerli bilgi bu günkü fiyat olacaktır.
Oysa hisse senedi fiyat davranışlarının bir Markov özelliği taşıması demekse bu günkü hisse senedi fiyatının
geçmişteki tüm bilgileri yansıttığını ifade eden zayıf etkin piyasa formuna da uygunluk göstermektedir.
Bir Markov stokastik süreci (,) biçiminde gösterilen ortalaması  ve standart sapması  olan normal
dağılıma uygundur. Markov özelliği taşıyan bir değişkenin bir yıl süresince gözlemlenen değer değişimleri standart
normal dağılıma uyacak olursa. Yani dağılım (0,1) ise bu değişkenin iki yıl içindeki değer değişimlerinin
dağılımı, ortalaması 0 ve varyansı 1 olan iki normal dağılımın toplamlarına eşit olacaktır. (0,1) özelliğine yani
standart normal dağılıma sahip olan iki normal dağılım toplandığında sonuç ortalaması ortalamalar toplamı,
varyansı ise varyanslar toplamı olan yeni bir dağılımdır. Buna ek olarak değişkenlerin Markov özelliği taşıması
nedeniyle bu iki olasılık dağılımı birbirinden bağımsızdır. Özetle göz önünde bulundurulan değişken için iki yıllık
değişimin ortalaması 0 ve varyansı 2 olur. Böylece iki yıllık değişim aralığı (0,√2) olarak ifade edilebilir.
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Özetlenecek olursa, değişkenin T uzunluğundaki bir dönemde değişiminin olasılık dağılımı (0,√𝑇) olacaktır.
Çok kısa bir zaman aralığındaki değişimi ise t ile gösterilecek olursa bu değişimin olasılık dağılımı da (0,√𝑡)
olacaktır.
Sonlu boyutlu dağılımları Normal dağılım olan Markov özelliği taşıyan bir Markov Sürecine Wiener süreci
denilmektedir. Wiener süreci ortalaması 0 ve varyansı 1 olan Markov stokastik sürecinin özel bir durumudur.
Wiener süreci fizik biliminde polen parçacığının hareketi, çok sayıda moleküler şoka maruz kalan parçacıkların
hareketlerinin açıklamasında yaygın yer bulur. Brown'un yaptığı fizik deneylerinden kaynaklı olarak Bown
hareketi (Brownian Motion) olarak da anılır. Brown hareketi bir Wiener süreci olarak modellenir.
Bir z değişkeni iki özelliğe sahipse bir Wiener sürecidir;
1. Çok kısa bir t zaman aralığındaki değişimi z ise
∆𝑧 = 𝜀√∆𝑡
dir. Burada  white noise sürecine uyan ve (0,1) olan normal dağılımdan seçilen bir tesadüfi değişkendir.
2. Çok kısa bir t zaman aralığındaki değişimi ile z değerleri birbirinden bağımsızdır.
z ortalaması 0 ve standart sapması √∆𝑡 olan bir normal dağılımdan gelmektedir.
Uzun bir T zaman dilimi içerisinde z deki bir değişim z(T)-z(0) olarak ifade edilebilir. T N kadar küçük zaman
𝑇
aralığında z’deki değişimlerin toplamıdır. Yani 𝑁 = dir. Bu durumda
∆𝑡

𝑁

𝑧(𝑇) − 𝑧(0) = ∑ 𝜀𝑖 √∆𝑡
𝑡=1

olacaktır. Burada i N(0,1) dir. Malum olduğu üzere i ler birbirinden bağımsızdır. Özetle t0 ise z0
olacaktır.
Wiener sürecinde dz sürüklenme oranı (drift rate) olarak adlandırılır. dzN(0,1) dz’si sıfırdan farklı olan bir
Wiener süreci Genelleştirilmiş Wiener süreci olarak adlandırılır. Bu durumdaki bir x değişkeni
dx = a dt + b dz
olarak tanımlanır burada a ve b sabit parametrelerdir. Bu durum a x sürecinin zaman içindeki sürüklenme
oranının a olduğu manasına gelecektir.
a=0 
dx=a dt 
𝑑𝑥
=𝑎
𝑑𝑡
x=x0 + at
olacaktır. Burada başlangıç seviyesi olan x0 dan zaman içerisinde a kadar artan bir trend söz konusu olacaktır.

x = a t + b 𝜀𝑖 √∆𝑡
olacaktır. Bu durumda x in ortalaması a t standart sapması b √∆𝑡, varyansı ise b2t olacaktır.

Şekil 1: Genelleştirilmiş Wiener Süreci (Aygören 2006)
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2 Genelleştirilmiş Wiener Süreci
Hisse senedi fiyat değişimleri davranışı genelleştirilmiş Wiener süreci ile açıklanabilir. Ancak, Hisse senedi
fiyatlarının bir genelleştirilmiş Wiener süreci izlediği kabulü yapılırken dikkatli olunmalıdır çünkü genelleştirilmiş
Wiener süreci sabit bir beklenen sürüklenme değerine ve sabit bir varyansa sahiptir. Oysa hisse senedi fiyatlarında
sabit sürüklenme değerleri gözlemlenmez. Bu nedenle, hisse senedi fiyat hareket davranışları incelenirken hisse
senedi fiyatları yerine yatırımcıların hisse senedinden bekledikleri getiri oranlarının kullanılması önem arz eder
(Aygören 2006).
Hisse senedi fiyatlarında sabit bir sürüklenme süreci yoktur. Yatırımcı %20 getiri bekliyorsa Fiyat değişiminin
∆𝑆
fiyata oranının fiyattan bağımsız olarak =0.20 olacağıdır yani S, t zamanındaki fiyatı gösterecek olursa beklenen
𝑆

sürüklenme oranı  gibi bir sabit parametre için S olacaktır. Bu çok kısa bir zaman aralığında yani t’de hisse
senedi fiyatı olan S’de yükselişin St olacağı anlamına gelir.  burada beklenen getiriden başka bir şey değildir.
Buradan da hisse senedinin oynaklığı yani varyansı kabul edilirse:

S = St
ds=Sdt veya

t 0
𝑑𝑆
𝑆

= 𝑑𝑡

olacaktır. Bu durumda
𝑆𝑇 = 𝑆0 𝑒 𝜇𝑡
dir. Fakat oynaklık (volatilite) asla sıfır olmayacaktır. Bu durumda
ds = Sdt + s dz
veya
𝑑𝑆
= 𝑑𝑡 + 𝜎𝑑𝑧
𝑆
∆𝑆
= ∆𝑡 + 𝜎𝜀√∆𝑡
𝑆
∆𝑆 = 𝑆∆𝑡 + 𝜎𝑆𝜀 √∆𝑡
burada ∆𝑡 ∆𝑡 zamanında hisse senedinin beklenen getirisi, 𝜎𝜀 √∆𝑡 ise getirinin stokastik birleşenidir. Stokastik
∆𝑆
birleşene ait varyans 2t olacaktır bu durumda getiri de lik bir ortalama ve 𝜎√∆𝑡 standart sapmayla normal
𝑆
dağılacaktır.
∆𝑆
~𝑁(∆𝑡, 𝜎√∆𝑡)
𝑆

3 Ortalamaya Dönme Süreci
Ortalamaya dönme süreci basit bir örnekle kolayca açıklanabilir: Bir kişinin barda oturup sarhoş oluncaya kadar
içtiğini ve eve dönüş sırasında da ona tasmasından tutmuş olduğu köpeğinin rehberlik ettiğini hayal edelim. Sarhoş
ve köpek arasındaki mesafenin değişimini araştırdığımızı kabul edelim. Sarhoş yolda, bir sağa bir sola
sendeleyerek yürüyecektir. Onun bu sendelemelerinin büyüklüğü, köpeğin bağlı olduğu ipin uzunluğuna, köpeğin
pozisyonuna ve sarhoşun adımlarının büyüklüğüne bağlı olacaktır. Sarhoş sendeleyerek köpekten uzaklaştığında,
köpek tarafından geri çekilecek ve sonunda evinin yolunu izleyecektir. (Önalan 2007)
Ortalamaya dönme süreci matematiksel olarak aşağıdaki gibi ifade edilebilir:
St+1-St =
 (S* - St)
+ t

S*
St

Fiyat
Ortalamaya
Değişimi
Dönme
: Dönülen ortalama seviye veya uzun vadeli denge fiyatı
: Spot fiyat



: Ortalamaya dönme oranı



: Oynaklık

Rasal
Terim

t
:t ve t+1 zamanları arasında fiyatı etkileyen rastsal şoklar.
Denklemi zaman’a göre değişimleri de içerecek şekilde daha genel olarak ifade edecek olursak:
d log St =  (S* - log St) dt + dWt

 ’ nın büyüyen değerleri, ortalamaya daha hızlı dönüleceğini gösterir.  Yıllık hale getirilmiş bir orandır.
Örneğin =2 ise bu fiyatların, uzun vadeli ortalama değere altı ayda bir döneceğini gösterir.
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3.1 Ortalamaya Dönme Sürecinin Parametrelerinin Takdiri
Ortalamaya dönme oranı, lineer regresyon kullanılarak kolayca tahmin edilebilir. x = log S olmak üzere, Ito
Lemma kullanılırsa, fiyatların doğal logaritması, aşağıdaki Ornstein – Uhlenbeck Süreci ile karakterize edilebilir
(Önalan 2007).
d x =  (m-x) dt + dW
𝑚=𝜇−

𝜎2
2𝛼

(uzun vadeli ortalama)

 : Ortalamaya dönme oranı (hızı)
Kullanılan zaman serisinin parametrelerini tahmin etmek için aşağıdaki regresyon denklemi kullanılır:
dxt+1 = 0 + 1 xt + 
Burada , 0 =  mdt ve 1 = - dt dir. Görüldüğü gibi, x değerleri, dx ’e karşı regresyona tabi tutulmaktadır. 
oynaklığı, regresyonun standart hatası ile tahmin edilir. Bir ortalamaya dönme sürecinde oynaklık, fiyatlar üzerinde
sınırlı bir etkiye sahiptir. Bir rastsal şoktan sonra, fiyatlar tekrar uzun vadeli ortalamaya geri dönerler. Yani
fiyatların uzun vadeli değişkenliği zaman ile orantılı olarak büyümez.
3.2 Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreci
Ortalamaya dönme sürecini açıklarken, köpeğinin kendisine rehberlik ettiği bir sarhoşun bardan eve giderken
izlediği yolu modellemek için rastsal yürüyüş sürecini kullanmıştık. Sarhoşun sendeleyerek yürümesinin yönü ve
büyüklüğü genelde rastsaldır. Yani bir rastsal yürüyüş süreci izler. Sarhoşun sendelemelerinin büyüklüğü, köpeğin
ipinin uzunluğu ile sınırlıdır. Sarhoş sendeleyerek köpekten uzaklaştığında, ip sonuna kadar gerilecek ve sarhoş
köpeğe doğru geri çekilecektir (Blanco, C. ve Saranow, D.(2001)). Şimdi de, aniden yoldan bir arabanın geçtiğini
ve köpeğin arabanın peşinden koştuğunu düşünelim. Bunun sonucunda, sarhoş aniden hızlı bir şekilde araba
yönünde çekilecektir. Araba uzaklaştığında ise köpek tekrar ev yönünde hareket edecek ve sarhoş normal
pozisyonuna geri dönecektir. Bu durumu difüzyon bileşenine bir de sıçrama bileşeni ekleyerek modelleyebiliriz.
St+1-St =
 (S* - St) t
+ ln J qt
+ St t√∆𝑡
Fiyat
Değişimi

Ortalamaya
Dönme
terimi

Difüzyon
terimi

St
S*

: Spot fiyat
: Dönülen ortalama seviye veya uzun vadeli denge fiyatı



: Ortalamaya dönme oranı (hızı)


J

: Oynaklık
:Rasal sıçrama büyüklüğü

q

:Poisson süreci

Sıçrama
terimi

1 , 𝜆∆𝑡 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
0, 1 − 𝜆∆𝑡 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
Burada,  sıçrama sürecinin yoğunluğu veya sıklığı olarak adlandırılmaktadır. Sıçrama büyüklüğü J için
aşağıdaki varsayımları kabul edilir:
∆𝑞𝑡 = {

• J lognormal dağılmıştır. Yani, ln J N(j , 2j)
• Sıçramalarla ortaya çıkan risk sistematik değildir.
Bu nedenle de çeşitlendirme yapılarak yok edilemez. Üstelik E(J )=1, olduğunu kabul edilerek, üstlenilen risk
için fazladan bir ödülün olmadığını da garanti edilmiş olur. Bu varsayımlar altında, J’nin özelliklerini aşağıdaki
şekilde özetlenebilir:
•

𝐽 = 𝑒 𝜙 , 𝜙~𝑁 (−
•
•

𝜎𝐽2
2

, 𝜎𝐽2 )

E(J)=1

E(ln J) = −

𝜎𝐽2
2

• Var(ln J) = 𝜎𝐽2
St yi ifade eden stokastik diferansiyel denklem aşağıdaki şekilde yazılabilir:
dSt =  (S* - ln St) St dt +  St dWt+ St-1 (J-1) dqt
dqt =0 olduğunda, ortalamaya dönme difüzyon süreci elde edilir. Rastsal zamanlarda, S t önceki değer
1

St-1 yeni değer JSt-1 e sıçrayacaktır. St-1 (J-1) sıçramadan önceki ve sonraki değişimi verecektir. Yani , St = JSt- St-1 olur.
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Modelin kesikli zamanlı versiyonu aşağıdaki gibidir:
𝑆𝑡+∆𝑡 − 𝑆𝑡
= 𝛼(𝑆 ∗ − ln 𝑆𝑡 )∆𝑡 + 𝜎𝜀𝑖 √∆𝑡 + ∆𝑆𝑡 ∆𝑞𝑡
𝑆𝑡
3.3 Parametrelerin Tahmini
Oynaklık () : Oynaklığın zamanla sabit olması durumunda, genellikle tarihsel hareketli oynaklık, bir tahmin
olarak kullanılabilir. Örneğin, aylık periyotlarla hesaplanan hareketli tarihsel oynaklıkların ortalaması yıllık
oynaklık olarak kullanılabilir.
Ortalamaya dönme oranı () : Ortalamaya dönme oranı, bir lineer regresyon kullanılarak tahmin edilir. Bu
durumda xt logaritmik fiyatlar serisine karşılık xt getirileri regresyona tabi tutulur.
Sıçrama Parametresi (J ) : Sıçrama bileşeninin parametrelerini tahmin etmek için önce getiri serileri süzülür.
Sonra bu verileri kullanarak, sıçramaların standart sapması J ve sıçramaların sıklığı (yoğunluğu)  tahmin edilir.
 , yıl içerisindeki sıçramaların toplam sayısı, gözlem sayısına bölünerek hesaplanır. Bu değer bize sıçramaların,
ortalama olarak ne kadar sıklıkta olduğunu söyler. Sıçrama oynaklığı olarak da bilinen sıçramaların standart
sapması, sıçrama büyüklüklerini tanımlayan olasılık dağılımının standart sapmasını gösteren bir sayıdır. Veri
miktarına bağlı olarak, 3 standart sapmanın ötesindeki olayları Sıçrama olayları olarak düşünebiliriz. Modelin
parametrelerinin geçmiş verilere dayanarak tahmin edilmesindeki zayıflık, tarihsel kayıtların gelecek sıçramalar
hakkındaki beklentileri içermemesinden kaynaklanmaktadır (Önalan 2007).

4 Uygulama
Uygulamada günlük veriler tercih edilmiştir. Buna göre çalışmada, USD Cinsinden Altının Ons Fiyatının
02.01.1996-15.08.2017 tarihlerine ait 5851 kapanış değerleri kullanılmıştır. Bu kapanış değerlerinden getiriler
hesaplanmıştır.
Uygulamada, R Studio programından faydalanılmıştır.
Getiri Serisinin Özellikleri
Min.
9.13197

1st Qu.
0.44744

Median

Mean

0.0000

0.02557

3rd Qu.

Max.

Std
1.03701

0.51854

Tablo 1: Getiri Serisinin Özellikleri

Şekil 2: Normal Q-Q Çizimi

10.79882
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Şekil 3: Getiri Serisinin Histogramı
4.1 Klasik Monte Carlo Tahmini (Getiri Serisinin Ortalama ve Varyansıyla)
Min.

1st Qu.

Median

Mean

-3.94

-0.6927

0.0151

0.02931

3rd Qu.

Max.

Std

0.731

3.782

1.043423

Tablo 2: Getiri Serisinin Özellikleri

Şekil 4: Tahmini Getiri Serisinin Normal Q-Q Çizimi

Şekil 5: Tahmini Getiri Serisinin Histogramı
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GETİRİ VE TAHMİNİ GETİRİ
15
10
5

-5

1
235
469
703
937
1171
1405
1639
1873
2107
2341
2575
2809
3043
3277
3511
3745
3979
4213
4447
4681
4915
5149
5383
5617

0

-10
-15
GET

TAHGET

Şekil 6: Getiri ve Tahmini Getiri

GETİRİ ENDEKSİ VE TAHMİNİ GETİRİ
ENDEKSİ
1000
800
600
400
200

1
236
471
706
941
1176
1411
1646
1881
2116
2351
2586
2821
3056
3291
3526
3761
3996
4231
4466
4701
4936
5171
5406
5641

0

GETIRI ENDEX

TAH GETIRI ENDEX

Şekil 7: Getiri Endeksi Ve Tahmini Getiri Endeksi
4.2 Genelleştirilmiş Wiener Süreciyle Monte Carlo Tahmini
Getiri = 0.02931+ 1.03701* N(0,1)

Getiri ve Wiener Süreci Getirisi
5

1
190
379
568
757
946
1135
1324
1513
1702
1891
2080
2269
2458
2647
2836
3025
3214
3403
3592
3781
3970
4159
4348
4537
4726
4915
5104
5293
5482
5671

0
-5
GET

WTAHGET

Şekil 8: Getiri ve Wiener Süreci Getirisi
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GENELLEŞTİRİLMİŞ WIENER SÜRECİ
1000
500

1
190
379
568
757
946
1135
1324
1513
1702
1891
2080
2269
2458
2647
2836
3025
3214
3403
3592
3781
3970
4159
4348
4537
4726
4915
5104
5293
5482
5671

0

GETIRI ENDEX

WTAHGET ENDEKS

Şekil 9: Genelleştirilmiş Wiener Süreci
4.3 Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreciyle Monte Carlo Tahmini
∆𝑆
= 𝜇∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡𝜀 + 𝐾∆𝑞𝑡
𝑆
∆𝑞𝑡 = {
𝜇∆𝑡

1 , 𝜆∆𝑡 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
0, 1 − 𝜆∆𝑡 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
Yıllık ortalama getiri

𝜎√∆𝑡 Hisse senedinin Oynaklığı (getirinin std sapması)
𝜀
K

Standart Normal dağılımdan çekilmiş tesadüfi değişken N(0,1)
fiyattaki oransal artma olarak ölçülen ortalama sıçrama büyüklüğü


∆𝑞𝑡

Birim zamandaki (yıl) sıçrama oranı (Poisson sürecinin yoğunluğu)
Poisson Sürecinden elde edilen gölge değişken

Getiri = Ortalama Getiri + Std. Sapma Getiri * N(0,1) + Sıçrama Oranı * ∆𝒒𝒕 (Tesadüfi Poisson Deişkeni)
olacaktır.

3 Standart Sapmadan Fazla Olan
Sıçramalar
2

-2

1
210
419
628
837
1046
1255
1464
1673
1882
2091
2300
2509
2718
2927
3136
3345
3554
3763
3972
4181
4390
4599
4808
5017
5226
5435
5644

0

GETİRİ

Pozitif

Negatif

Şekil 10: 3 Standart Sapmadan Fazla Olan Sıçramalar
5850 gözlemde 14 pozitif, 7 negatif olmak üzere 21 sıçrama gözlenmiştir. Sıçrama oranı =0.0035897435897
dür. Sıçrama Oranı K=3 𝜎 olarak belirlenmiştir. Yani K= 3.11103 olacaktır.
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Şekil 11: Poisson Süreci Tahminleri

Şekil 12: Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreciyle Monte Carlo Tahmini
4.4 Yeni Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreciyle Monte Carlo Tahmini
Modeldeki 3 standart sapmalık şokların tespiti geliştirilerek 1.96 ve 3 standart sapmalık şoklara ait geliştirilmiş
bir model kullanılabilir.
∆𝑆
𝑆

= 𝜇∆𝑡 + 𝜎√∆𝑡𝜀 + 𝐾∆𝑞0𝑡 + 𝑆𝐾1∆𝑞1𝑡 − 𝑆𝐾2∆𝑞2𝑡 + 𝑆𝐾3∆𝑞3𝑡 - 𝑆𝐾4∆𝑞4𝑡
1 , 𝜆∆𝑡 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
0, 1 − 𝜆∆𝑡 𝑖ℎ𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑙𝑒
Yıllık ortalama getiri

∆𝑞𝑁𝑡 = {
𝜇∆𝑡

𝜎√∆𝑡 Hisse senedinin Oynaklığı (getirinin std sapması)
𝜀

Standart Normal dağılımdan çekilmiş tesadüfi değişken N(0,1)

SESSION 3C: Finans I
K
SK1
SK2
SK3
SK4

337

fiyattaki oransal artma olarak ölçülen ortalama sıçrama büyüklüğü
fiyattaki oransal artma olarak ölçülen 3 standart sapmalık pozitif ortalama sıçrama büyüklüğü
fiyattaki oransal artma olarak ölçülen 3 standart sapmalık negatif ortalama sıçrama büyüklüğü
fiyattaki oransal artma olarak ölçülen 1.96 standart sapmalık pozitif ortalama sıçrama büyüklüğü
fiyattaki oransal artma olarak ölçülen 1.96 standart sapmalık negatif ortalama sıçrama büyüklüğü


Birim zamandaki (yıl) sıçrama oranı (Poisson sürecinin yoğunluğu)
∆𝑞𝑁𝑡 Poisson Sürecinden elde edilen gölge değişken
Getiri = Ortalama Getiri + Std. Sapma Getiri * N(0,1) + Sıçrama Oranı * ∆𝒒𝟎𝒕 (Tesadüfi Poisson
Deişkeni1) + Pozitif Sıçrama Oranı1 * ∆𝒒𝟏𝒕 (Tesadüfi Poisson Deişkeni2) - Negatif Sıçrama Oranı1 *
∆𝒒𝟐𝒕 (Tesadüfi Poisson Deişkeni3)+ Pozitif Sıçrama Oranı2 * ∆𝒒𝟑𝒕 (Tesadüfi Poisson Deişkeni4) - + Negatif
Sıçrama Oranı2 * ∆𝒒𝟒𝒕 (Tesadüfi Poisson Deişkeni5)
olacaktır.
Bunlarda ortalama ve standart sapma hesaplanırken 2 ve 3 standart sapmalık şoklara ait değerlerin bir outlier
olarak değerlendirilmesi ile ortalama ve standart sapmaların hesaplanarak Monte Carlo tahmini yapılması da
Sümer tarafından alternatif bir yapı olarak sisteme eklenmiştir.
Burada ortalama getiriler de iyi ve kötü haber etkilerinden arındırılarak yeniden hesaplanacak olursa Formül
aşağıdaki hale dönüşecektir:
∆𝑆

𝑆𝑈𝑀𝐸𝑅 ( ) = 𝑁𝐸𝑊(𝜇)∆𝑡 + 𝑁𝐸𝑊(𝜎)√∆𝑡𝜀 + 𝐾∆𝑞0𝑡 + 𝑆𝐾1∆𝑞1𝑡 − 𝑆𝐾2∆𝑞2𝑡 + 𝑆𝐾3∆𝑞3𝑡 - 𝑆𝐾4∆𝑞4𝑡
𝑆

Şekil 13: Reel Getiriler ve Sümer Getirileri

Şekil 14: Yeni Ortalamaya Dönme Sıçrama Difüzyon Süreciyle Monte Carlo Tahmini
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5 Sonuç
Klasik monte carlo tahmini (getiri serisinin ortalama ve varyansıyla) tahminler içerisinde en zayıf olanıdır.
Serinin ortalaması ve klasik varyansıyla yapılan tahmin volatiliteleri yansıtma açısından en zayıf olanıdır.
Genelleştirilmiş wiener süreciyle monte carlo tahmini klasik monte carlo tahminine göre biraz daha düzgün
sonuçlar vermektedir. Çünkü getiri serisinin ortalamasını sabit değişken standart sapmasını ise ilişkisel değişken
olarak alan bir modele N(0,1) ile monte carlo tahmini yapılan hata terimlerinin yüklenmesiyle elde edilmiştir.
Ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle monte carlo tahmini ise wiener süreciyle monte carlo tahminine
poisson dağılımından çekilen bir şok değişkenini de eklediği için tahminler daha düzgün hale gelmiştir.
Son olarak kullanılan Sümer’in ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle monte carlo tahmini ise wiener
süreciyle monte carlo tahminine poisson dağılımından çekilen 1.96 ve 3 standart sapmalık, pozitif ve negatif şok
değişkenleri de eklediği için tahminler arasında en düzgünü haline gelmiştir.

6 Tartışma
Ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle monte carlo tahmini ile wiener süreciyle monte carlo tahminine
poisson dağılımından çekilen bir şok değişkenini de eklenmesiyle daha düzgün tahminler yapılabildiği bilinen bir
gerçektir.
Sümer’in geliştirdiği 1.96 ve 3 standart sapmalık, pozitif ve negatif şok değişkenleri de eklediği model
Ortalamaya dönme sıçrama difüzyon süreciyle monte carlo tahminini daha güçlü hale getirmiş ve geliştirmiştir.
Burada ortalama ve standart sapma hesaplanırken 2 ve 3 standart sapmalık şoklara ait değerlerin bir outlier olarak
değerlendirilmesi ile ortalama ve standart sapmaların hesaplanarak Monte Carlo tahmini yapılması da yeni bir
düşüncedir.
Yüksek volatiliteli günleri outlier olarak kullanarak yeni ortalama ve standart sapmalar hesaplamak bu örnekte
konvensiyonel yönteme göre daha iyi sonuçlar vermiştir. Bunun başka uygulamalarda da geçerli olup olmadığı da
bir başka tartışma konusudur.
Farklı alternatifler olarak şok sapmalarının mesafelerinden faydalanılarak Cook ve Mahalonabis mesafeleri
hesaplana bilir. Volatilitenin yüksek olduğu serilerde medyana ait parametre tahminlerinin daha iyi sonuçlar
verebileceği de bir gerçektir.
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Konut Sektöründe Finansman Modellerinin Analizi: Türkiye
Uygulaması
Analysis of Housing Finance Systems in Turkey
Asst. Prof. Dr. Gülay Selvi Hanişoğlu (Beykent University, Turkey)
Fidan Güler (Okan University, Turkey)
Abstract
Housing Finance system has provided funds to households and organizations for buying their homes and
premises. There are different type of housing finance systems which are applied by different countries. Housing
finance systems can be more efficient, if private sector and public sector work together and harmoniously. Housing
Finance system has made considerable progress in Turkey in the last 20 years. Before housing finance system was
developed in Turkey, people could have bought houses by combining their retirement allowances and savings.
Another method for financing their house, people could have borrowed from relatives or close friends along with
their own savings. The Mass Housing Law (Law No: 2985) entered into force in 1984.The main target of the law,
to find a solution of the housing problem in Turkey. Law also determines the tasks of the Housing Development
Administration (TOKİ). After 2000’s Turkish Banks began to extend long term housing loans, but there was not
mortgage system. Due to inadequate saving and income levels, it was not easy to use banking finance system for
the low and middle income groups. In 2007, new legal regulations come into force, which is called Mortgage Law,
for improving legal framework for borrowers and lenders in the primary markets and also made regulations for
integrating primary mortgage market to the capital markets. In our paper, the finance methods and improvements
in the housing finance in Turkey have been analyzed evaluating legal regulations and also the methods which is
used by banks and other related institutions.

1 Giriş
Finans; kelime anlamıyla herhangi bir işin gerçekleştirilmesi için gerekli parasal kaynağın sağlanması olarak
tanımlanmaktadır. Konut sahibi olabilmek için kullanılan kaynaklar ülkelerin ekonomik durumlarına göre farklılık
göstermektedir. Tarihi sürece bakıldığında hane halklarının ellerindeki mevcut kaynakları, birikimlerini kullanarak
ve diğer aile bireylerinden aldıkları desteklerle, doğrudan finansman yöntemi olarak adlandırılabilecek yöntemle
konut sahibi oldukları görülmektedir. Sosyolojik ve ekonomik gelişmeler, geleneksel aile yapılarını etkileyerek
birçok değişime neden olmuştur. Nüfus artışı, iş arayışları, göçler, yeni yerleşim ihtiyaçları hane sayılarını
arttırmıştır ve artık şahsi birikimlerle konut sahibi olma süreci zorlaşmıştır. Cumhuriyetin kuruluşuna kadar
vatandaşların kişisel konut sahibi olma süreçleri bu paralelde devam etmiştir. Daha sonra kısıtlı birikimlerin konut
sahibi olmak için yeterli olmaması nedeniyle, kooperatif sistemi ve sermayesi olan müteahhitlerin kat karşılığı
inşaat denilen bir sistemle mal sahiplerinden arsalarını alıp imar avantajlarından yararlanarak kurumsal olmayan
konut üretim sistemleri ortaya çıkmıştır.
“Gayrimenkul üretilmesi ve edinilmesi için gerekli finansmanın sağlanması farklı yöntemlerle mümkün
olabilmektedir. Bazen gayrimenkul piyasalarında finansal aracıya ihtiyaç duyulmayan kurumsal olmayan
yöntemlerle kaynak sağlanırken bazen de finansal aracıyla çalışan kurumsal yöntemlerle kaynak sağlanmaktadır.”
(Ünal, 2016)
Türkiye’de uygulanan Konut finansmanı sistemleri; Kurumsal Olmayan Sektör ve Kurumsal Sektör olarak iki
ana gruba ayrılabilir. Kurumsal olmayan sektör dediğimizde; kendi evini kendisi yapanlar, konut müteahhitleri ve
yapı kooperatiflerini bu gruba dahildir. Diğer taraftan Kurumsal konut finansmanı sistemini ise; Ticari Bankalar,
Konut Finansman Kuruluşları, Katılım Bankaları, Toplu Konut İdaresi, Finansal Kiralama Şirketleri ve İpotek
Bankaları (Mortgage) oluşturmaktadır.
Etkin bir konut finansman sisteminin; fon fazlası olan ekonomik birimlerden (hane halkı, firma vb.) gerekli
fonları toplayarak, bunları fon talebinde bulunan yani konut almak için borçlanma ihtiyacında olan kişi ve
kuruluşlara aktarma fonksiyonun bulunması gerekir. Ancak sistem bu fonksiyonu yerine getirirken elindeki
tasarrufu borç olarak vereceklere bir getiri sağlamak, diğer yandan da bu fonları alarak borçlanan kesime geri
ödeyebilecekleri kredi koşullarını arz edebilmelidir (Uludağ, 1999).

2 Konut Finansman Tarihçesi
Konut finansmanı, sistemlerinin iyi işlemesi, konut yapımına ve sahipliğine yönelik yasal düzenlemelerin
varlığını gerektirir. Aşağıda belirtilen yasal düzenlemeler bugünkü finansman sistemlerimizin dayanağını
oluşturmuştur. 1858 tarihli Arazi Kanunun, Tapu Kanunlarının varlığı, anayasalarımızdaki mülkiyet haklarının
varlığı, aile konutu gibi kavramların yasalarla düzenlenmesi dayanak noktasını oluşturmaktadır.
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1930 yılında çıkarılan Belediye Yasası ile vatandaşların konut yaparken uymaları gereken kurallar kanunla
düzenlenmiştir. 1948 yılında Bina Yapımını Teşvik Yasası ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki arsalar,
belediyeler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine on yıllık kredi kolaylığı ile devredilmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası
sanayileşme hamleleri beraberinde çarpık yapılaşmayı getirmiştir. Mayıs 1958'de çıkarılan teşkilat ve görev
kanunu ile İmar ve İskân Bakanlığı olarak teşkilatlanmıştır. Bugüne kadar bakanlık isimleri birçok kez değişmiştir
Günümüzde ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak anılmaktadır.
1963-1980 döneminde özel konut yatırımlarının %10’u SSK tarafından finanse edilmiştir. Bağkur, 1980 yılına
kadar kendi üyelerine 15 yıl vadeli düşük faizli kredi kullandırmıştır. OYAK, kendi mülkiyeti üzerindeki arsalar
üzerinde üyelerine finansman kolaylığı sağlamıştır. 1926 yılında kurulan Emlak Bankası ise 2001 yılına kadar
konut üretimi ile birlikte şahıslara ve inşaat firmalarına kredi kullandırımı yapmıştır.1982 tarihinde Toplu Konut
Kanunu ile toplanan fonlar, konut sektörüne finansman yaratılmak için kullanılmıştır. Ancak 2001 yılında bu kanun
uygulamadan kaldırılmış ve Toplu Konut İdaresi devreye girmiştir.
1969 yılında arsa fiyatlarındaki artışların engellenmesi amacıyla Arsa Ofisi kurulmuştur.1984 yılında
gecekondular için af çıkartılmış ve gecekondu yasallaşmıştır. 1999 yılı depremi sağlam bina yapımının ne kadar
önemli olduğu gerçeğini göstermiş ve imar uygulamalarına uyum ve farkındalık her kesimde artmıştır. 1995
yılında Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları kurulmuştur. 2001yılında ise SPK tarafından yapılan düzenlemeler ile
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının çalışma koşullarını belirlemiştir.
2001 yılında SPK Değerleme Uzmanlığı Lisanslama ve Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ilişkin
tebliğleriyle düzenleyicilik görevini üstlenmiştir. Sermaye piyasalarında kullanılacak Gayrimenkule dayalı olarak
kullanılacak tüm enstrümanların dayanağını oluşturan gayrimenkul değerleri bir metodoloji çerçevesinde bağımsız
ve tarafsız Değerleme Uzmanları tarafından yapılmasını zorunlu kılmıştır. 2007 yılında Mortgage yasası, Konut
Finansmanı Sistemine İlişkin Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 5582 sayılı yasa ile
düzenlenmiştir. 2014 yılında İpotek Finansman Kanunu, Değerleme Uzmanları Birliği kurulmuştur. 2016 yılında
6741 sayılı kanunla kurulan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. ise diğer faaliyet ve hedeflerinin yanısıra konut
finansman piyasasının ve sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunacak, kira sertifikalarının, gayrimenkul
sertifikalarının alım satım işlemlerini yapmayı hedeflemektedir.
Hazine Müsteşarlığı tarafından yürütülen Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulu 15 Aralık 2015 tarihli Resmi
Gazetede yayımlanan 2015/17 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile kurulmuştur. Kurulun amacı, katılım bankacılığı
ve sigortacılığının, genel anlamda faizsiz finans sisteminin daha hızlı ve sağlıklı geliştirilmesi ile ülkemizin
uluslararası finans merkezi vizyonuna katkı sağlamasıdır. Türkiye’de konut finansmanında uzmanlaşmış özel
kurumlar yoktur. 1990 yılına dek kamu kaynakları kullanılarak devlet bankaları tarafından konut kredileri
kullandırılmış daha sonra özel bankalar aracılığıyla kullandırılan kredilerde artışlar olmuştur.

3 Literatür Taraması
Erol ve Patel tarafından (2004) enflasyonist ortamda 1990’lı yılların sonunda Türkiye’de konut finansman
sisteminin analiz edildiği çalışmada konut finansman piyasasının az sayıda kurum tarafından belirlenen
monopolistik yapıda olduğu, Emlak Bankası ve Vakıfbank’ın kullandırdığı döviz cinsinden kredilerde artan kurlar
nedeniyle yaşanan problemler ve endeksli kredilerin analizi yapılmaktadır.
Kore’de konut finansman piyasasının gelişiminin ve kurumlarının değerlendirildiği, Kim tarafından yapılan
çalışmada, konut kredileri hacminin arttırılması ve konut finansmanı için çalışan Mortgage Bankasının kurulması
ve sigorta sistemine düzenlemeler getirilmesi ile orta ve düşük gelir grubuna ev sahibi olma olanaklarının
arttırıldığı sonucuna varılmıştır.
Moss tarafından yapılan araştırmada, Afrika ülkelerinden Güney Afrika, Nijerya, Gana ve Tanzanya'daki konut
finansman sistemleri incelenmiş, yüksek işsizlik oranlarının Güney Afrika'da konut talebini olumsuz etkilediği ve
devletin konut finansman sistemini düzenlemek için yasal düzenlemeler yaptığı ve belli kurumları devreye soktuğu
açıklanmıştır. Konut ihtiyacı devam etmekte olup bankaların orta ve düşük gelir gruplarını kredilendirmeyi riskli
bulduğu açıklanmıştır. Çalışma kapsamındaki diğer ülkelerde konut finansman sistemlerinin işlevselliği
konularında eksiklikler olduğu, bu ülkelerde konut açığı için devletin bu piyasada önemli rol oynadığı ve ekonomik
ve finansal istikrar sağlanmadan konut sorunun bu ülkelerde çözümünün mümkün olmadığı vurgulanmaktadır.
Avrupa Birliğine uyum sürecindeki Sovyetler Birliğinden ayrılan ülkelerdeki konut finansman sistemine ilişkin
yapılan araştırma dokümanında genel prensipler aynı olmakla birlikte her ülkenin konut finansman sistemlerinin
tarihsel, toplumsal ve ekonomik koşullardan etkilenen farkları olduğu vurgulanmaktadır. Ancak sağlıklı bir konut
finansman sisteminin gelişmesinin ise ekonomik istikrar ile birlikte iyi düzenlenmiş yasal ve mali ortamda
mümkün olabildiği saptanması yapılmıştır.

4 Konut Finansman Yöntemleri
Finans piyasalarının gelişmediği ülkelerde, konut finansmanı, doğrudan finansman yöntemiyle birikimler,
kooperatiflere senetli ödemeler veya müteahhitlerin taksitli satışları şeklinde çalışmaktadır, bunlarda meydana
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gelen aksaklıklar yapım sürecini uzatarak kaynak kullanımı açısından verimsizliğe yol açmaktadır. Kurumsal
Olmayan Sektör olarak tanımladığımızda; aile çevresinden edinilen kendi kaynaklarıyla evini kendisi yapanlar,
konut müteahhitleri ve yapı kooperatifleri bu gruba girmektedir. Kurumsal sektör olarak tanımlayabileceğimiz,
Ticari Bankalar, Toplu Konut İdaresi, Sosyal Güvenlik Kurumları ve İpotek Bankacılığı (Mortgage) uygulamaları
aşağıda açıklanmaktadır.
4.1 Ticari Bankaların Kullandırdığı Konut Kredileri
Türkiye’de 1999 yılında enflasyon oranlarının önceki yıllara göre düşmesi, faiz marjlarının azalması, bankaların
bireysel ürünlere ve müşterilere dönmesine neden olmuştur. Ancak hemen arkasından 2001 krizinin yaşanması
nedeniyle de uzun vadeli konut kredileri 2005 yılına kadar küçük miktarlarda artış göstermiştir. 2004 yılında
2.631.000 TL konut kredi bakiyesi ertesi yıl 12 milyar TL’ye çıkmış ve bireysel kredilerin payı da artmıştır.
Mevduat finansmanı yöntemiyle kredi sağlamanın temel sorunu kısa vadeli mevduatlar ile uzun vadeli kredi
vermenin yarattığı kaynak ve kullanım dengesizliğidir. Türkiye’de ortalama mevduat vadesi en fazla altı aydır,
bunlara dayanarak on yıllık kredi verme güçlüğüdür. Bu nedenle ilk kullandırılan konut kredilerinin yıllık faizleri
yıllık % 40 seviyelerindedir. Türk bankacılık sistemi bu probleme çözüm bulmak amacıyla yurtdışı borçlanmalar
ile düşük maliyetli sendikasyon ve seküritizasyon kredileri temin etmişlerdir. Daha sonrada ekonomik gelişmeler
ile enflasyon ve faiz oranlarının düşmesi konut kredilerine talebi arttırmıştır. Ticari bankalar bugüne kadar iki
milyondan fazla kişiye toplam yüz atmış milyarlık konut finansmanı sağlamıştır. Ancak toplam satışlar içindeki
kredili satışlar oranı tablodan da görüldüğü gibi hala düşüktür. Tapu Kadastro Müdürlüğü verilerine göre 2016
yılında, 1.341.453 adet satış içinde, ipotekli konut satış sayıları 449.508 adet, konut kredili satışlar da 115.179 adet
seviyelerindedir.
Yıllar
2013
2014
2015
2016

Konut Satışları
1.157.190
1.165.381
1.289.320
1.341.453

İpotekli Satış
460.112
389.689
434.388
449.508

Konut Kredili
130.353
107.664
92.963
115.179

Tablo1. Türkiye’de Konut Satış, İpotekli Satış ve Konut Kredili Satış Adetleri Kaynak: Bankalar Birliği, TUİK.
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Şekil 1. Türkiye’de Konut Satış, İpotekli Satış ve Konut Kredili Satış Adetleri Kaynak: Bankalar Birliği, TUİK.
2007 yılında 5582 sayılı Konut Finansmanı Hakkında Kanunun kabul edilmesiyle konut kredisi ile finansman
artmıştır. 2016 yılı eylül ayı verilerine göre 2.327.225 kişi konut kredisi kullanmıştır.
Son dönemlerde konut kredi faizleri en düşük yıllık % 10,5 ile en yüksek % 12,5 arasındadır. Bankalar Birliği
verilerine göre kullandırılan ortalama kredi büyüklüğü 144.000.TL’dır. Dosya masrafı, ekspertiz ücretleri olarak
ortalama %1 komisyon ya da 2.000 TL masraf alınmaktadır.
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Yıllar
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Konut Kredi Bakiyesi
(1000 TL)
69.755.000.79.592.000.101.322.000.115.015.000.135.136.000.147.318.000.-

Kullanan Kişi Sayısı
1.280.066
1.437.552
1.681.678
1.839.758
1.982.000
2.327.225

Tablo 2. Konut Kredileri Bakiyesi Kaynak: Bankalar Birliği
4.2 Toplu Konut İdaresi
Kurumsal finansman kaynaklarından biri olan TOKİ, Başbakanlığa doğrudan bağlı %100 kamu sermayeli bir
kamu kuruluşudur.1984 yılında yürürlüğe giren 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu ile özerk Toplu Konut Fonu'na
haiz, Genel İdare dışında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı adı ile kurulmuştur. Gelir düzeyi
düşük vatandaşlarının konut sahibi olması yönünde çalışmaktadır ve en büyük konut üreticisidir. Toplu Konut
İdaresinin 2985 sayılı Kanunla belirlenmiş görevleri; konut sektörüyle ilgili şirketler kurmak veya
kurulmuş şirketlere iştirak etmek (örn KİPTAŞ, özel, vb.), konut inşaatı ile ilgili sanayi veya bu alanda
çalışanları desteklemek, doğal afet meydana gelen bölgelerde gerek görüldüğü takdirde konut ve sosyal donatıları,
altyapıları ile birlikte inşa etmek, teşvik etmek ve desteklemektir. Toplu Konut İdaresi tarafından bugüne kadar
787.000 konut üretilmiştir, 2016 yılında üretilen konut 64.000 adettir (toki.gov.tr). Bu da Türkiye’deki yıllık konut
üretiminin yüzde 8,5’nu oluşturmaktadır.
TOKİ arsa üretimi, konut üretimi ve kullandırdığı krediler yoluyla finansman desteği sağlamaktadır. Bugüne
dek üretilen konutların, % 45’i orta dar gelir grubu için, % 17’si gecekondu dönüşüm projeleri kapsamında, % 19
alt yoksul gelir grubu için üretilmiştir. Geriye kalan % 19 ise afet konutları, okul, spor salonları ve diğer sosyal
tesislerden oluşmaktadır. Konut finansmanı alanında en önemli ve işlevsel kurumlardan biri olmasına karşın,
TOKİ’nin ürettiği inşaatların kalitesi ve mimari özelliklerinin çağdaş yaşam koşullarıyla uyumlu olmadığı
konusunda önemli eleştiriler bulunmaktadır.
TOKİ gelirlerinin büyük bir kısmı gayrimenkul satış ve kredi geri ödemelerinden oluşmaktadır. Konut
satışlarının 10- 12 yıl vadeli olması ve müteahhit firmalara yapılan ödemelerin ortalama 2 yıl vadeli olması
nedeniyle karşılaşılan finansman güçlükleri hazine arazisi satışlarıyla fonlanmaktadır. 2985 sayılı Toplu Konut
Kanunu’nda TOKİ’nin görevleri arasında “Devlet garantili veya garantisiz iç ve dış tahviller ile her türlü menkul
kıymetler çıkarmak” vardır. Bu alanda yapılacak çalışmalar konut finansmanına ilişkin kalıcı iyileştirmeler ve
sermaye piyasasının oluşturulması ile uzun vadeli fon sağlanması için altyapı oluşturabilecektir. Görev tanımları
arasında yer alan bu çalışmaların hayata geçirilmesi henüz gerçekleşmemiştir.
4.3 İpotek Bankacılığı
Gelişmiş ülkelerin kullandığı konut finansman sistemidir. Bu ülkelerde ipotek bankaları gayrimenkul piyasasının
uzun vadeli fon ihtiyacını karşılarlar. Konut alımı için kullandırılan ve karşılığında satın alınan konutun ipoteği
bulunan konut kredilerini, ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraç ederek yeniden likidite sağlarlar. Emeklilik fonları
ve sigorta şirketleri bu ihraç edilen menkul kıymetlere yatırım yaparak ellerindeki likiditeyi değerlendirirler.
Sigorta şirketleri veya kamu kuruluşları tarafından ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin sigortalanması zorunludur.
“Gayrimenkul finansman piyasalarının gelişmiş olduğu ülkelerde ipotek bankaları sadece gayrimenkul
piyasasının finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik fon temini ve tahsisi amacıyla kurulmuşlardır. Bu tür
kurumlar, kişilerin ipotekli konut kredisi başvurularını toplamak ve değerlendirmek, sonra da gerekli fonları
bularak kredi vermek (Kredilendirme İşlemi); kredi havuzları oluşturarak, ipotekli konut kredilerine dayalı menkul
kıymet ihraç etmek (Menkul Kıymetleştirme İşlemi); ipotekli konut kredilerinin geri ödemelerini tahsil etmek ve
ihraç ettikleri menkul kıymetlere ilişkin anapara ve faiz ödemelerini yapmak (Kredi Hizmetlerine Yönelik
İşlemler) şeklinde üç grup işlemde yoğunlaşmaktadır. İpotek bankaları gerçekleştirdikleri bu görevlerle hem
birinci el ipotek piyasasında aktif rol oynamakta hem de ikinci el ipotek piyasasının gelişmesine ve derinleşmesine
katkıda bulunmaktadırlar.” (Ünal,2006)
Türkiye’de henüz ipotek bankacılığı uygulaması bulunmamaktadır ve önemli gelişim alanlarından birisi olarak
değerlendirilmektedir.
4.4 Katılım Bankaları
Türkiye’de faizsiz bankacılık faaliyetinde bulunan beş adet banka bulunmaktadır. Katılım bankalarının
bankacılık içindeki payı yüzde 5’tir. Katılım Bankaları Birliği 2025 hedefi olarak paylarının yüzde 15’e çıkarmak
olduğunu belirtmiştir. Katılım Bankaları tarafından ihraç edilen sukuk sertifikalarının önemli bir bölümünün
gayrimenkul kira gelirlerinin menkul kıymetleştirilmesi olduğu değerlendirmektedir.

SESSION 3C: Finans I

343

2010 - 2017 Yılları Arası Toplam Sukuk İhraçları
2010-2017 Yılları Arası
Özel Sektör
Kamu
TOPLAM

USD (Bin USD)

MYR (Bin MYR)

TL (Bin TL)

3.600.000
4.750.000
8.350.000

1.960.000

6.848.705
17.782.449
24.631.154

1.960.000

TL Karşılığı Toplamı
(Bin TL)
16.391.605
28.042.449
44.434.054

Tablo 3. Katılım Bankaları Aracılığı ile Sukuk (Kira Sertifikası) Kaynak: tkbb.org.tr

5 Konut Finansmanında Sermaye Piyasası Rolü ve Araçları
Etkin bir konut finansman sisteminin; fon fazlası olan ekonomik birimlerden (hane halkı, firma vb.) gerekli
fonlar toplayarak, bunları fon talebinde bulunana konut almak için borçlanma ihtiyacında olanlara aktarma
fonksiyonunda bulunması gerekir. Ancak sistem bu fonksiyonu yerine getirirken elindeki tasarrufu borç olarak
vereceklere bir getiri sağlamak, diğer yandan da bu fonları alarak borçlanan kesime de geri ödeyebilecekleri kredi
koşullarını arz edebilmelidir (Uludağ,1999).
Konut finansman sistemlerinde, birincil piyasalar doğrudan konut sahibi olacak kişilere fon sağlamaktadır.
İkincil piyasalarda, ise borç verenler ve yatırımcılar, konut kredilerini ve ipoteğe dayalı menkul değerleri alıp
satmaktadırlar. Sermaye piyasalarında ise uzun vadeli konut finansman ürünlerinin, tahvil ve bonoların alım satımı
yapılarak konut finansman piyasasına fon aktarımı sağlanmaktadır.
İngilizcede Mortgage olarak tanımlanan, basında ve halk arasında ise “Kira öder gibi uzun vadeli ev satın alma
sistemi” olarak adlandırılan mortgage sistemi, gayrimenkul edinmede kullanılan finansman yöntemlerinden birini
ifade etmektedir. Konut sahibi olmak isteyenlere, finansman kuruluşlarınca ipotek karşılığı uzun vadeli konut
kredileri kullanılmasını sağlayan yasal düzenlemelerle sermaye piyasalarının kullanabileceği enstrümanların
çeşitliliği sağlanmaktadır. Ülkemizde kurumsal konut finansmanı; yukarıda açıklanan temel yöntemlere ilave
olarak, kentsel dönüşüm kredileri, finansal kiralama firmaları tarafından yapılan konut finansmanı, GYO
(Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları), VKŞ (Varlık Kiralama Şirketleri) finansmanları, gayrimenkul sertifika
ihraçları ve kira sertifikaları (Sukuk) gibi yöntemlerle yapılmaktadır.

Şekil 2. 2017 Konut Finansman Şeması
Konut talebinde bulunan alıcılar, bir ticari banka veya finans kurumuna başvurur, satın almayı düşündükleri evin
konut değerlemesi yapılır, rapor bankaya ulaştığında banka alıcı kişinin taksitleri ödeme gücünü araştırır uygun
bulunduğunda ipotek alma işlemi ile beraber gerekli prosedürler tamamlanır. Konut Değerleme Uzmanı tarafından
konut değeri raporlanır, ilgili kurumca % 80’nine kadar verilebilecek uzun vadeli kredi tutarı satıcı ya da konut
üreticisi hesabına yatırılır. Buraya kadar olan işlemler birincil piyasada gerçekleşir. Doğrudan konut alıcısı kişilere
kullandırılan kredilerin yanı sıra, birincil piyasada konut üreticileri de ticari bankalar, finansal kurumlar ve
GYO’lar tarafından krediler ile desteklenirler. İpotek alınan kurum tarafından ilgili kurum kaynakları ile
kredilendirme işlemlerine birincil piyasa denilmektedir.
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Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, gelir getiren ve başarılı inşaat projelerinin analizlerini, değerlemelerini yapıp
ortak olduktan sonra kendi hisselerini sermaye piyasalarına sunarak fon sağlarlar ve tekrar gayrimenkul
piyasalarında kullanırlar. Katılım Bankaları ve Varlık finansman şirketleri de ipoteğe dayalı menkul kıymetleri
ihraç ederek ikincil piyasalarda işlem yaparlar. Emeklilik fonları ve sigorta şirketleri de ellerindeki uzun vadeli
fonları sağlam ve düzenli güvenilir gelir getiren varlıklara yatırmak isterler bu nedenle ipoteğe dayalı menkul
kıymet ihraçlarının önemli alıcıları fon sağlayıcılarıdır.
Yukarıdaki tablo ile özetlenmeye çalışılan konut finansman işlemlerinin temelini ipotek alınmış konut, inşaat
projeleri ve kira gelirleri oluşturmaktadır. Menkul kıymetleştirme bunlara dayanılarak yapılır. Türkiye’de birincil
piyasalara ilişkin düzenlemeler BDDK tarafından, ikincil piyasalara ilişkin düzenlemeler SPK tarafından
yapılmaktadır. İkincil piyasalara ilişkin düzenlemeler yapılmış olması konut finansman piyasası için çok önemlidir.
Bununla birlikte piyasada rol alan aracı kurumların piyasanın gelişimi yönünde oynayacağı rol ve bundan sonra
alınacak aksiyonlar önemlidir. İkincil piyasalar ve sermaye piyasalarının gelişmesi sağlıklı çalışması için en temel
koşulların başında uzun vadeli istikrarın sağlanması gelmektedir. Ayrıca tüm aracıların üzerinde hassasiyetle
duracağı konu bu varlıkların değerlerinin değerleme standartlarına uygun, objektif, tarafsız yapılmasıdır.
Türkiye’de uzun vadeli konut finansmanının gelişmesine yönelik yasal düzenlemeler ve kurumların hayata
geçirilmesi kapsamında, 2014 yılında İpotek Finansman Kuruluşları (İFK´lar) na ilişkin yasal düzenleme hayata
geçirilmiştir. İpotek Finansman Kuruluşları, Konut Finansman Kuruluşlarının verdiği konut kredilerinden
kaynaklanan uzun vadeli alacaklar karşılığında bu kuruluşlara nakit temin etmeye yönelik olarak ikincil piyasa
araçları geliştiren kuruluşlardır.
Ancak bu kurumların etkin ve verimli şekilde çalıştığını söyleyemeyiz. Konut finansmanının halen büyük bir
kısmı birincil piyasalarda gerçekleşmektedir. Konut finansmanında sermaye piyasasının etkin çalışması ve uzun
vadeli kaynak sağlanabilmesi maliyetleri düşürücü ve vadeyi uzatıcı etki yapacaktır. Türkiye’de konut kredilerinin
toplam hane halkları borçları içindeki payı % 50 düzeyindedir. Bu oran EURO Bölgesi ülkelerde % 70
düzeyindedir (Ayan, 2011). Konut kredileri, 2016 yılı verilerine göre GSMH’nın %5,6’sı düzeyindedir. Bu oran
EURO Bölgesi ülkelerinde % 50 civarındadır (Ayan, 2011).
İkincil piyasa araçlarından olan Gayrimenkul ve Kira sertifikaları uygulamalarının gelişmesi ve bu ürünlerin
talebinin ve hacminin artması önemlidir. Türkiye’de ilk gayrimenkul sertifikası ihracı 2017 yılında TOKİ
öncülüğünde yapılmıştır. Yatırımcıların borçlanmadan önceden birikim yaparak ev sahibi olmalarını sağlayan
seçeneklerden biridir. Gayrimenkul projesi yatırımın başında küçük paylara bölünerek SPK denetiminde halka arz
edilmektedir. Projenin teknik özellikleri ve bitirilme süreleri TOKİ tarafından garanti edilmektedir. Yatırımcılar
için küçük birikimlerle ev sahibi olma olanağı sağlarken aynı zamanda inşaat projeleri ve kentsel dönüşüm
projeleri için finansman seçeneği oluşturan önemli bir sermaye piyasası aracıdır. Sertifikaların Borsa’da işlem
görmesi ise şeffaflık ve likidite sağlamaktadır.

6 Sonuç
Ülkelerin gelişmişliği ve refahının önemli bir göstergesi kentsel yaşam alanlarının düzeni ve konutların
kalitesidir. Bu nedenle tüm devletler, vatandaşlarının sağlıklı konutlarda oturması sağlayabilmek amacıyla
planlama ve alt yapı hizmetlerini yapar, düzenleyici ve denetleyici olurlar. Konut finansman sistemleri ise konut
ihtiyacı olan vatandaşların üzerine mümkün olduğunca yük getirmeyecek düşük meblağlarla uzun vadeli kredi
borçlanmaları karşılığı ev sahibi olmalarını sağlamaktadır. Konut finansman siteminin sağlıklı işlemesi için
denetim mekanizmalarının varlığı ve teminat alınan tüm varlıkların değerlemelerinin bağımsız ve tarafsız uzman
kişilerce yapılması önemlidir. Euro bölgesinde hane halklarının konut finansmanına ilişkin borçlarının toplam hane
halkı borçlarına oranı 2007 yılında % 70 ler düzeyindedir (Ayan, 2011). Türkiye’de toplam hane halkının
kullandığı krediler içinde konut kredilerinin payı % 50 civarındadır. Bu oranlar ülkemizde konut finansmanı
konusunda önemli gelişim alanları olduğunu göstermektedir. Ülkemizde bu sistemin iyi çalışabilmesi için gerekli
yasal düzenlemeler yapılmıştır, bankaların verdiği konut kredileri GSMH’nın % 6’si seviyesine gelmiştir. İpotek
havuzunun bir bölümünün menkul kıymetleştirmek yolu ile sermaye piyasalarına sunulması ile önümüzdeki
dönemde ipoteğe dayalı menkul kıymet ihraçları artacaktır, bunlarda düşük faizli konut edinimini
kolaylaştıracaktır. Türkiye’de konut finansmanı ikincil piyasasında yer alabilecek kurum ve kuruluşlar arasında
bankalar, sigorta şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları sayılabilir. TOKİ ise hem konut üretimi hem de konut
finansmanı konusunda önemli aktörlerden biridir. Konut finansmanı konusunda birçok yasal düzenleme yapılmış
olmakla birlikte ikincil piyasa ve sermaye piyasasının aktif çalışmasıyla işleyiş daha net anlaşılacaktır.
Gayrimenkul finansman sisteminin sağlıklı gelişimi ve sürdürülebilmesi için; sermaye piyasalarının gelişimi ve
globalizasyonu, denetim ve yasal düzenlemelerle birlikte objektif gayrimenkul değerleme raporları ve de en
önemlisi uzun vadeli, düşük maliyetli finansman gereklidir.
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Kırgızistan’da Faiz ve Kur Politikalarının İhracat Üzerine Etkisi
The Effects of the Interest Rate and Foreign Exchange Rates on
Kyrgyzstan Export
Prof. Dr. Fuat Sekmen (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Ph.D. Candidate Galip Afsin Ravanoglu (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
In the Keynesian models, such as Mundell-Fleming model, it is accepted that there is a significant relationship
between interest rates and the value of national currency. When interest rate increases, demand for assets in terms
of national currency rises and the value of national currency ascends, but in this case because of diminishing
exports, the balance of trade deteriorates. In this study, it is stressed that the value of national currency is
determined by productivity and output increasing. This study analysis export, interest rate, exchange rate and
inflation relationship for Kyrgyzstan economy for the period of 2002:1-2017:4 The VAR granger causality method
is used to get the relationship among the variables used in this study. The result of VAR granger causality test
shows that there is causality from exchange rate to inflation. Also, it has been found that there has been causality
running from inflation to interest rate.

1 Giriş
Döviz kuruyla ülke ihracatı arasında bir ilişki olduğu kabul edilmektedir. Sabit döviz kuru rejimi altında
hükümetlerin bilerek ülke paralarının değerini düşürmesindeki amacın ihracatı artırmak olduğu bilinmektedir.
Bretton Woods sisteminin çökmesi ve 1971 yılından itibaren esnek döviz kuru sistemine geçilmesiyle birlikte sabit
döviz kuru rejimine ait olan devalüasyon kavramı yerine ulusal paraların değer kaybı veya değer kazanımı ifadesi
kullanılmaya başlanmıştır.
Esnek döviz kuru rejimi altında ülke dış ticaretindeki açığı büyük ölçüde ulusal paranın değer kazanmasıyla
açıklayan görüş literatürde ağırlıklıdır. Örneğin, Ralph ve Holtman (1987), Helkie ve Hooper (1987) ve Krugman
ve Baldwin (1987) ABD’nin dış ticaretinde açık vermesini Amerikan dolarının değer kazanmasıyla açıklamışlardır.
Öte yandan ülke parasının değerlenmesini açıklayan yaklaşımlardan biri olan Mundell-Fleming modeline göre,
diğer koşullar değişmezken, yurt içi faiz haddindeki artış ulusal para cinsinden varlıklara talebi artıracağından ülke
parası değer kazanmaktadır. Esnek-fiyat parasal modelde ise, iki ülke arasında faiz farkı oluşursa, örneğin faiz
haddi artarsa ülkeye sermaye girişi olmayacak ve ülke parası da değerlenmeyecektir. Hatta esnek-fiyat parasal
modelde faiz oranı farkının oluşmasının, ulusal paranın değerinde bir düşmeye neden olduğu kabul edilmektedir.
Mundell-Fleming modelinin işleyişini şu şekilde gösterebiliriz:

Yurt içi faiz
haddinde artış

Döviz kuru
düşer

İthalat artar

Dış ticaret hesabı
kötüleşir
Tablo: 1
Tabloda görüldüğü gibi faiz haddindeki artış yerli para cinsinden varlıklara olan talebi artırmakta ve ulusal
paraya olan talep arttığı için de ülke parası değer kazanmaktadır. Esnek fiyat parasalcı modele göre ise, yurt içi
faiz haddindeki artış yerli paraya olan talebi düşürdüğü için ulusal para değer kaybetmektedir. Gerek MundellFleming modelinde gerekse esnek fiyat parasalcı modelde yerli paranın değerindeki artış dış ticaret dengesini
olumsuz olarak etkilemektedir. İki model arasındaki temel farklılık döviz kurundaki değişimin sebebinin
farklılığıdır.
Mundell-Fleming modeline göre, diğer şartlar değişmezken, yurt içi faiz haddi düştüğünde yerli para cinsinden
varlıklara olan talep düşer ve ulusal para değer kaybeder. Yerli paranın değer kaybı ihracatı artırıcı ve ithalatı
azaltıcı bir etki yaparak toplam talebi artıracaktır. Toplam talepteki artış ise fiyatlar genel seviyesini artıracak, yani
enflasyon yükselecektir.
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İhracat
artışı

Dış
ticaret
hesabının
iyileşmesi

Toplam talep artışı
ve Enflasyonda artış

Döviz
rezervlerinin
artması

Döviz
kurunda artış

Tablo: 2
Keynesyen yaklaşımda faiz haddi önemli bir aktarım mekanizmasıdır. Bu yaklaşıma göre, faiz haddi para arz ve
talebi tarafından belirlenmektedir. Keynesyen yaklaşımda faiz likiditeden vazgeçmenin karşılığı olarak talep
edilmektedir. Mundell-Fleming modeli de Keynesyen bir modeldir ve dışa açık küçük bir ekonomide para ve
maliye politikalarının etkinliğini analiz etmektedir. Yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, Mundell-Fleming modeline
göre, diğer koşullar değişmezken ve sermaye hareketliliği önünde hiçbir engel yok iken yurt içi faiz haddindeki
artış yerli para cinsinden varlıklara olan talebi artıracak ve ulusal para değer kazanacaktır. Keynesyen yaklaşımın
ruhunu taşıyan Mundell-Fleming modelinde aktarım mekanizmasının faiz haddi olduğunu görmekteyiz.
Tablo 2’de yurt içi faiz haddindeki düşüşün toplam talep artışına yol açtığını ve enflasyonla sonuçlandığını
belirttik. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki mevcut kısır döngü faiz, döviz kuru ve ihracat-ithalat üzerinde
de kendisini göstermektedir. Bilindiği gibi, Singer ve Nurkse tarafından ortaya konulan Yoksulluk Kısır Döngüsü
Teorisinde “yoksulluğun temel sebebi yine yoksulluk olarak ifade edilir.” Zira az gelişmiş ve gelişmekte olan
ülkelerde gelir seviyesi düşük olduğu için tasarruf miktarı düşük olacak ve buna bağlı olarak yatırımların oranı da
düşük olacaktır. Tablo 2’de de benzer bir kısır döngüden söz edebiliriz. Faizlerin önemli bir maliyet unsuru
olduğundan hareketle, düşük faiz politikası uygulayan gelişmekte olan bir ülkede nihayetinde toplam talep artışı
ve fiyatlar genel seviyesinde artışların olacağı ve buna bağlı olarak tekrar döviz kurunda bir artışın gerçekleşeceği
şeklinde bir kısır döngü durumu vardır.
Döviz kurundaki yükselme, düşük faiz politikasından kaynaklanabileceği gibi ihracatı artırmak için yerli paranın
değerini bilinçli olarak düşürmekten de kaynaklanabilir. Devalüasyonla birlikte ithal ikame sektöründe kullanılan
girdi fiyatlarındaki artış fiyatlar genel seviyesini artıracaktır. Girdi fiyatlarındaki artışa bağlı olarak mal
fiyatlarındaki yükseliş üretilen ürünlere yönelik talepte bir düşüşe neden olduğu için söz konusu sektörde işsizliğe
yol açacaktır. Ülkedeki para ve kur politikalarını düzenlemekle görevli merkez bankası bu aşamada devreye girerek
gelir ve istihdamla ilgili hedeflerini sürdürebilmek için parasal genişlemeye gittiğinde uzun dönemde fiyatlar genel
seviyesi ve döviz kuru negatif olarak etkilenecektir. Sonuç olarak, döviz kurunun bilinçli olarak yükseltilmesinde
de bir kısır döngü durumu vardır.
Döviz kurundaki değişmenin gerek faiz politikası uygulamasından gerekse bilinçli olarak düşük tutulması
hallerinde karşılaşılan kısır döngü, ülke ekonomisindeki çarpıklığı göstermesi açısından önemlidir. Faiz haddini
yüksek tutarak ülke parasını kısa dönemde değerli tutmak mümkün, ancak uzun dönemde döviz kurunu belirleyen
verimlilik artışına bağlı olarak üretim artışı, fiyatlarda düşüş ve ihracattaki artıştır.
Sweidan (2013) 1976-2009 dönemini dikkate alarak Ürdün için reel döviz kurunun ihracat ve ithalat üzerindeki
etkisini incelediği çalışmasında, döviz kurunun ihracat ve ithalat üzerinde yalnızca kısa dönemde etkili olduğunu
ifade ederek, devalüasyon politikasının benimsenmesi durumunda döviz piyasasının istikrarsız olduğunu
vurgulamıştır. Sweidan’ın sonuçlarından biri, reel döviz kuru politikasının Ürdün için etkili olmadığı, reel ihracat
ve reel ithalatı etkileyen daha başka güçlü makroekonomik değişkenlerin varlığıdır. Her ne kadar Sweidan ticareti
etkileyen makroekonomik değişkenleri açıkça belirtmese de bu sonuçtan verimliliği ve üretkenliği artıran
faktörleri anlıyoruz.
Wondemu ve Potts (2016)’nın Tanzanya ve Etiyopya için yaptıkları çalışmada, Tanzanya para otoritesinin ülke
parasının değerini bilinçli olarak düşük tutması neticesinde ihracat arzının ve ürün çeşitliliğinin arttığını, ancak bu
politikanın Tanzanya’da enflasyon oranını artırdığını açıklamışlardır. Düşük ve istikrarlı bir fiyat seviyesini
gerçekleştirmek ve devam ettirmenin merkez bankalarının amaçlarından biri olduğu düşünülürse, dış dengeyi
sağlamaya çalışırken iç dengeden taviz verilmesi yine bir kısır döngü olarak görülebilir.
Çalışmamızda döviz kurundaki dalgalanma yerine, ülkenin ihracat performansını artırmak için faiz haddine bağlı
olarak veya doğrudan döviz kurunun yüksek tutulması neticesinde meydana gelen kısır döngü analiz edilmektedir.
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2 Metodoloji ve Veri
Çalışmada ihracat (Ex) ABD doları cinsinden, döviz kuru (Fex) ay sonu itibariyle Kırgızistan parası olan Com’ın
ABD doları karşılığı, enflasyon (İnf) tüketici fiyat endeksi, faiz haddi (Tbr) olarak 3-aylık hazine bonosu oranı
kullanılmıştır. Daha önceki verilerin bulunamayışı nedeniyle 2002:1-2017:4 dönemi dikkate alınarak analiz
yapılmıştır. Veriler İMF sitesinden alınmıştır.
Değişkenler arasındaki kısa dönem ilişkisini incelemek için sınırlı olmayan VAR modeli kullanılmıştır. VAR
analizi, modeldeki her bir değişkenin hem kendisinin hem de diğer değişkenlerin gecikmeli değişkenlerine göre
tahminin yapıldığı sıradan en küçük kareler yöntemidir. VAR analizinde her bir değişken ayrı bir modelde bağımlı
değişken olarak yer aldığı için değişkenler arasında bağımlı ve bağımsız değişken ayırımının da yapılmadığı bir
yöntemdir. İlk olarak, analizlerde sahte ilişkiler elde edilmemesi için VAR analizinde kullanılacak değişkenlerin
durağan olmasından hareketle durağanlık testi yapılmıştır. Ayrıca VAR analizinde ve durağanlık testi için gerekli
olan en uygun gecikme uzunluğu belirlenerek analiz yapılmıştır.

3 Sonuçların Yorumlanması
VAR analizi sonucunda her bir değişkenin bağımlı değişken olduğu üç farklı model elde edilmiştir. En uygun
gecikme uzunluğu kadar bağımlı değişkenlerin gecikmesi modelde bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. VAR
analizi sonucunda sadece ihracatın gecikmesinin ihracat üzerinde etkisinin olduğu görülmektedir. Bu sonuç, belli
bir piyasaya girip gerekli tanınırlığı sağladıktan sonra konjonktürde meydana gelen değişmelerin hemen tüketici
tercihlerinin değiştirmediği şeklinde yorumlanabilir.
3.1 VAR Analizi Nedensellik Sonuçları
VAR analizi nedensellik sonucuna göre sadece enflasyondaki değişmeler bir bütün olarak faiz haddinde
değişmelere sebep olmaktadır. Tablo 3’deki ilk model sonucuna bakıldığında, faiz haddindeki ve döviz kurundaki
değişmelerin bir bütün olarak ele alınması durumunda ihracata sebep olmadıkları görülmektedir. Modelde, faiz,
enflasyon ve döviz kuru ihracata sebep olmamaktadır boş hipotezi ret edilememektedir, yani boş hipotez kabul
edilmektedir. Tablo 3’deki üçüncü modelde, enflasyondan faiz haddine doğru bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur.
Enflasyonun riski artırmasından dolayı faiz haddini de etkilemesi, ona sebep olması tutarlı bir sonuçtur. Tablo 3’de
en sonda yer alan modelde, döviz kurundan enflasyona doğru bir nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir.
Bağımlı Değişken:
D(EX)
Excluded
D(FEX)
D(TBR)
D(INF)
Tümü
Bağımlı Değişken:
D(FEX)
Excluded
D(EX)
D(TBR)
D(INF)
Tümü
Bağımlı Değişken:
D(TBR)
Excluded
D(EX)
D(FEX)
D(INF)
Tümü
Bağımlı Değişken:
D(INF)
Excluded
D(EX)
D(FEX)
D(TBR)
Tümü

Chi-sq
1.720681
3.520832
3.103748
7.778316

df
3
3
3
9

Olasılık
0.6323
0.3181
0.3759
0.5566

Chi-sq
3.229594
3.096360
3.009859
8.740303

df
3
3
3
9

Olasılık
0.3576
0.3770
0.3901
0.4616

Chi-sq
6.32073
0.690979
11.73029
18.46206

df
3
3
3
3

Olasılık
0.0969
0.8753
0.0084
0.0302

Chi-sq
6.959549
12.29946
1.277293
19.02481

df
3
3
3
9

Olasılık
0.0732
0.0064
0.7345
0.0250

Tablo 3: VAR Nedensellik Sonuçları
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4 Sonuç ve Değerlendirme
Kırgızistan makroekonomik değişkenleriyle yapılan VAR analizi sonucuna göre, teorik olarak ifade ettiğimiz
sonuçlar doğrulanmıştır. Ülkelerin ihracat performanslarını artırmak ve yabancı sermayeyi ülkeye çekmek için
başvurdukları yolların gerçeği yansıtmadığı, ülkenin gerçek durumunu göstermediği yapılan analizlerle de teyit
edilmiştir. İhracatı artırmak için ülke parasının bilinçli olarak düşük tutulması, ülkeye yabancı sermaye çekmek
için uygulanan yüksek faiz politikasının gözden geçirilmesi gerektiği açıktır. Ülkenin rekabetçiliğini tayin eden
asıl faktörlerin verimlilik artışına bağlı olarak üretim artışı, fiyatlarda düşüş ve ihracattaki artıştır.
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Kırgızistan’da Bankacılık Sektörünün Yönetim ve Organizasyon
Sorunları
Management and Organization Issues of the Banking Sector in
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Celaleddin Serinkan (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
The banking system is an integral part of contemporary economy. There are many reasons behind the success of
the banks. One of the most important of these reasons is the development of effective management and organization
in the banks. This study has been applied to commercial banks in Kyrgyzstan banking sector. The aim of this study
is to identify the problems of commercial banks in Kyrgyzstan and to contribute to new work on their solution.
The main issues such as planning, organization, decision making, human resources and training related to
management and organizational problems of the enterprises in the study are discussed. Besides the general
information about the research, the research method, sampling and measurement tools are given. Findings from
the questionnaires were evaluated on the percentage (%) and frequency (f). In the results obtained, it was observed
that commercial banks were making short-term plans and staff recruitment was dependent on management. It has
been understood that senior management does not resort to employees' opinions when making a decision.

1 Giriş
Bankacılık piyasası; 1980’li yıllardan itibaren yaşanan değişim ve gelişimle çok aktif hale gelmiştir. Bu
gelişmelerin bazıları: mevduat ve kredi faizlerinin serbest olması, döviz transferlerine izin verilmesi ve kredi kartı
kullanımı gibi uygulamalar bankacılık sektörünü daha önemli hâle getirmiştir.
Bankalar finansal piyasalarda en etkin olan kurumların başında gelmektedir. Bu sebeple artan rekabet ortamında
bankaların ayakta kalabilmesi ve alınan bir takım önlemlerin etkin ve uygulanabilir olması için yönetim ve
organizasyon becerilerinin önemi her geçen gün artmaktadır.
Çalışma kapsamında Kırgızistan bankacılık sektöründeki bankaların karşılaştıkları yönetim ve organizasyon
sorunları belirlenmiş. Çalışmanın birinci bölümünde genel olarak bankaların tanımı ve önemi üzerinde
durulmuştur. Daha sonra ise yönetim ve organizasyon tanımları üzerinde durulmuştur. Çalışmada araştırmanın
amacı ve önemi, araştırmanın evreni, veri toplama aracı bilgileri verilmektedir. Banka çalışanlarının demografik
bilgilerini öğrenmek için beş soru ve planlama, organizasyon, insan kaynakları, eğitim ve karar alma konusunda
sorular sorularak bu bilgiler elde edilmiştir. Daha sonra sorulan sorular üzerinden frekans analizi kullanılarak
soruların yüzde ve frekans değerleri verilerek değerlendirme yapılmıştır.

2 Teorik Temel
Ekonomik anlamda banka kavramının tanımı şöyle yapılmaktadır: ekonomiye banknot ve kaydi para gibi ödeme
araçları sağlayan, nakdi sermaye ve sermayeni temsil eden haklarla ilgili ticareti meslek haline getiren ve özellikle
nakit kullanılmaksızın yürütülen başkaca finansal hizmetleri ve ödeme işlemlerini yapan, özel ya da kamu
kuruluşlarıdır. Finansal aracı kurumlar arasında etkinliği ve önemi en fazla olan kuruluşların başında bankalar
önemli yer almaktadır. Bankalar, geçmişlerinin yüzyıllar öncesine dayanması, geniş bir coğrafyaya yayılmış
olmaları, geçen zaman içerisinde kurumsallaşmalarını tamamlamaları, toplumun geneline hitap etmeleri,
teknolojik gelişmelere kısa sürede ayak uydurmaları gibi faktörlerin etkisiyle tüm dünyada ekonomiler için önemli
kuruluşlar olma özelliklerini sürdürmektedirler (Yüksel vd., 2004: 3). Ekonomik faaliyetlerin yanısıra, bankalar
toplumun sosyal hayatına da etki etmektedir. Kültür yayınları, sergiler, sanat evleri, spor organizasyonları,
sponsorluk gibi sosyal katkılar da bankaların topluma sağladığı diğer hizmetler arasında yer almaktadır (Tayyurt,
2006: 4).
Ticari bankalar bankacılığın en önemli bankalarından birisidir. Ticari bankacılık terimi genel olarak mevduat
kabul eden kredi kurumlarını ifade eder. Ticari bankalar ilk olarak mevduat toplayarak faaliyet göstermekteydiler.
Daha sonraları toplanan mevduatların bir kısmı ticari senetlerin iskonto edilmesi yoluyla krediye
dönüştürülmüştür. Bu nedenle ticari bankalar iskonto bankaları olarak da adlandırılmaktadır. “Ticari Banka” terimi
ondokuzuncu yüzyılda İngiltere’de ortaya atılmıştır. O dönemde ticari bankaların en önemli özelliği, topladıkları
paraları kısa vadeli ticari kredilerde kullanmalarıdır. Günümüzde faaliyet gösteren ticari bankaların çoğu kısa
vadeli ticari kredilerin yanısıra, her alanda orta ve uzun vadeli krediler de vermektedir. Bu nedenle vadesiz
mevduat kabul eden ve çek hizmeti veren tüm bankaları «ticari banka» terimi altında toplamak mümkündür (Aydın,
2012: 14).
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1995 yılında Kırgızistan’da toplam olarak 157,2 milyon som sermaye ile 16 ticari banka, 2001 yılının ekim
ayında 192,7 milyon sermaye ile 18 ticari banka faaliyette bulunmuştur. Bu bilgilere dayanarak 2001 yılında 1995
yılına göre ticari bankaların özsermayesi %22.6 arttığı söylenebilir (Akcahaber, 2015). Kırgızistan bankacılık
sisteminde, 2017 yılının Temmuz ayına göre Kırgızistan’da 25 ticari banka faaliyette bulunmaktadır (Nbkr, 2017).
Ticari bankalar kuruluşları gereği genellikle az ortaklı işletmelerdir. Küçük yapıları sayesinde az sayıda personel
çalıştırmaktadırlar. Böylelikle yönetim alanında, kolay karar verebilme ve kararları kolay uygulayabilme
kabiliyetine sahip olmaktadırlar.
Yönetim fonksiyonları, planlama, örgütlenme, yöneltme, denetim ve koordinasyondur. Bu temel yönetim
fonksiyonlarının yanı sıra, muhasebe, Ar-Ge, insan kaynakları, Halkla ilişkiler de yardımcı ve destek yönetim
fonksiyonları olarak sayılabilirler (Genç, 2004: 89).

Şekil 1: İşletmelerde Yönetim Fonksiyonları. Kaynak: Nurullah Genç, Yönetim ve Organizasyon, Ankara:
Seçkin, 2004, s. 89.
Planlama örgütsel amaçlara ulaşmak için gerekli olan faaliyetlerin belirlenmesi sürecidir. Bu süreç, aynı
zamanda işletmelerin bilgi toplama faaliyetlerini de içerir. Bu işlevle işletmenin amaçlarını ve siyasetini belirleyen,
bunlara ilişkin strateji ve kararların neler olacağını kararlaştırmaya yardımcı bilgiler toplanır. Bu fonksiyon
yönetimin en temel fonksiyonudur. Çünkü gideceğiniz yeri bilmiyorsanız, hiçbir yol sizi oraya götürmez. Plansız
örgütsel ve bireysel her iş ve uğraş sonuçsuz kalır (Genç, 2004: 91).
Örgütleme, planlamada yapılacak bir değişiklik söz konusu olduğunda yeniden düzenlenebilir biçimde
tasarlanmalıdır. Değişken yapısı gereği, dinamik bir fonksiyondur. Çalışanlar yer değişikliği yapabilmelidirler. Ya
da işten ayrılmalar ya da yeni istihdamlar söz konusu olabilir. Bu sebeple örgütlenme, kişilere değil plana ve
amaçlara bağlı olmalıdır. Örgütlenme sürecinde, plan kapsamındaki faaliyetler ve personel arasında koordinasyon
kurulmalıdır (Tatar ve Üner, 1992: 81).
Yöneltme, aynı zamanda yürütme olarak da söylenebilir. Planlamanın ve örgütlemenin hayata geçirilmesi için
uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir. Bu da yöneltme faaliyetiyle mümkündür. Bunun için insan unsuru devreye
girmektedir. Yöneticilerin liderlik özellikleri, çalışanların moral ve motivasyonları, yönetim tarzı gibi unsurlar
burada önem kazanmaktadır.
Yöneltme, bankanın amaçlarına ulaşmak için üst yönetimin astlarını yönlendirme biçimiyle ilgilenir. Başka bir
değişle yöneltme fonksiyonu, yöneticilerin astlarına emir verme veya başka yıllarla ne yapılması gerektiğinin
anlatımıdır (Altay vd., 2014: 138).
Ticari Bankaların genellikle tüm ülke düzeyinde, kimi zamanda ülkeler arası düzeyde faaliyet gösterdiği dikkate
alınacak olursa, böylesine geniş ve çok kademeli bir organizasyon yapısı içerisinde yöneltme fonksiyonunun
önemi ortaya çıkar. Her gün en üst kademeden en alt kademedeki yöneticiye kadar astlarını eyleme geçirmek için
çok sayıda emir verilir. Emrin temelinde bankayı amaçlarına ulaştırma çabası yatar. Emrin veriliş şekli banka
yöneticilerin eğitim yapısına göre büyük ölçüde değişiklik gösterir. Emrin veriliş biçimi ise banka personelini
motive etmede önemli bir unsurudur. Emirlerin bankayı planlanan amaçlara götürmesi tüm kademelerde verilen
emirlerin birbirleriyle uyumlu olmasına bağlıdır. Bu uyumu sağlayacak en önemli etken, banka içerisinde
kurulacak olan haberleşme ağıdır. Ticari bankalar genelde çok sayıda şube ile çalışan kurumlardır. Ticari bankalar
açısından yazılı emirler diğer işletmelere kıyasla daha fazla önem taşır (Schmitz, 1986: 30).
Koordinasyon fonksiyonu, aynı zamanda eşgüdüm olarak da tanımlanmaktadır. Bu fonksiyon gerek bölümler
arası gerekse de kişiler arası işbirliğinin sağlanmasını ve birlikte hareket edilmesini içermektedir. Tepe yönetimi
ve alt kademe yönetimi arasında birlik ve beraberliği kapsayıp aynı yöne doğru hareket etmeyi ifade etmektedir.
Kontrol faaliyeti ile hazırlanan planlara ulaşılıp ulaşılmadığı, eğer yeterince başarılı olunmadıysa bunların
nedenleri araştırılmaya çalışılmasını içerir. Aynı zamanda hedefler tutturulduysa ödüllerin verilmesini
kapsamaktadır. Kontrol fonksiyonu kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenebilir.
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3 Yöntem
Bu araştırmanın amacı, Kırgızistan’da faaliyet gösteren ticari bankaların karşılaştıkları yönetim ve organizasyon
sorunlarını tespit etmektir. Araştırma evrenini, Kırgızistan’da faaliyet gösteren ticari bankaların çalışanları
oluşturmaktadır. 05 Haziran 2016 tarihinde Kırgızistan Cumhuriyetinin Merkez Bankasının web-sayfasından
alınan bilgiye göre Kırgızistan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 25 ticari banka bulunmaktadır. Araştırmayı
kabul eden 6 banka çalışanlarına anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda geçerli 53 adet ankete ulaşılmıştır.
Araştırmanın modeli tanımlayıcı modeldir. Araştırmada veri toplama aracı olarak kullanılan anket formu, iki
bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, katılımcıların sosyo-demografik özelliklerini belirlemeye yönelik sorular
yöneltilmiştir. İkinci bölüm ise bankaların yönetim ve organizasyon sorunlarını belirlemeye yönelik planlama,
örgütleme, yöneltme, koordinasyon, denetim, karar alma ve insan kaynakları uygulamalarını içeren ifadelerden
oluşturulmuştur (Serinkan ve Cabar, 2008: 20; 8). Araştırma, beşli Likert tipi ölçeğe göre belirlenmiştir.

4 Bulgular
Araştırmaya katılan kişilerin %39,6’ı bay, %60,4’ü bayandır. Yaş bakımından ise, 30 yaşa kadar %30,2 (16 kişi),
% 37,7 si 31-40 yaş aralığında (20 kişi), %24,5 (13 kişi) ise 41-50 yaş aralığında olduğu ve son grupta ise %7,5
oranında 51-60 yaş arasında olan çalışanlar (4 kişi) olduğu belirlenmiştir.
Araştırma kapsamındaki çalışanların %15,1’i beş yıla kadar mesleki tecrübeye sahipken %34’ü 5-10 yıl arası,
% 22,6’sı 10-15 yıl, %15,1’i 15-20, %13,2’si ise 20 ve üzeri yıl boyunca deneyime sahiptir. Katılımcıların eğitim
seviyelerine bakıldığında % 30‘lisans ve % 70’i de yüksek lisans derecesinde eğitime sahiptirler. Sonuçlara göre
yüksek lisans düzeyinde eğitim alan çalışanların oranının büyük oranda olması, ankete katılan banka çalışanlarının
eğitim düzeylerinin yüksek seviyelerde olduğunu göstermektedir.
Planlamaya İlişkin Görüşler
Anket uygulanan ticari bankalarda yapılan planlama türlerine bakıldığında kısa vadeli plan yapanların oranı %
43,4, orta vadeli plan yapanlarını oranı %33,9 ve uzun vadeli yapanların oranı ise %22,7 olduğu belirlenmiştir.
İfadeler
Banka işlevlerinin
tümüne yönelik
planlama
Finansal planlama
Pazarlama planlaması

Hiç
yapılmıyor
F
%

Yetersiz
F

%

Kararsızım
F

%

F

%

Çok iyi
seviyede
F
%

İyi seviyede

-

-

4

7,55

3

5,66

25

47,17

21

39,62

-

-

3
3

5,66
5,66

4
3

7,55
5,66

24
27

45,28
50,94

22
20

41,51
37,74

Tablo 1. Planlamaya İlişkin Görüşlerin Dağılımı
Araştırmaya katılan kişiler bankalarında işlevlerinin tümüne yönelik planlamanın yapıldığını (%47,17) ve
finansal planlamanın (%45,28 ve pazarlama planlamasının (50,94) iyi seviyede olduğunu düşünmektedirler. Çok
iyi seviyede olduğunu düşünenlerin oranları dahil edildiğinde planlamaya ilişkin olumlu görüşlerin oranı oldukça
artmaktadır. Bu nedenle bankaların planlamaya büyük önem verdiği söylenebilir.
Organizasyona İlişkin Görüşler
Bankaların % 67’sinin organizasyon şeması ya da yazılı organizasyon el kitabı bulunmakta olup, kalan %
33’ünün organizasyon şeması ya da yazılı organizasyon el kitabı bulunmamaktadır.
Hiç
Çok iyi
Yetersiz
Kararsızım
İyi seviyede
İfadeler
yapılmıyor
seviyede
F
%
F
%
F
%
F
%
F
%
Organizasyon yönetimi
5
9,43
6
11,32
23
43,40
19
35,85
İşbölümü ve
5
9,43
4
7,55
27
50,94
17
32,08
uzmanlaşma
Bankanın temel
politikalarının
3
5,66
5
9,43
27
50,94
18
33,96
belirlenmesi
Koordinasyon ve
3
5,66
10
18,87
26
49,06
14
26,42
haberleşme
Tablo 2. Organizasyon ile İlgili Görüşlerin Dağılımı
Bankalarda organizasyon yönetimi genellikle iyi seviyede olduğu görülmektedir. Çok iyi seviyede olduğu
bankaların oranı %35,85, kararsız olanların %11,32, yetersiz olanların oranı ise %9,43’dür. Bankalarda temel
politikaların belirlenmesi genel olarak iyi seviyede yapılmaktadır. Katılımcıların cevaplarına göre, koordinasyon
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ve haberleşme çok iyi seviyede olan bankaların oranı %26,42, iyi seviyede olanların %49,06, yetersiz olan
bankaların oranı %5,66 olduğu görülmektedir. Kararsız olan çalışanların oranı ise %18,87’dir.
Karar Alma ile İlişkin Bulgular
Ankete katılan bankalardaki çalışanların karar alma ile ilgili görüşlerinin frekans ve yüzde dağılımı aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.
Hiç
yapılmıyor
F
%

İfadeler
Karar alırken iş görenlerin
görüşlerine başvurulması
Kararlar üst yönetim ve tüm
işletme alt birim
temsilcilerinin katılımıyla
alınır
Karar alırken rakiplerinizin
davranışlarına önem verilir
Alt kademedeki yöneticiler üst
düzey yöneticilere görüş ve
önerileri ile destek olur

Kararsızım

Yetersiz

İyi seviyede

F

%

F

%

F

%

Çok iyi
seviyede
F
%

2

3,77

15

28,30

13

24,53

16

30,19

7

13,21

-

-

7

13,21

13

24,53

19

35,85

14

26,42

-

-

3

5,66

9

16,98

25

47,17

16

30,19

-

-

3

5,66

7

13,21

17

32,08

26

49,06

Tablo 3. Karar Alma ile İlgili Görüşlerin Dağılımı
Bankalarda üst düzey yöneticiler tarafından karar alınırken işgörenlerin görüşlerine başvurulması yetersiz olup
%28,3 oranda olduğu görülmektedir. Bunun dışında hiç yapılmayan bankaların oranı %3,77, iyi seviyede olanların
ise %30,19 olduğu görülmektedir. Ankete katılan çalışanların %30,19’u karar alınırken rakiplerin davranışlarına
çok iyi seviyede önem verildiğini, %47,17’i iyi seviyede önem verildiğini, %5,66’ı ise yetersiz seviyede önem
verildiğini belirtmişler. Katılımcıların %16,98’i de kararsız kalmıştır. Ankete katılan çalışanların %49,06’sı
bankadaki alt kademedeki yöneticiler üst düzey yöneticilere görüş ve önerileri ile destek olduğuna tamamen
katılmakta, %32,08’i katılmakta, %5,66’sı katılmamakta ve %13,21’ise net bir görüş belirtmemiştir.
İnsan Kaynaklarına İlişkin Görüşler
Aşağıda insan kaynaklarına ilişkin görüşlere yer verilmektedir.
Hiç
yapılmıyor
F
%

İfadeler
İnsan kaynakları
yönetimi
Personel alımlarında
kalifiye personel tercihi
İhtiyaç duyulan eğitim
seviyesi
İnsan kaynakları
bölümü yönetimden
bağımsız bir şekilde işe
alma ve terfilerde karar
verir

Yetersiz
F

%

Kararsızım
F

%

F

%

Çok iyi
seviyede
F
%

İyi seviyede

-

-

5

9,43

4

7,55

24

45,28

20

37,74

-

-

6

11,32

7

13,21

18

33,96

22

41,51

-

-

6

11,32

10

18,87

19

35,85

18

33,96

-

-

8

15,09

12

22,64

17

32,08

16

30,19

Tablo 4. İnsan Kaynakları ile İlgili Görüşlerin Dağılımı
İnsan kaynakları yönetimi çok iyi seviyede olan bankaların oranı %37,74, iyi seviyede olanların %45,28 ve
yetersiz olan bankaların oranı %9,43 olduğu görülmektedir. Kararsız olan çalışanların oranı ise %7,55’tir. Personel
alımlarında kalifiye personel tercihlerine bakıldığında, başka sorulardan farklı olarak, çok iyi seviyede seçeneği
seçen çalışanların oranın yüksek olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan bankalarda ihtiyaç duyulan eğitim
düzeyi genellikle iyi ve çok iyi seviyede olduğu tespit edilmiştir. Eğitim düzeyi yetersiz olan bankaların oranı
%11,32 olduğu görülmektedir. İnsan kaynakları bölümü yönetimden bağımsız bir şekilde işe alma ve terfilerde
karar verdiği ile ilgili görülerin dağılımına baktığımızda katılmayan ve kararsız olan cevapların oranı diğer
sorulardan farklı olarak daha fazla olduğu görülmektedir. Demek ki ankete katılan katılımcıların %15,09’u, insan
kaynakları bölümünün kararlarının yönetimden bağımsız olmadığını düşünmektedir.
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5 Sonuç
Bu çalışma ile Kırgızistan bankacılık sektöründe faaliyet gösteren ticari bankaların yönetim ve organizasyon
sorunları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmaya konu olan bankalarda yapılan ankette ortaya çıkan verilere
göre bankaların yaşadıkları yönetim ve organizasyon sorunları planlama, organizasyon yapısı, personel, personelin
eğitimi, insan kaynakları bölümünün işleyişi olduğu tespit edilmiştir. Bunlara ilişkin sonuçlar şu şekildedir:
Araştırma kapsamındaki banka çalışanların önemli bir çoğunluğu genç ve orta yaşlardaki çalışanlardan
oluşmaktadır. Eğitim durumları ise ağırlıklı olarak yüksek lisans düzeyinde olduğu anlaşılmaktadır. Anket
uygulanan ticari bankalarda yapılan planlama türlerine bakıldığında kısa vadeli plan yapanların oranı % 43,4, orta
vadeli plan yapanlarını oranı %33,9 ve uzun vadeli yapanların oranı ise %22,7 olduğu görülmektedir. Sonuçta,
bankaların planlamaya gereken önemi vermediği ortaya koyulmaktadır.
Bankaların % 67’sinin organizasyon şeması ya da yazılı organizasyon el kitabı bulunmakta olup, kalan %
33’ünün organizasyon şeması ya da yazılı organizasyon el kitabı bulunmamaktadır. Bankalarda organizasyon
yönetimi, işbölümü ve uzmanlaşma ve koordinasyon genel olarak iyi seviyede yapıldığı görülmektedir.
Araştırma kapsamındaki bankaların %15,09’u personel alımlarında personel araştırması için yeterli zaman
ayrıldığını belirtseler de, insan kaynakları bölümü yönetimden bağımsız bir şekilde işe alma ve terfilerde karar
verememektedir. Araştırmaya katılan bankaların çalışanlarının eğitimine önem vermeleri personel eğitimi
konusunda bir sorun yaşamadığını göstermektedir. Zaten bankaların rekabet gücünü artırmak için işgücünün
niteliğinin artırılması ve eğitim faaliyetlerinin teknolojideki gelişmeler doğrultusunda yürütülmesi gerekmektedir.
Eğitilmiş ve nitelikli işgücü bankanın daha verimli çalışması ve kaliteli hizmet üretimini gerçekleştirmesi
yönünden ayrı bir öneme sahiptir.
Bankalarda genellikle karar alma konusunda sıkıntıların olduğu görülmektedir. Ankete katılan bankalarda üst
düzey yöneticiler tarafından karar alınırken işgörenlerin görüşlerine başvurulması yetersiz olup %28,3 oranda
olduğu görülmektedir. Bunun dışında hiç yapılmayan bankaların oranı %3,77, iyi seviyede olanların ise %30,19
olduğu görülmektedir.
Yapılan bu çalışmanın sonucunda yönetim ve organizasyon konusunda ortaya çıkan bazı küçük sorunların
işletmeyi etkilediği ancak çok büyük zararlar vermediğini söyleyebiliriz. Fakat büyümek ve kurumsal işletme
kimliğine bürünmek isteyen her işletmenin yönetim ve organizasyon konusunda yeterli koşulları yerine getirmesi
gerektiğini, işbaşı eğitiminden iş güvenliği eğitimine, personel istihdamından çalışan verimliliğine kadar her
konuda yönetim ve organizasyon ile ilgili tedbirlerin ve uygulamaların yerine getirilmesi tavsiye edilebilir.
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İşçi Dövizleri ve Reel Efektif Döviz Kuru: Kırgızistan Üzerinde
Bir Uygulama
Remittances and The Real Effective Exchange Rate: Empirical
Evidence from Kyrgyzstan
Dr. Burulcha Sulaimanova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Daniyar Jasoolov (Public Fund AVEP, Kyrgyzstan)
Abstract
Since 2000 the volume of economic reasoned migration has been rapidly rising in Kyrgyzstan. The number of
labor migrants currently working abroad counts around 600 thousand people or about 10% of the population of
Kyrgyzstan. With growing pattern of labor migration, the amount of remittances has grown as well. According to
the World Bank, Kyrgyzstan is on the first place in the world in terms of share of remittances in the GDP (34%)
in 2016. The main remittance sending countries for 2005-2016 periods are the Russian federation and
Kazakhstan. The large scale of migration outflow and remittances, making domestic economy of Kyrgyzstan
dependent on external shocks, related with migration. For this reason, the purpose of this study is to examine the
impact the high level of remittances inflow from labor migration on the exchange rates, particularly on the reel
effective exchange rate of Kyrgyzstan for the period of 2005-2016. The empirical analysis was carried out with
Cointegration model, and according to the results obtained, the remittances and real effective exchange rates
have long run relationship.

1 Giriş
Orta Asya’da devletlerinin 1991 yılında bağımsızlığına kavuşması ile birlikte sadece siyasi ve ekonomik
açıdan bağımsızlığını elde etmiş olmayıp, ayrıca insanların diğer ülkelerarası serbest dolaşımı sağlanmıştı. Buna
bağlı olarak Sovyetler Birliğinin yıkılması ile birlikte Kırgız Cumhuriyetin’de göç’ün iki ana nedeni ve
dönemlerin ayırt edebiliriz. Birinci dönem demografik göç olarak adlandırılır ve esas göç nedeni etnik nedenlere
dayanır. İkinci dönem ise, iktisadi nedenlere dayanır ve yurtdışına yüksek maaş veya kazanç elde etmeyi güden
ekonomik göçtür.
1998 yılınan itibaren Kırgız Cumhuriyetin’de iktisadi göç olarak adlandırılan işçi göçmenlerin yutdışındaki
karşılaştırmalı yüksek maaş ve hayat seviyesine kavuşmak amacıyla göç eğilimi gözlemlendiğini ve bu göç
türünün özelliği işçi göçmelerinin kendi vatanına tekrar gelme amacını gütmeleri ile ayırt edilir. Ayrıca iktisadi
taraftan incelemenin önemi ise giden işgücünün yurtdışında elde ettikleri kazançalrının belli payının geride kalan
aile bireylerine, akraba ve tanıdıklarına tüketim ve tasarruf amaçlı göndermekle beraber, yurtiçi ekonomisine
dışarıdan sürekli para akışını sağlamaktadırlar. Gönderilen işçi dövizlerinin hacmi ülkenin makro büyüklüklerine
oranının büyük olması (2016 verilere Kırgızistan’ın GSMH’nın %34 ulaşmıştır) ve onun yurt içi ekonomisine
olan etkisi bilim adamlarının ilgisini çekmektedir.
Bu araştırmada Kırgızistan’a gelen işçi dövizlerinin ve reel efektif döviz kurunun birbiriyle ilişkili olup
olmadığını ampirik olarak test edilecektir. Araştırmamız dört ana bölümden oluşmaktadır, ikinci bölümde işçi
dövizi ve reel effektif kur ile yayınlanmış araştırmalar kısa özeti yer almaktadır; üçüncü bölümde ise bu
çalışmada kullanılan yöntem ve ampirik bulgular verilmektedir; en son bölümde sonuç kısmı yer almaktadır.

2 Literatür Taraması
Göç eğilimi ve işçi dövizlerinin, nedenleri ve getirdiği sonuçlar yıllardır araştırma konusu olarak ele alınmakta
ve günümüzde de bu konular üzerinde yoğun çalışıldığını söyleyebiliriz. Ampik kanıtların çoğu kez işçi
dövizlerinin olumlu etkilerin tespit ederken, yurtdışınan gelen büyük miktardaki para akımı bazı durumlarda
istenmeyen sonuçlara da getirmektedir. Bu bağlamda, işçi dövizlerinin yurtiçi reel döviz kuru değerlenmesine ve
dolaysıyla ticaret sektörünün rekabet gücünün azalmasına neden olduğunu belirtebiliriz. Bu konuda yapılan
çalışmaları incelersek eğer, Lopez et al. (2007) yaptığı Latin Amerika’nın 20 ülkesinin 1990-2003 yıllarına ait
panel verileri ile yaptığı araştırmaya göre işçi dövizleri reel döviz kurunun değerlenmesine neden olmaktadır.
Makhlouf ve Mughal (2013) Pakistan’ın ekonomisinde Hollanda hastalığına işçi dövizlerinin neden olup
olmadığını tespit etmişlerdir. Ampirik bulgulara göre Basra Körfezinde yerleşen ülkelerden gelen işçi
dövizlerinin reel effektif döviz kurunun değerlenmesine neden olurken, Kuzey Amerika ve Avrupan ülkelerinen
gelen işçi dövizleri buna neden olmamaktadır.
Hassan ve Holmes (2012) 1987-2010 yıllarına ait veriler ile 24 gelişmekte olan ülkeler üzerinde panel veri
eşbütünleşme analizi ile yaptığı çalışma sonuçlarına göre işçi dövizlerinin uzun dönemde reel effektif döviz kuru
ile ilşkili olduğunu bulmuşlardır.

356

INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2017

Amuedo-Dorantes ve Pozo (2004) panel veri analizi yarıdmıyla 13 Latin Amerika ülkeleri üzerinde yaptıkları
araştırmaya göre 1979-1998 yılları arasında işçi dövizleri reel efektif döviz kurunun değerlenmesine neden
olmuştur.
Izquierdo ve Montiel (2006) altı ülke için yaptıkları ayrı zaman serisi analizlerinin sonuçları karışık çıkmıştır.
Bazı ülkelerde işçi dövizleri reel efektif döviz kurunun değerlenmesine neden olmuşken, bazılarında ise değer
kaybetmesine neden olmuştur.
Lartey, Mandelman ve Acosta (2008) 109 ülke bazında yaptıkları çalışmasında 1992-2003 yılları için işçi
dövizlerinin reel efektif döviz kurunun değerlenmesine neden olduğunu tespit etmişlerdir. Aynı yazarların 2009
yılında yayınladığı çalışmada ise, El Salvador ülkesinde genel denge modeli yardımıyla yaptığı ampirik analiz
sonuçlarına göre işçi dövizlerinin artması bu ülkede Hollanda hastalığına neden olmaktadır.
Hassan ve Holmes (2012) çalışmalarında panel eşbütünleşme testi yadımıyla işçi dövizlerinin reel efektif
döviz kuru ile uzun dönemde ilişkili olup olmadığını araştımışlarıd. Elde ettikleri sonuçlara göre bu değişkeler
arası uzun dönemde istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmaktadır.
Genel olarak daha önceden yapılan çalışmalara bakıldığında, çoğu kez işçi dövizlerinin reel efektif döviz kuru
üzerinde etki ettiğini ve çoğu kez döviz kurunun değerlenmesine neden olduğu bulunmuştur. Bu çalışmanın da
işçi dövizlerinin reel döviz kuru üzerindeki etkisi zaman seri analizi yardımıyla tespit edilmeye çalışılacaktır.

3

Araştırma Yöntemi ve Ampirik Bulguları

Kırgızistan’da dış göç eğilimi sonucunda ülkeye gelen para miktarının, işçi dövizlerinin (Rt) Reel EfeKtif
Döviz Kuru (Xt) üzerindeki etkisini incelemek amacıyla zaman serisi analizi yapılmaktadır. Bu analizde
kullanılacak seriler Ocak 2005 – Kasım 2016 dönemi arası Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası’nan
toplanmıştır. Öncellikle serilerin her birinin durağan olup olmadığı test edilecektir ve sonra eşbütünleşme analizi
yapılacaktır.
3.1 Durağanlık Testi
Bir değişkenin durağanlık düzeyi veya birinci farkı alındıktan sonra durağan olup olmadığını belirlemede
Engle&Granger tarafından önerilen Genişletilmiş Dickey Fuller (Augmented Dickey Fuller) testi yaygın
kullanılmaktadır. Seviye değerinde değişkenlerin her ikisi de durağan çıkmamıştır. Dolayısıyla serilerin
öncellikle varyansta durağanlığını sağlamak için logaritmaları ve ortalamada durağanlığını sağlamak için birinci
farkları alınmıştır. Ayrıca işçi dövizleri serisi mevsimsellik ten arındırılmıştır.
Seviye Değerler
Değişken

Gecikme

t-değeri

p-değeri

Birinci Farklar
Değişken

Gecikme

t-değeri

p-değeri

LRt

0

-2.7425

0.0708

DLXt

-

-15.085*

0,000

LXt

0

-1.6383

0.4595

DLYt

-

-8.1258*

0,000

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları
Not: Seriler sabit içermektedir. * işareti serinin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.

3.2 Eşbütünleşme Testi
Serilerin aynı düzeyde durağan olmasına bağlı olarak Eangle-Yoo Eşbütünleşik testine yapılmaya karar
verilmiştir. Modelin gecikmesi Akaike ve Schwartz kriterine göre iki olarak belirlenmiştir.
Bağımlı değişken: LXt
Değişkenler

Katsayı

Standart hata

Sabit
LRt

4.68513*
-0.13462*

0.010968
0.030262

R2
F-istatistiği
Olasılık (F-istat.)
Durbin-Watson istat

0.175462
19.79045
0.000024
0.179299

Tablo 2: Eangle-Yoo Eşbütünleşme Modeli
Not: * işareti serinin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir.

Yukarıda tahmin edilen modelde hem işçi dövizleri hem reel efektif döviz kuru serileri durağan olmayan
halleri kullanılmıştır. Bu modelden elde edilen artıkların durağanlığı test edilmiştir ve elde edilen sonuçlara göre
bu iki seri arasında uzun dönemde ilişki vardır, başka ifade ile bu seriler eşbütünleşiktir; ve dolayısıyla ikisini
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birlikte denklem kurarak iktisadi politika önermek doğru olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü ikisinin uzun dönemde
birlikte hareket ettiğini hata terimi göstermektedir.
Seviye Değerler
Değişken

Gecikme

t-değeri

p-değeri

Eangle-Yoo modeli artığı

0

-2.2212**

0.0261

Tablo 3: Eangle-Yoo Eşbütünleşme Modeli Artıkları ADF Testi Sonuçları
Not: ** işareti serinin %1 önem düzeyinde durağan olduğunu göstermektedir

4 Sonuç
Bu çalışmanın araştırdığı konu Kırgızistan’a gelen işçi dövizlerinin ve bu ülkenin reel efektif döviz kurunun
birbiriyle ilişkili olup olmadığını tespit etmektir. Bu nedenle zaman serisi analizi yardımıyla Ocak 2005 – Kasım
2013 dönemi arası Kırgız Cumhuriyeti Merkez Bankası’nan toplanmış veriler ile eşbütünleşme testi yapılmıştır.
Elde edilen sonuçlara göre işçi dövizleri ve reel efektif dövzi kuru uzun dönemde birlikte haraket etmektedir.
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Dış Borç ve Yabancı Yatırımların Toplam Çıktıya Etkisi:
Kırgızistan Örneği
The Impact of Foreign Debt and Foreign Investments on Total
Output: Kyrgyzstan Case
Asst. Prof. Dr. Junus Ganiev (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Asst. Prof. Dr. Damira Baigonushova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Ph.D. Candidate Mairam Baigonusheva (Marmara University, Turkey)
Abstract
This paper aims to investigate the impact of foreign debt and foreign direct investments on GDP in Kyrgyzstan.
Annual data for the period 1995-2016 and the ARDL cointegration approach were used in the study to analyze the
relationship between foreign debt, foreign direct investment and gross domestic product. As a result, it was found
a cointegration relation between foreign direct investment and GDP. According to the coefficient value, a $1
increase in foreign direct investments leads to a $4.4 increase in total output in the long run. That is, the increase
in foreign direct investments makes a significant contribution to the country’s economy and welfare level. On the
other hand, we could not find any statistically significant effect of external debt on total output. From the results
obtained in the study, it is proposed that the government should give more importance to foreign direct investments
than external debt in foreign resource selection. It is obvious that more effective steps should be taken in attracting
domestic and foreign private capital to infrastructure investments such as roads and dams, especially by using
“public private cooperation” methods.

1 Giriş
Bağımsızlıktan sonra ekonomik gelişme için iç kaynak yetersizliği sorunu ile karşı karşıya kalan Kırgızistan
önemli ölçüde dışa bağımlı hale gelmiş ve hem dış yardım ve dış borçlara hem de dış yatırımlara büyük önem
vermiştir. Bu durum halen bu şekilde devam etmektedir. Günümüzde de devlet tarafından yapılan altyapı
yatırımlarının çok büyük kısmı dış yardım ve dış borçlar tarafından finanse edilirken, özel yatırımların önemli
kısmı yabancı sermayeden oluşmaktadır. Oransal olarak bakıldığında dış yardımların payı doğal olarak düşük
kaldığından dolayı altyapı yatırımları gelecek kuşakların dış borç yükünü sürekli artırmaktadır. Nitekim
Kırgızistan devletinin dış borçları son on senede 2,07 milyar dolardan 3,86 milyar dolara çıkarak %86 oranında
bir artış göstermiştir. Diğer taraftan, doğrudan yabancı yatırımlar da ülke ekonomisine katkı sağlamakla beraber
ülkenin borç yükünü doğrudan artırmaz. Bunun gibi durumları da dikkate alarak bu çalışmada ülke ekonomileri
için önemli iki yabancı kaynak konumunda olan söz konusu iki değişkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH)
olan etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
Kırgız Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, 1995-2016 döneminde, yani son 22 yılda
Kırgızistan’a gelen doğrudan yabancı yatırımların miktarı 9,89 milyar dolara ulaşmıştır. Bunun %19,7’si, yani 1,79
milyar doları mevcut anonim şirketlere ortak olma ya da yeni anonim şirket oluşturma şeklinde gelen sermayeden;
%20’si tekrar yatırılan karlardan; %44’ü, yani 3,99 milyar doları işletmenin yabancı sermayedarlarından gelen
kredilerden; %14,6’sı ticari kredilerden; %0,27’si finansal kiralamadan ve kalan %1,38’i de diğer sermayeden
oluşmuştur. Son on senenin ortalamasına bakıldığında bir senede yaklaşık 800 milyon dolar yatırım gelmektedir.
1995-2015 döneminde gelen toplam 9,08 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımların 6,85 milyar doları, yani
%75,5’i BDT dışı ülkelerden; 2,22 milyarı, yani %24,5’i de BDT ülkelerinden sağlanmıştır. Ülkeler bazında
bakıldığında en büyük yatırımcı ülkeler ve onların toplamdaki payları sırasıyla şu şekildedir: Kanada (%19,75),
Çin (%18,86), Kazakistan (%13,01), Rusya (%10,60), Birleşik Krallık (%10,08), Türkiye (%5,00), Almanya
(%4,06) ve ABD (%3,04).
Doğrudan yabancı yatırımların sektörlere göre sınıflandırması istatistik komitesi tarafından birkaç defa
değiştirildiği için toplam olarak incelemek imkanı olmamış ve bundan dolayı sadece 2008-2015 dönemi
incelenmiştir. Buna göre, en çok doğrudan yabancı yatırım çeken sektörler şu şekildedir: imalat sanayi (%38,02);
mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler (%25,45); mali ve sigorta faaliyetleri (%18,30); ticaret ve motorlu araçlar
tamiri (%6,22); inşaat (%3,76); elektrik, gaz, buhar enerji sektörleri (%2,84) ve madencilik (%2,60) sektörleri.
Diğer bir ifadeyle, yatırımlar genel olarak sanayi ve hizmet sektörlerine gelmektedir. Onların içinde özellikle gıda,
inşaat, bankacılık, madencilik, ticaret, eğitim gibi sektörlerin daha ön plana çıktığı söylenebilir.
Kırgızistan’ın devlet dış borçlarının ülke ve kurumlara göre dağılımına bakıldığında ise, ilk sırada %44,5’lik bir
payla Çin İhracat-İthalat Bankası’nın geldiği görülmektedir. Bu kuruma olan borcumuz son beş senede çok hızlı
bir artış göstermiştir. Bu kaynaklar elektrik, karayolu gibi altyapı yatırımlarında kullanılmaktadır. İkinci sırada
%18,2’lik bir payla Dünya Bankası ve üçüncü sırada da %16,7’lik bir payla Asya Kalkınma Bankası gelmektedir.
Bu kaynakların da önemli kısmı karayolu yatırımlarına kullanılmıştır.
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Çin İhracatUluslararası
TARAFLI,
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İşbirliği
İMTİYAZLI
Bankası
Bankası
1992
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Rusya

Diğer

İKİ
TARAFLI,
İMTİYAZLI
OLMAYAN

Rusya

Türkiye
İhracat
Kredi
Bankası

Diğer

ÇOK TARAFLI,
İMTİYAZLI

Uluslararası
Para Fonu
(IMF)

Asya
Kalkınma
Bankası
(ADB)

0,0

Uluslararası
Kalkınma
Birliği (IDA Dünya
Bankası
Grubu)

Diğer

ÇOK
TARAFLI,
İMTİYAZLI
OLMAYAN

HÜKÜMET
Merkezi
Avrupa İmar GARANTÖR
Asya
ve Kalkınma
LÜĞÜ
İşbirliği ve
Bankası
ALTINDA
Kalkınma
(EBRD)
ALINAN
Bankası
BORÇLAR

TOPLAM

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5,0

1993

5,0

5,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34,6

83,4

60,7

0,0

22,7

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

111,4

1994

45,4

5,0

40,5

0,0

0,4

0,0

0,0

0,0

55,5

160,3

100,6

0,0

59,8

0,0

0,0

0,0

0,0

23,0

228,8

1995

70,9

5,0

65,9

0,0

11,0

0,0

0,0

0,0

42,4

298,5

124,5

32,6

141,5

0,0

9,2

0,0

9,2

23,0

401,6

1996

88,3

4,6

83,8

0,0

16,9

132,7

132,7

0,0

31,1

393,3

139,4

57,1

196,8

1,7

32,4

0,1

32,3

31,1

1997

80,2

3,4

76,8

0,0

20,0

138,7

138,7

0,0

31,2

523,6

165,6

106,7

251,2

2,2

48,2

0,5

47,7

31,4

822,1

1998

107,6

2,3

105,3

0,0

27,7

186,1

145,1

41,0

26,5

658,4

174,7

155,3

328,4

5,7

51,5

0,5

51,0

35,7

1039,3

1999

170,9

1,1

169,7

0,0

40,1

186,1

145,1

41,0

27,6

765,7

190,6

232,5

342,6

13,6

6,0

0,0

6,0

102,1

1230,7

2000

183,6

0,0

183,6

0,0

44,6

207,2

166,2

41,0

27,7

805,3

187,9

241,2

376,1

22,9

6,5

0,0

6,5

98,6

1301,1

2001

177,7

6,0

171,7

0,0

45,0

210,0

166,4

43,6

27,3

857,8

179,0

290,1

388,7

28,3

5,8

0,0

5,8

84,3

1335,7

2002

207,3

10,3

197,0

0,0

55,3

216,0

171,1

44,9

27,0

977,5

184,0

340,3

453,2

35,7

5,1

0,0

5,1

55,1

1461,0

2003

244,1

13,4

230,7

0,0

68,8

222,0

176,2

45,8

31,6

1132,5

201,9

401,5

529,1

44,6

4,4

0,0

4,4

60,5

1663,6

2004

261,8

13,6

248,2

0,0

76,6

228,1

181,8

46,3

34,0

1258,3

206,9

477,2

574,2

48,4

3,7

0,0

3,7

38,5

1790,5

2005

239,2

13,9

225,2

0,0

74,8

232,3

186,0

46,3

28,6

1230,7

205,6

466,9

558,3

48,9

3,1

0,0

3,1

24,7

1729,9

2006

242,2

14,4

227,8

0,0

92,0

237,3

188,9

48,4

24,4

1309,9

165,4

532,5

612,0

55,4

2,4

0,0

2,4

16,6

1808,3

2007

247,1

8,6

238,5

0,0

109,2

240,8

191,5

49,3

22,5

1389,8

149,8

583,5

656,5

55,1

1,7

0,0

1,7

10,4

1889,8

2008

312,2

9,1

303,1

0,0

102,3

243,6

193,6

50,1

16,0

1385,1

164,6

569,4

651,2

61,1

1,0

0,0

1,0

6,5

1948,5

2009

650,3

46,8

303,5

300,0

106,4

243,4

193,6

49,8

10,9

1406,1

167,1

583,0

656,0

55,6

0,3

0,0

0,3

2,6

2302,7

2010

792,4

150,9

341,4

300,0

102,5

243,1

193,6

49,5

10,9

1390,2

176,7

564,2

649,4

70,8

4,2

0,0

4,2

1,6

2431,5

2011

930,0

272,6

357,4

300,0

102,2

239,5

190,3

49,2

11,0

1425,7

181,8

583,4

660,5

78,3

15,4

0,0

15,4

0,6

2611,2

2012

1148,0

527,5

320,6

300,0

116,3

188,9

188,9

0,0

11,0

1460,0

190,5

594,6

674,8

77,8

29,6

0,0

29,6

0,0

2826,6

2013

1321,6

758,4

263,1

300,0

196,1

0,0

0,0

0,0

11,2

1506,9

202,7

607,1

697,1

82,9

40,0

0,0

40,0

0,0

2868,4

2014

1645,3

1115,9

229,4

300,0

222,8

0,0

0,0

0,0

10,1

1440,3

185,2

583,6

671,5

78,0

40,6

0,0

40,6

0,0

3126,2

2015

1825,4

1296,4

229,0

300,0

235,1

0,0

0,0

0,0

9,3

1402,9

188,2

575,4

639,3

87,5

41,0

0,0

41,0

0,0

3269,3

2016

1988,8

1482,8

236,0

270,0

221,3

0,0

0,0

0,0

8,9

1374,1

188,0

567,9

618,2

107,2

42,5

42,5

0,0

3405,4

Mayıs 2017

2054,4

1566,0

248,4

240,0

227,8

0,0

0,0

0,0

9,1

1415,6

188,3

587,9

639,4

118,8

42,3

42,3

0,0

3512,3

677,9

Tablo 1. Kırgızistan’ın Devlet Dış Borçlarının Ülke ve Kurumlara Göre Dağılımı Kaynak: Kırgız Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı, www.minfin.gov.kg
Toplam 3,5 milyar dolarlık dış borcun %58,4’ü iki taraflı imtiyazlı, %40,2’si de çok taraflı imtiyazlı kredilerden
oluşmaktadır. Yani toplam borcun %98,6’sı imtiyazlı borçlardan oluşmaktadır. Sürelerinin daha uzun ve faiz
oranlarının daha düşük olması nedeniyle bu durum ülke ekonomisi açısından olumlu gibi gözükmesine rağmen,
bunların sonuçta ödenmesi gereken borçlar olduğu da unutulmamalıdır. Dolayısıyla altyapı yatırımları için
önümüzdeki dönemde “kamu özel işbirliği” yöntemleriyle özel sermayeyi çekme konusuna daha fazla önem
verilmelidir. Bu, bize göre, toplam dış borcun daha hızlı artmasını engelleyebilecek önemli önlemlerden biridir.

2 Literatür Taraması
Ekonomisini kalkındırmaya çalışan çoğu ülkeler iç kaynak yetersizliği sorunuyla karşı karşıya kalmakta ve
bundan dolayı dış kaynaklara başvurmaktadır. En önemli iki dış kaynak olarak da dış borçlar ile doğrudan yabancı
yatırımlar gösterilebilir. Doğrudan yabancı yatırımların dış borçlara göre bazı önemli avantajları olduğu için
ülkeler yabancı yatırımcıları çekme konusunda gerekli önlemleri alırlar. Fakat bazı ülkeler özellikle altyapı
yatırımlarına kaynak bulamadığı ya da bütçe açıklarını iç borçlarla kapatamadığı durumlarda dış borçlanmaya
yönelmektedir.
Bununla birlikte dış borçların kalkınmanın temel göstergelerinden biri olan ekonomik büyümeye olan etkisi
konusunda hem teoride hem de empirik çalışmalarda görüş birliği yoktur. Bu konuda teorik literatür daha çok
1980’lerde Latin Amerika’daki borç krizi sonrası gelişmiştir. Bunlara örnek olarak zamanlararası borçlanma
modeli, borçla büyüme modeli ve borç fazlası teorisi gibi yaklaşımlar gösterilebilir. Bilginoğlu ve Aysu (2008) bu
yaklaşımları detaylı olarak incelemişlerdir.
Yazarlar ve yayın
yılı

Araştırılan ülke ve dönem

Kullanılan yöntem

Sonuç

Dış Borç ile Doğrudan Yabancı Yatırımların Ekonomik Büyümeye Etkisini Araştıran Empirik Çalışmalar
Ebru Yalçın

Bolanle Azeez,
Fapetu Oladapo,
Olufemi A. Aluko
(2015)
Bamidele ve Joseph
(2013)

Moga Tano Jilenga,
Helian Xu, IgorMathieu GondjeDacka (2016)

Doğu AsyaPasifik, Avrupa ve Merkez
Asya, Latin Amerika ve
Karayibler, Orta Doğu ve
Kuzey Afrika, Güney Asya ve
Afrika olarak 6 bölgeden 31 ülke,
1982-2003 arası
Nijerya 1990 - 2013

LSDV ve TIME Panel
veri analizi

Yatırım girişleri ekonomik büyümeyi pozitif yönde
etkilerken, borç kompozisyonun büyümeye etkisi
negatiftir.

Hata düzeltme modeli

Nijerya 1980-2010

Yapısal VAR

Tanzanya 1971-2011

ARDL

Dış borç ile ekonomik büyüme arasında ters yönlü fakat
anlamsız bir ilişki varken, doğrudan yabancı yatırımlar ile
büyüme arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki söz
konusudur.
Dış borçla ekonomik büyüme arasında ters yönlü bir ilişki
varken doğrudan yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme
arasında doğru yönlü ve pozitif bir ilişki vardır. Bununla
birlikte bu çalışmada; ülkede politik ve ekonomik
istikrarın sağlanarak doğrudan yabancı yatırımların teşvik
edilmesi ve gelecek yıllarda ülke ekonomisinin
büyüyebilmesi için dış borç seviyesinin azaltılması
gerektiği üzerinde durulmuştur.
Dış borç ekonomik büyümeye katkı sağlarken, DYY
büyümeyi ters yönde etkilemektedir.
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Yazarlar ve yayın
yılı
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Araştırılan ülke ve dönem

Kullanılan yöntem

Sonuç

Dış Borç ile Ekonomik Büyüme İlişkisini Araştıran Empirik Çalışmalar
Siddique, A.,
Selvanathan E. A.
ve Selvanathan S.
(2015)
Mehmet Ali
Bilginoğlu,
Ahmet Aysu (2008)
Ekrem Gül, Ahmet
Kamacı ve Serkan
Konya

40 HIPC ülkesi 1970-2007

Panel ARDL

Dış borcun ekonomik büyümeyi negatif etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır.

Türkiye 1968-2005

En Küçük Kareler (EKK)

Dış borçlar ekonomik
büyüme üzerinde negatif etkiye sahiptir.

Azerbaycan, Kazakistan,
Kırgızistan, Özbekistan,
Tacikistan, Türkmenistan ve
Türkiye, 1994-2010

Pedroni Cointegration Test
and Panel Granger
Causality Test

Murat Karagöz ve
Mehmet Çağlar

17 OECD ülkesi

Sinem Kutlu ve
İpek M. Yurttaguler
(2016)
Noraznin Abu
Bakar ve
Sallahuddin Hassan

Türkiye 1998:01 – 2014:02

FEM, REM, Pooled OLS
ve Arellano and Bond
(1991), Arellano and
Bover (1995)
Granger nedensellik,
Johansen Eş bütünleşme
Testi
VAR, Johansen
Cointegration Tests

Uzun dönemde dış borçlardan büyümeye doğru tek taraflı
bir nedensellik tespit edilmiştir. Aynı sonucun kısa
dönemde elde edilememesinin ise Türk
Cumhuriyetlerinde bağımsızlıklarını kazandıktan sonra
artan borç yükü ile açıklanabileceği ifade edilmiştir.
Dış borç ile ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki
vardır. Pozitif olması etkin borç yönetiminden
kaynaklanmış olabilir.

Rashid Zaman,
Muhammad Arslan
Ogunmuyiwa
(2011)
Temel Gürdal ve
Hakan Yavuz
(2015)

Pakistan 1972-2010

OLS regresyon

Nijerya 1970-2007

Regresyon

Türkiye 1990:Q1- 2013:Q12

Gregory-Hansen
Eşbütünleşme (1996),
Hacker ve Hatemi-J
Nedensellik Testleri
(2006)
Toda and Yamamoto
nedensellik

Malezya 1970-2005

Türkiye’de dış borcun ekonomik büyümenin
dinamiklerinden biri olduğu tespit edilmiştir.
Toplam dış borcun ekonomik büyümeyi pozitif etkilediği
sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmaya göre uzun dönemde
toplam dış borç stokundaki %1’lik bir artış büyüme
üzerinde %1,29’luk bir etki yaratmaktadır.
Dış borç GSYİH artışını pozitif etkilemektedir.
Dış borcun ekonomik büyümeye etkisi çok zayıf ve
istatistiki olarak anlamsız bulunmuştur.
Ekonomik büyümeden dış borca doğru tek yönlü bir
nedensellik tespit edilmiştir. Buna göre, ekonomik
büyümedeki %1’lik bir artış dış borcu %0,0013
arttırmaktadır.

Bernd Kempa ve
G7 Ülkeleri
Ekonomik büyüme dış borcun artmasının nedenidir.
Nazmus Sadat
1980-2013
Khan (2016)
Doğrudan Yabancı Yatırımlar ile Ekonomik Büyüme İlişkisini Araştıran Empirik Çalışmalar
Hasan Vergil,
Coşkun Karaca

25 gelişmekte olan ülke,
1980-2005

FEM Panel veri analizi

Muharrem Afşar
(2007)
Alfaro L. ve
Charlton A. (2007)
İbrahim Örnek
(2008)

Türkiye 1992:1 ve
2006:3
1985‐2000, 29 ülke

Granger nedensellik

Balasubramanyam,
Mohammed ve
David (1996)
Lensink ve
Morrissey (2001)
Basu P.,
Chakraborty C. ve
Reagle D. (2003)
Anwar S. ve
Nguyen L.P. (2010)
Hsiao ve Shen
(2003)
Aygül Dönmez
(2009)

1970‐1985, 46 ülke

Türkiye 1996:4-2006:l

1975‐1998, gelişmekte olan
ülkeler
23 gelişmekte olan ülke 19781996
Vietnam 1996-2005
23 gelişmekte olan ülke 1976‐
1997
Türkiye 1950-2004

Merve Acar (2016)

Türkiye 2001-2015

Hamza Çeştepe,
Ertuğrul Yıldırım,
Melike Bayar

Türkiye 1974-2011

Araç Değişken ile Panel
Regresyon
Johansen-Juselius Çoklu
Koentegrasyon Testi,
VAR
Yatay kesit regresyon
analizi
Yatay Kesit ve Panel
Regresyon
Pedroni Panel Eş
Bütünleşme ve
Nedensellik
Panel GMM
Regresyon Analizi
İki aşamalı ve sıradan en
küçük kareler teknikleri ile
yapılan regresyon analizi
Granger nedensellik
Toda-Yamamoto
nedensellik

Doğrudan yabancı yatırımlar ile portföy yatırımlarının
ekonomik büyüme üzerindeki etkisi pozitif bulunurken,
kısa vadeli sermaye yatırımlarının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisi negatif bulunmuştur.
Doğrudan yabancı yatırımlardan ekonomik büyümeye
doğru nedensellik ilişkisi söz konusudur.
Doğrudan yabancı yatırımlar sektörel katma değeri pozitif
etkilemektedir.
Kısa vadeli sermaye girişleri ile doğrudan yabancı
yatırımların ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki
yarattığı tespit edilmiştir.
Dışa açık ekonomilerde doğrudan yabancı yatırımlara
dayalı büyüme geçerlidir.
Doğrudan yabancı yatırımlara dayalı büyüme geçerlidir.
Büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift
yönlü ilişki vardır.
Büyüme ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift
yönlü ilişki vardır.
GSYİH ile doğrudan yabancı yatırımlar arasında çift
yönlü etkileşim vardır.
Doğrudan yabancı yatırımlar ülke için olumlu olabilecek
sektörlere ve bölgelere yönelik olmadığından dolayı
büyümeye etkisi yoktur.
Yabancı sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme arasında
ilişki yoktur. Bunun nedeni olarak gelen yatırımların daha
çok portföy yatırımları şeklinde olması gösterilmiştir.
GSYİH’dan ihracata, ihracattan doğrudan yabancı
yatırımlara ve ithalattan ihracata doğru nedensellik ilişkisi
söz konusudur.

Tablo 2. Dış Borçlar, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve Ekonomik Büyüme İlişkisini Araştıran Bazı Empirik
Çalışmalar Kaynak: Yazarlar Tarafından Oluşturulmuştur.
Doğrudan yabancı yatırımların (DYY) ekonomik büyümeye katkısı literatürde çok sık tartışılan konulardan
biridir. Geleneksek argümana göre DYY ekonomik büyümeyi sermaye stokunu artırarak geliştirirken, daha modern
çalışmalarda ise DYY’lara uluslararası teknoloji transferini sağlayan bir araç olarak bakılmaktadır (Lensink ve
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Morrissey, 2001:3). Hangi yolla olursa olsun sonuçta DYY’ların ekonomiye katkı sağlayacağı görüşü daha ağır
basmaktadır. Fakat DYY, portföy yatırımları gibi yabancı yatırımların ekonomiye çeşitli olumsuz etkilerinin
olabileceği de tartışmasız bir gerçektir.
Bu konulardaki bazı empirik çalışmalar konuya uygun olarak üç alt başlık altında incelenmiş ve özet olarak
Tablo 2’de sunulmuştur. Buna göre, bazı çalışmalar dış borçlarla DYY’ların ekonomik büyümeye etkisini toplu
olarak ele almıştır. Sözkonusu çalışmalar genellikle dış borcun büyümeyi olumsuz etkilediği, DYY’ların ise
olumlu etkilediği sonucuna ulaşmışken, buna tamamen zıt sonuç elde eden çalışmalar da olmuştur.
Sadece dış borcun ekonomik büyümeye etkisini araştıran çalışmalardan HIPC ülkeleri ve Türkiye üzerine
yapılan bazı çalışmalar dış borcun büyümeyi olumsuz etkilediğini tespit etmiştir. Diğer taraftan, gelişmekte olan
ülkeler üzerine yapılan birçok empirik çalışma dış borcun büyümeye olumlu katkı sağladığı sonucuna ulaşmıştır.
Bazıları da böyle bir sonucun etkin borç yönetiminden kaynaklanabileceği görüşünü belirtmişlerdir.
Son olarak, sadece yabancı yatırımların büyümeye etkisini araştıran pek çok empirik çalışmanın bazılarına
bakıldığında, Türkiye üzerine yapılan bazı çalışmalarda yabancı yatırımlar ile ekonomik büyüme arasında
herhangi bir ilişki bulunamadığı görülmüştür. Fakat genel olarak hem gelişmekte olan ülkeler hem de gelişmiş
ülkeler örneğinde DYY’ların büyümeyi pozitif etkilediği empirik olarak teyit edilmiştir denebilir.
Özetlersek, dış borçlar bazı ülkelerin ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlarken, bazı ülkelerin büyümesini
olumsuz etkileyebilmektedir. Buna karşılık, DYY’ların ise büyümeyi genellikle olumlu etkilediği, bazı durumlarda
herhangi bir etkisinin olmadığı görülmektedir.
Literatür taramasında Kırgızistan örneğinde zaman serisi kullanılarak yapılan herhangi bir empirik çalışmaya
rastlanmamıştır. Türk Cumhuriyetleri üzerine yapılan tek bir panel veri çalışmasına rastlanmıştır. Sözkonusu
çalışma sadece dış borcun büyümeye etkisini ele almış ve Türk Cumhuriyetlerinde uzun dönemde dış borçlardan
büyümeye doğru tek taraflı bir nedensellik ilişkisini tespit etmiştir. Bundan dolayı hem bu çalışmanın sonucunun
tek bir ülke, yani Kırgızistan için geçerliliğini test etmek, hem de, yukarıda söylendiği gibi, iki önemli dış kaynağın,
diğer bir ifadeyle, dış borçlarla doğrudan yabancı yatırımların ekonomik büyümeye etkisini empirik olarak
araştırmak amacıyla bu konu seçilmiştir.

3 Veri ve Yöntem
Çalışmada Kırgız Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi ve Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı’ndan temin
edilen 1995-2016 dönemine ait yıllık veriler (gözlem sayısı: 22) kullanılmış ve devlet dış borçları (DEBT),
doğrudan yabancı yatırımlar (FDI) ve GSYİH (GDP) arasındaki ilişkiler koentegrasyon yöntemiyle araştırılmıştır.
Tüm değişkenler analize milyon dolar olarak alınmıştır.
Değişkenler arasındaki hem uzun hem kısa dönemli ilişkileri belirlemek amacıyla, yöntem olarak Pesaran ve
Shin (1995, 1999), Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL eşbütünleşme yaklaşımı uygun
bulunmuştur. Uygun gecikme uzunluklarının belirlenmesinde Akaike kriteri (AIC) temel alınmış ve serilerin pek
uzun olmadığını dikkate alarak maksimum uzunluk düzeyi olarak 3 dönem seçilmiştir. Tüm tahmin ve
hesaplamalar Eviews 9 paket programında gerçekleştirilmiştir.

4 Analiz Sonuçları
Tablo 3’de değişkenlerin birim kök testi sonuçları sunulmuştur. Genişletilmiş Dickey-Fuller ve Phillips-Perron
testleri sonuçlarına göre, genel olarak değişkenlerin düzeyde durağan olmadığı ve tümünün birinci farkta durağan
olduğu tespit edilmiştir.
Değişkenler
DEBT
FDI
GDP
∆DEBT
∆FDI
∆GDP

Genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF)
Intercept
Trend and
DÜZEY
intercept
0,021
-1,456
1,110
-1,532
-0,204
-2,502
BİRİNCİ FARK
-4,272*
-4,258**
-11,024*
-11,888*
-3,377**
-3,318**

Phillips-Perron (PP)
Intercept
Trend and
intercept
0,021
-1,581
-1,582
-4,692*
-0,204
-1,888
-4,272*
-10,534*
-3,343**

-4,276**
-11,599*
-3,318**

Tablo 3. Birim Kök Testi Sonuçları
Not: *, ** sırasıyla %1 ve %5 anlamlılık düzeylerini ifade etmektedir.

ARDL eşbütünleşme yöntemine göre, eğer elde edilen F-istatistiği; Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından
oluşturulan üst sınır I(1) değerinden daha büyük ise, bu serilerin arasında koentegrasyon ilişkisinin bulunduğu
sonucu ortaya çıkar. Fakat bu kritik değerler gözlem sayısı büyük olan seriler için oluşturulduğundan dolayı
Narayan (2005) tarafından gözlem sayısı 30 ile 80 arası olan durumlar için kritik değerler yeniden hesaplanmıştır.
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Bu çalışmada da gözlem sayısı düşük olduğu için Narayan (2005) tarafından oluşturulan kritik değerler temel
alınmıştır.
Bağımlı Değişken
GDP
GDP
GDP

Bağımsız Değişkenler
DEBT, FDI
DEBT
FDI

F-istatistiği
3,031
3,592
7,461*

Alt Sınır, I(0)
5,377
5,377
5,377

Üst Sınır, I(1)
5,963
5,963
5,963

Tablo 4. Eşbütünleşme İlişkisinin F-istatistiği
Not: Kritik değerler Narayan (2005)’den alınmıştır, k=2. * %5 önem düzeyinde anlamlılığı gösterir.

Bağımsız değişkenler koentegrasyon modeline hem toplu olarak hem de tek tek alınmıştır. Bunun sonucunda
tablodan görüldüğü üzere, %5 önem düzeyinde; dış borç ve yabancı yatırımların toplu olarak alındığı modelde ve
sadece dış borçlar alındığı modelde incelenen seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin olmadığı sonucu elde
edilmiştir. Diğer taraftan, doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYİH arasında koentegrasyon ilişkisinin bulunduğu
tespit edilmiştir.
Bunun üzerine söz konusu iki değişken için hata düzeltme modeli tahmin edilmiştir (Tablo 5). Buna göre, bir
önceki dönemdeki toplam çıktının bir sonraki dönemin toplam üretim düzeyini olumlu yönde etkilediği, doğrudan
yabancı yatırımların ise kısa dönemde toplam çıktıyı olumsuz etkileyebileceği görülmektedir. Modelin hata
düzeltme katsayısı (ECT) beklendiği gibi eksi işaretli ve anlamlı bulunmuş ve birden büyük çıkmıştır. Narayan ve
Smyth (2006) hata düzeltme teriminin birden büyük olmasını, sistemin dalgalanarak dengeye ulaştığından
kaynaklandığını ve bu dalgalanmanın uzun dönemde giderek azalarak dengeye dönüşü sağlayacağıyla ifade
etmişlerdir.
Ek testler sonucunda modelin hata terimlerinde serisel korelasyon, değişen varyans sorunlarının olmadığı ve
hata terimlerinin normal dağıldığı ortaya konmuştur.
GDP
ARDL (3,3)
Değişken
∆GDPt-1
∆GDPt-2
∆FDI
∆FDIt-1
∆FDIt-2
∆TREND
ECTt-1

Katsayı
0,726** (2,817)
0,584 (1,459)
1,130 (1,498)
0,369 (0,298)
-4,418** (-3,008)
136,127*** (2,225)
-1,015* (-3,564)
Ek testler:

Test İstatistikleri
A: Serisel korelasyon
B: ARCH
C: Normal Dağılım (Jarque-Bera)

F-değeri
0,89 [0,44]
3,08 [0,09]
0,433 [0,80]

Tablo 5. Hata Düzeltme Modelleri
Not: Parantez içerisinde t-istatistikleri verilmiştir. * %1, ** %5 ve *** %10 önem düzeyinde anlamlılığı gösterir. Köşeli
parantezin içinde olasılık değerleri verilmiştir.

Uzun dönem ilişkilerine bakıldığında ise, modele katılan açıklayıcı değişkenin ve sabit ve trend katsayılarının
tümünün pozitif değer aldığı görülmektedir. Trend değişkeninin katsayısı %10 önem düzeyinde anlamlı iken, FDI
değişkeninin katsayısı %1’de anlamlıdır. Bu sonuçlara göre, doğrudan yabancı yatırımlardaki 1 dolarlık bir artış
uzun dönemde toplam çıktı düzeyinde 4,4 dolarlık bir artışa yol açmaktadır. Yani doğrudan yabancı yatırımların
artmasının ülke ekonomisine ve refah düzeyine önemli katkı sağlayacağı söylenebilir. Diğer taraftan, ARDL
koentegrasyon yönteminin sonuçlarına göre, dış borçlar toplam çıktıya istatistiki olarak anlamlı bir katkı
sağlamamaktadır.
GDP
Değişken
FDI
SABİT
TREND

Katsayı
4,445* (4,203)
361,990 (1,055)
134,091*** (1,979)
Tablo 6. Uzun Dönem Katsayıları

Not: Parantez içerisinde t-istatistikleri verilmiştir. * %1, ** %5 ve *** %10 önem düzeyinde anlamlılığı gösterir.
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Kırgızistan’a gelen dış borçlar genellikle iki yönde kullanılmaktadır: a) eğitim, sağlık gibi sosyal harcamalara;
b) yol, köprü, bina gibi yatırım harcamalarına. Sosyal harcamalar toplam talebi artırarak daha çok ithalatı
tetiklerken, altyapı yatırımlarının ekonomiye katkısı da belki daha uzun bir dönemde kendini gösterecektir. Ayrıca,
dış borçların bir kısmı çok etkin olmayan amaçlarla da kullanılabilmektedir. Bunun gibi nedenlerle dış borçların
toplam üretime katkısı anlamlı bulunamamıştır.

5 Sonuç
Kırgızistan devletinin dış borçları son on senede 2,07 milyar dolardan 3,86 milyar dolara çıkarak %86 oranında
bir artış göstermiştir. Kırgızistan’ın devlet dış borçlarının ülke ve kurumlara göre dağılımına bakıldığında, ilk
sırada %44,5’lik bir payla Çin İhracat-İthalat Bankası’nın geldiği görülmektedir. Bu kuruma olan borcumuz son
beş senede çok hızlı bir artış göstermiştir. Bu kaynaklar elektrik, karayolu gibi altyapı yatırımlarında
kullanılmaktadır. İkinci sırada %18,2’lik bir payla Dünya Bankası ve üçüncü sırada da %16,7’lik bir payla Asya
Kalkınma Bankası gelmektedir. Bu kaynakların da önemli kısmı karayolu yatırımlarına kullanılmıştır.
Toplam 3,5 milyar dolarlık dış borcun %58,4’ü iki taraflı imtiyazlı, %40,2’si de çok taraflı imtiyazlı kredilerden
oluşmaktadır. Yani toplam borcun %98,6’sı imtiyazlı borçlardan oluşmaktadır. Sürelerinin daha uzun ve faiz
oranlarının daha düşük olması nedeniyle bu durum ülke ekonomisi açısından olumlu gibi gözükmesine rağmen,
bunların sonuçta ödenmesi gereken borçlar olduğu da unutulmamalıdır. Dolayısıyla altyapı yatırımları için
önümüzdeki dönemde “kamu özel işbirliği” yöntemleriyle özel sermayeyi çekme konusuna daha fazla önem
verilmelidir. Bu, bize göre, toplam dış borcun daha hızlı artmasını engelleyebilecek önemli önlemlerden biridir.
Diğer taraftan, Kırgız Cumhuriyeti Milli İstatistik Komitesi’nin verilerine göre, 1995-2016 döneminde, yani son
22 yılda Kırgızistan’a gelen doğrudan yabancı yatırımların miktarı 9,89 milyar dolara ulaşmıştır. Son on senenin
ortalamasına bakıldığında bir senede yaklaşık 800 milyon dolar yatırım gelmektedir.
Ülkeler bazında bakıldığında en büyük yatırımcı ülkeler ve onların toplamdaki payları sırasıyla şu şekildedir:
Kanada, Çin, Kazakistan, Rusya, Birleşik Krallık, Türkiye, Almanya ve ABD. Yatırımlar genel olarak sanayi ve
hizmet sektörlerine gelmektedir. Onların içinde özellikle gıda, inşaat, bankacılık, madencilik, ticaret, eğitim gibi
sektörlerin daha ön plana çıktığı söylenebilir.
Dış borçlar ile DYY’ların ekonomik büyümeye etkisini inceleyen empirik çalışmalar özetlendiğinde; dış
borçların bazı ülkelerin ekonomik büyümesine olumlu katkı sağlarken, bazı ülkelerin büyümesini olumsuz
etkileyebildiği; buna karşılık, DYY’ların ise büyümeyi genellikle olumlu etkilediği, bazı durumlarda herhangi bir
etkisinin olmadığı görülmüştür.
Bunun gibi teorik ve empirik çalışmalar esas alınarak bu çalışmada Kırgızistan’da dış borçlar ile DYY’ların
ekonomik büyümeye etkisi araştırılmıştır. Çalışmada 1995-2016 dönemini kapsayan 22 senelik veriler
kullanılmıştır. Yöntem olarak ARDL koentegrasyon yöntemi seçilmiştir.
Bağımsız değişkenler koentegrasyon modeline hem toplu olarak hem de tek tek alınmıştır. Bunun sonucunda
sadece doğrudan yabancı yatırımlar ile GSYİH arasında koentegrasyon ilişkisinin bulunduğu tespit edilmiştir.
Bunun üzerine söz konusu iki değişken için hata düzeltme modeli ve uzun dönem katsayıları tahmin edilmiştir.
Uzun dönem ilişkilerine bakıldığında, DYY değişkeninin ve sabit ve trend katsayılarının tümünün pozitif değer
aldığı görülmüştür. Katsayı değerine göre, doğrudan yabancı yatırımlardaki 1 dolarlık bir artış uzun dönemde
toplam çıktı düzeyinde 4,4 dolarlık bir artışa yol açmaktadır. Yani doğrudan yabancı yatırımlardaki artış ülke
ekonomisine ve refah düzeyine önemli katkı sağlamaktadır. Diğer taraftan, dış borçların toplam çıktıya istatistiki
olarak anlamlı bir etkisi bulunamamıştır. Bunun nedenleri olarak, dış borçların sosyal harcamalara kullanılması ve
bu kaynakların ithalatı tetiklemesi; dış borçlarla finanse edilen altyapı yatırımlarının ekonomiye katkısının belki
daha uzun bir dönemde kendini göstermesi ve dış borçların etkin yönetilememesi gibi faktörler gösterilebilir.
Çalışmada elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak, hükümetin dış kaynak seçiminde dış borçlara göre doğrudan
yabancı yatırımlara daha çok ağırlık vermesi önerilir. Özellikle “kamu özel işbirliği” yöntemiyle karayolu, baraj
gibi altyapı yatırımlarına yerli ve yabancı özel sermayeyi çekme konusunda daha etkin adımların atılması gerektiği
açıktır.
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Kırgızistan’da Dış Borçların Ekonomik Büyüme Üzerindeki
Etkisi
The Effects of External Debts on Economic Growth of Kyrgyzstan
Tolkun Zhumakunova (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Zhainagul Kydyralieva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
In developing countries, insufficient internal sources cause the increase of need on external sources. These
countries in order to maintain their economic growth apply for external debt to cover the gap of foreign currency
and savings. After the collapse of Soviet Union, Kyrgyzstan began to use external funds. It is very important to
use these sources in accurate areas and efficiently. Most empirical studies indicate a negative correlation between
foreign debt and economic growth, especially in those countries whose foreign debts are relatively high. This work
examines the correlation between foreign debt and economic growth in Kyrgyz economy. Toward this objective,
it uses the economic indicators of Kyrgyzstan between 1993 and 2015. The stationarity of time series data used in
this study was tested by the ADF test. Than a least-squares regression analysis is performed. According to the
findings of study, foreign debt in Kyrgyzstan have a negative impact on economic growth. According to results
foreign debt should be reduced in order to increase the level of economic growth in Kyrgyzstan.

1 Giriş
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik kalkınmanın sağlanabilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakların yurtiçinden
sağlanamaması, dış kaynaklara olan ihtiyacı arttırmaktadır. Bu ülkeler döviz ve tasarruf açığını gidermek ve
ekonomik büyümelerini sağlayabilmek için dış borçlanmaya başvurmaktadırlar. Dolayısıyla dış borçlanma ve
bunun yaratacağı ekonomik etkilerin iyi bilinmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir.
Dış borçların ekonomik büyüme üzerindeki etkisin ele alan çalışmalarda tam bir görüş birliği yoktur. Bazıları
dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasında pozitif, bazıları ise negatif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmıştır.
Alınan borçların üretken ve verimli alanlarda kullanılması ve iyi yönetilmesi halinde ekonomik büyümeyi olumlu
etkileyebilir. Bu yüzden dış borçların yönetimi ve kullanımı son derece önemlidir.
Sovyetler birliğinin dağıtılmasından itibaren Kırgızistan da gelişmekte olan bir ülke olarak dış kaynaklardan
yararlanma yoluna gitmiştir. Fakat alınan dış borçların etkin ve verimli şekilde kullanılması büyük önem
taşımaktadır.
Çalışmamızın amacı Kırgızistan’da dış borçlanma ile ekonomik büyümenin ilişkisinin analizini yapmaktır.
Yapılan analiz sonucuna göre, Kırgızistan’daki dış borçların ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip
olduğu sonucuna ulaşılır. Sonuç olarak da ekonomik büyümeyi artırmak için, ülkenin dış borçlarının azaltılması
gerektiği tavsiyesi ortaya çıkar. Girişi izleyen 2. Bölümde dış borçlanma ve nedenleri, 3. dış borç ve ekonomik
büyüme ilişkisinin teorik çerçevesi, 4. Bölümde dış borçlanma ve ekonomik büyümeyi ele alan literatür taraması,
5. Bölümde ampirik yöntem, 6. Bölümde analiz sonuçları ve 7. Bölümde ise sonuç ve öneriler sunulmuştur.

2 Dış Borçlanma ve Nedenleri
Gelişmekte olan ülkelerin dış borçlanmaya başvurmaları bu ülkelerin ekonomik yapılarından
kaynaklanmaktadır. Borçlanmanın sebepleri bireyden bireye, toplumdan topluma, ülkeden ülkeye, pazardan
pazara, kültürden kültüre değişebilmektedir (Eker, 2000).
Bilindiği üzere bir ülkedeki gereksinimleri, o ülkenin kendi iç kaynaklarından karşılanması asıldır. Ancak
kaynakların dünya ülkeleri arasındaki eşitsiz dağılımı, ülkeler arası kalkınmışlık farklılıkları ve gelişen uluslararası
bağlantı ve ilişkiler nedeniyle ülkelerin kaynakları yeterli düzeyde değildir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki
sermaye, teknoloji ve nitelikli insan gücü yetersizlikleri bu ülkeleri dış kaynaklara başvurmalarını zorlamaktadır.
Bu yetersizliklerden kaynaklanan açık dış borç ve dış yardımlarla giderilmeye çalışılmaktadır. Gelişmekte olan
ülkelerdeki iç tasarrufların yetersizliği, ihracat ve turizm gelirlerinin düşüklüğü bu ülkeler açısından dış borç ve
dış yardımları zorunlu kılmaktadır (Evgin, 2002).
Dış borçlanmada iki taraf rol oynamaktadır. Bunlardan birincisi kalkınmanın finansmanı ve ekonomik
dengelerini sağlama amacıyla borçlanan gelişmekte olan ülkeler, ikincisi ise vereceği borç karşılığında siyasi ya
da ekonomik çıkar sağlayacak olan gelişmiş ülkelerdir.
2.1 Gelişmekte Olan Ülkelerin Dış Borç Alma Nedenleri
Ülkeleri dış borçlanmaya götüren sebepler konusunda farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Ancak devleti iç
borçlanma yerine dış borçlanmaya iten iki önemli neden vardır. Birincisi ekonomideki mevcut kaynaklara ek bir
kaynak sağlamak, ikincisi döviz cinsinden yeni ödeme imkanları yaratmaktır (Eker, 2000).
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Gelişmekte olan ülkelerin dış kaynak ihtiyacının iki temel nedeni bulunmaktadır.
1) Kaynak ya da tasarruf yetersizliği
2) Dış ticaret veya ödemeler dengesi açıklarıdır
Ancak bu iki temel nedenin yanısıra: Bütçe açıklarının giderilmesi, savunma giderleri için finansman
sağlanması, ekonomik dengenin korunması ve sağlanması, büyük yatırım ve reformların finanse edilmesi, kaynak
dağılımı ve kullanımında etkinlik sağlanması, tasarrufların belirli yatırımlara kanalize edilmesinin amaçlanması,
vadesi gelmiş borçlara finansman sağlanması, olağanüstü harcamaların karşılanması amaçlarıyla da borçlanmaya
başvurulmaktadır. Aşağıda bu iki sebebin yanısıra diğer bazı tali sebeplere de değinilmektedir.
•

İç Tasarruf Yetersizliği

•

Cari İşlemler Açığı ve Döviz İhtiyacı

•

Bütçe Açıklarının Giderilmesi

•

Borçların Refinansmanı

2.2 Gelişmiş Ülkelerin Borç Vermesinin Nedenleri
Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelere sağladıkları her türlü finansal akım karşılığında açık ya da gizli,
sosyal-ekonomik veya siyasal çeşitli beklentilerin olması doğal karşılanmalıdır.
•

Ekonomik Nedenler

•

Siyasi Nedenler

•

İnsancıl ve Ahlaki Nedenler

•

Kültürel ve Tarihi Nedenler

3 Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Teorik Çerçevesi
Dış borç ile büyüme ilişkisi ekonomide uzun yıllardır incelenen konulardan biri olarak sayılır. Söz konusu
yaklaşımların birçoğu dış borçlar büyümeyi azaltacağını açıklarlarsa birçoğu anlamsız bir ilişki bulmuşlardır.
Genel olarak çalışmalarda ele alınan ülkeler, dönem ve yöntem bakımından farklılık gösterirler diyebiliriz. Başka
bir deyişle çalışmalarda dış borçların büyümeyi ya arttırdığı ya azalttığı ya da hiç etkilemeyeceği sonuçlarına
varılmıştır. Bu sonuçlar ise ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, borçluluk derecesi, test edilen zaman farklılığı ve
ekonometrik modellerin farklı olmasından dolayı her türlü olmuştur. Bunlardan klasik büyüme modeline göre
yatırımlar ekonomik büyümenin kaynağını meydana getirmektedir. Yatırımlar hem işgücünün verimliliğini arttırır
hem de üretimin artmasına yol açar (Uysal ve Özer vb 2009). Ricardo ise borçlanmanın iki nedenden sakıncalı
olduğunu söylemektedir. Birincisi borçlanma, gerçek durumun gizlenerek halkın daha az tasarruf etmesini
beraberinde getirmektir. İkincisi ise yüksek borçlu ülkelerde borçların faizlerini ödemek için vergilerin
yükseltilmesinden dolayı dışarıya sermaye çıkışına yol açabilmektedir (Bağcı, 2001).
Keynesyen yaklaşımına göre ise gelişmekte olan ülkelerde dış borcun büyümeye olumlu katkılar yapabileceği
savunulmuştur (Gül, Kamacı vb, 2012). Keynes gelişmekte olan ülkelerin dinamik büyüme süreçlerinde
aksaklıklar olduğunu ve dolayısıyla dış borcun, ekonomik büyümeye önemli katkılar sağlayacağını açıklamıştır
(Erataş ve Başcı Nur, 2013).
Dış borçlanma ile büyüme arasındaki ilişkiyi ele alan çağdaş büyüme teorisi Harrod-Domar modelidir. Yatırım
ve tasarruf düzeyi ile büyüme arasında yakın ilişki olduğunu savunan modeldir. Ülkede ekonomik büyüme için
yatırımlar önemli rolü oynar. Yatırımların finansmanı ise yurt içi tasarruflardan elde edileceğinden dolayı tasarruf
oranının yeterli seviyede olması şarttır. Fakat tasarruf oranı düşük olması halinde ekonomik büyümeyi yavaşlatır.
Dolayısıyla dış borçlanma ile tasarrufları arttırarak yatırımları finanse edebiliriz. Böylece ekonomik büyümeyi
hızlandırma sonucu ortaya çıkar.
Neo-klasik modele göre ise dış borç yükü ekonomik büyümeyi olumsuz yönde etkilemesini açıklar. Uzun
dönemde borçlanma sonucunda faizlerin ödenebilmesi için vergilerin arttırılması olayı ortaya çıkar. Dolayısıyla
bireylerin hem harcanabilir gelirinin hem de tasarruflarının azaltılması gelecek nesillere daha az sermaye stoku
bırakmasına yol açar (Uysal, Özer vb, 2009).
Chenery ve Strout tarafından Harrod-Domar modelinin geliştirilmesiyle “iki açık” yaklaşımı ortaya çıkmıştır.
Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik büyümenin meydana gelmesi için tasarruf açığı ve ticaret açığı sorunlarıyla
karşılaşır. Bu modele göre dış borçlar toplam tasarrufları arttırarak gerekli yatırımları finanse etmekle birlikte
ekonomik büyümeyi olumlu etkiler.
Dış borçlanma ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi açıklayan diğer bir model “zamanlar arası borçlanma”
modelidir. Bu modele göre dış borçlanma ülkedeki tasarruf açığını kapatmadaki rolü yüksektir ve ülkeye sermaye
girişini arttırarak daha fazla yatırım yapma olanağına sahip olur. Böylece büyümeyi hızlandırabilmektedir (Kutlu
ve Yurttagüler, 2016). Modelde, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki tasarruf açığının zamanlararası tüketim veya
borçlanma ile kapatılabileceği üzerinde durulmaktadır. Bu ülkelerde ekonomik büyüme istenilen düzeye kadar
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gerçekleşmiyorsa kamu geliri arttırmak için dış kaynaklara başvurulur. Böylece cari dönemdeki gelir düzeyi
artacak ve büyümedeki engeller ortadan kalkmış olacaktır (Gürdal ve Yavuz, 2015).
“Borçla büyüme” modeli ise ekonomik büyüme sürecinde dış borçların fayda ve maliyetlerine göre borç servis
kapasitesini arttırmaktır. Borç kapasitesinin sürdürülebilmesi için, ek dış borçların zaman içinde ekonomik
büyümeye yeterli düzeyde katkı yapması gerekmektedir. Bu için en önemli şart borcun geri ödenme yeteneğine
sahip olmasıdır. Başka bir deyişle borçların fayda ve maliyetlerin karşılaştırılmasına dayalı olarak borç geri ödeme
kapasitesi analiz etmek modelin en önemli amacıdır (Çöğürcü ve Çoban, 2011).
Dış borç stoku ve ekonomik büyüme arasındaki temek teorik açıklama “borç fazlası” teorisidir. Bu teoriye göre
gelecekteki borç yükümlülüklerinin itibari değerindeki bir indirim, zımni vergilerin yarattığı bozulmaları azaltır
ve dolayısıyla yatırımlar artar. Borç indirimleri yatırımların ve borçların geri ödenme kapasitesini artırdığından
ödenmemiş borçların ödenebilir hale gelmesini sağlar (Bilginoğlu ve Aysu, 2008). Krugman borç fazlası modelini
kurmuştur ve ona göre bir ülkenin gelecekteki kaynak transferlerinin iskonto edilmiş değeri, borçlarının şimdiki
değerinden küçük ise o ülkede borç sorunu var demektir (Erataş ve Başçınur, 2013). Dolayısıyla karşılaşan
kreditörler borçların şimdiki değerini en yüksek seviyeye çıkarıcı stratejiler geliştirirler. Borç fazlası
kronikleşmeye başlayan ülkelerde, yerli ve yabancı girişimciler hem şimdiki dönemde hem de gelecek dönemlerde
giderek daha düşük yatırım yapma eğiliminde olmaktadırlar. Yatırımcılar borç servisinin karşılanması için getiriler
üzerinden vergi alınacağı bekleyişine sahiptirler. Devletin uygulanacağı herhangi bir deflasyonist ya da
enflasyonist politika uygulaması yatırımcıları caydırmaktadır (Pattillo, 2002). Aşırı borçluluk, yatırımları olumsuz
etkileyerek daha düşük ekonomik büyümeye neden olmaktadır (Yeldan, 2008).

4 Literatür Taraması
Dış borçlanma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki uzun yıllardır incelenen bir konudur. Bunların bazıları
ikisi arasındaki ilişki olumlu olduğu sonucuna ulaşılırsa bazıları olumsuz olduğunu tespit etmişlerdir. Bu
çalışmalarda genellikle aşırı borçlu fakir ülkeler ele alındığından dolayı dış borçların büyümeyi azaltacağı üzerine
kurulmuştur. Yani daha çok borç fazlası teorisi üzerinde durmaktadır. Bunların bazılarını aşağıdaki gibi
özetleyebiliriz.
Lin ve Sosin (2001) kamu dış borcu ile kişi başına GSMH arasındaki ilişkiyi kesit veri analizi ile incelenmiştir.
77 üyeyi ele alan çalışmada 1970-1996 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılmıştır. Sonucunda ise Afrika
ülkelerinde dış borç ve 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 olduğu açıklanmıştır.
Schclarek (2004) 59 adet gelişmekte olan ülke ve 24 adet sanayileşmiş ülkeyi örnek alarak bu ilişkiyi analiz
etmiştir. Çalışmaya göre gelişmekte olan ülkelerde toplam kamu dış borçta iniş olursa ekonomik büyüme
artacaktır. Fakat bu ülkelerde özel dış borç seviyesi ile ekonomik büyüme arasında bir ilişki bulunamamıştır.
Gelişmiş ülkelerde ise kamu borcu ile ekonomik büyüme arasında herhangi bir ilişki olmamıştır.
Patillo, Poirson vb. (2002) tarafından yapılan panel veri analizinde 93 ülkenin 1969-1998 yılları arasındaki
verileri kullanılmıştır. Analizden elde edilen sonuç %35-%40 borç eşiği oranını aşan dış borç miktarının büyüme
üzerinde negatif etkisi olduğu ortaya çıkmış. Fakat söz konusu değerin altındaki düzeylerde ise dış borçlar ile
ekonomik büyüme arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır.
Clements vb. (2003) düşük gelirli ülkedeki dış borçların ekonomik büyüme üzerindeki etkisini GMM
(Generalized Method of Moments) metodunu kullanarak 55 düşük gelirli ülkenin 1970-1999 yılları arasındaki
verileri kullanmıştır. Sonucu da dış borçların kamu yatırımlarını etkileyerek ekonomik büyüme üzerinde dolaylı
bir negatif etkiye sahip olduğu ortaya çıkmıştır.
Blavy (2006) tarafından zaman serileri analizi yöntemini kullanarak Jamaika ve 35 gelişmekte olan ülkelerin
1980-2004 yıllar arasındaki verileri ele alıp çalışma yapmıştır ve yüksek kamu borçları kamu yatırımlarını
dışlamakta ve verimlilik artışı azalmakta olduğu sonucuna varmıştır.
Glasberg ve Ward (1993) yaptıkları çalışmada En Küçük Kareler metodunu kullanarak dış borçlarla ekonomik
büyüme arasındaki ilişkiyi incelemiştir. Çalışmada 43 gelişmekte olan ülkenin 1973-1985 yılları arasındaki
GSYİH, dış borç stoku, dış borç servisi, ticari yapıdaki farklılıklar ve doğrudan yabancı sermaye yatırımı verileri
kullanılmıştır. 1960-1970-yılları arasında yüksek borç servisine sahip olan ülkeler daha yüksek büyüme hızları
gerçekleştirmelerine rağmen yapılan analiz sonuçlarına göre, 1973-1985 yılları arasında dış borçların ekonomik
büyümeye negatif etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.
Farzin (1988) Sudan ekonomisini ele alarak 1975-1984 yılları arasındaki ilişkiyi ele almıştır. Sonucunda da dış
borcun ekonomik büyümeyi engellediğini ve böylece negatif yönde etkilediğini açıklamıştır. Panel veri yöntemini
kullanan Iyoha (1999) da dış borcun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Sahra altı Afrika ülkelerini kapsayan
1971-1994 yılları arasındaki verileri ele almış ve artan dış borç stokunun yatırımlar üzerinde negatif bir etkisinin
olduğu sonucuna ulaşmıştır.
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Were (2001)’nin çalışması, Kenya için 1970-1995 yılları arasındaki dış borçların ekonomik büyümeye etkisini
inceleyen çalışmadır. Söz konusu dönemdeki veriler ele alınarak birim kök, koentegrasyon testi ve hata düzeltme
modeli kullanılmıştır. Dış borçların ekonomik büyüme üzerindeki etkisi negatif olmuş ve Kenya aşırı borç
problemi ile yaşadığını söylemiştir.
Türkiye açısından ele alınan çalışmalardan ise Bilginoğlu ve Aysu (2008) tarafından yapılan çalışmada Türkiye
ekonomisine ait 1968-2005 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak En Küçük Kareler yöntemiyle bir regresyon
analizi yapmıştır. Sonuçlarına göre ise Türkiye’deki dış borçların ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye
sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Uysal ve Özer vb (2009) yaptıkları çalışmada mali ve mali olmayan nedenlere
bağlı olarak yurt dışı tasarrufları yoğun olarak kullanan Türkiye’de VAR tekniği yardımıyla dış borçların ekonomik
büyüme üzerindeki etkisi 1965-2007 dönemi için analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular da kısa ve uzun dönemde
dış borçların ulusal çıktı düzeyini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Çöğürcü ve Çoban (2001)’ın
çalışmasında Türkiye ekonomisine ait 1980-2009 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak En Küçük Kareler
yöntemiyle bir regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonucuna göre, Türkiye’deki dış borçların ve nüfus
artış hızının ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Gürdal ve Yavuz
(2015)’in yaptığı çalışmada ise Türkiye’de devlet tarafından gerçekleştirilen dış borçlar ile ekonomik büyüme
ilişkisi araştırılmıştır. 1990:Q1-2013:Q12 döneminin ele alındığı çalışma sonucunda, ikisi arasında bir
eşbütünleşme ilişkisi ve ekonomik büyümeden dış borca doğru da tek yönlü nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
Nedensellik analizine dayanan uzun dönem katsayı tahmini sonucuna göre, ekonomik büyümedeki %1’lik artışın
dış borcu %0,013 pozitif yönde etkilediği tespit edilmiştir. Gül ve Kamacı vb (2012) çalışmasında ise 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
büyüme arasında tek taraflı bir ilişki tespit edilmiştir. Bulunan bu sonuç literatürle paralellik göstermiştir.

5 Ampirik Yöntem
Bu çalışmada dış borçlanmanın ekonomik büyüme üzerinde ne yönde bir etki yaptığı ampirik olarak
araştırılacaktır. Ampirik çalışmada, Kırgızistan için 1993–2015 yılları arasındaki borçlanma ile ekonomik büyüme
ilişkisi yıllık veriler halinde incelenecektir.
Çalışmada, büyüme değişkeni olarak GSYİH değişkeni. Bağımsız değişkenler olarak Sabit sermaye
yatırımlarının/GSYİH, Nüfus artış hızı, Toplam dış borç stoku/GSYİH ve İhracat/GSYİH değişkenleri ortaya
konulmuştur. Değişkenlerin doğal logaritması alınarak modellerde analize dahil edilmiştir. Modelde yer alan
değişkenler tablo 1 de tanımlanmaktadır.
Simge
Y

Açıklama
Gayri Safi Yurt İçi Hasıla
(GSMH) ($)
Sabit sermaye yatırımlar /GSYİH
Logaritması (%)
Nüfus artış hızı Logaritması (%)

Dönemi
1993-2015 yıllık

1993-2015 yıllık

LEX

Toplam dış borç stoku /GSYİH
Logaritması (%)
İhracat/GSYİH Logaritması (%)

LDS

Dış Borç Servisi (DS) ($)

1993-2015 yıllık

LK
LP
LDEBT

1993-2015 yıllık
1993-2015 yıllık

1993-2015 yıllık

Kaynağı
Dünya Bankası
WDI istatistikleri
Dünya Bankası
WDI istatistikleri
Dünya Bankası
WDI istatistikleri
Kırgızistan Merkez
Banka verileri
Dünya Bankası
WDI istatistikleri
Dünya Bankası
WDI istatistikleri

Tablo-1: Serilerin Tanıtılması
Yukarıdaki değişkenlere ait verilerle Eviews 9.0 ekonometrik paket programı yardımıyla EKK (En Küçük
Kareler) yöntemi kullanılarak Kırgızistan ekonomisi için bir doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Oluşturulan
serilerin duranlığını test etmek amacıyla ADF (Augmented Dickey-Fuller) birim kök testinden yararlanılmıştır.
Toplam dış borç stokunun ekonomik büyüme üzerine negatif bir etkiye sahip olması beklenmektedir. Çünkü dış
borçların maliyeti, geliri ve tasarrufları olumsuz yönde etkileyebilir. Sabit sermaye yatırımlarının büyüme
teorilerinde çoğunlukla pozitif etkisi olduğu görülmektedir. Gelirin tüketilmeyen kısmını oluşturan tasarrufların
sermayeye dönüşebilmesi için yatırım yapılması gerekmektedir. Yatırım artışlarına paralel olarak artış gösteren
sabit sermaye yatırımları bir ülkenin üretim kapasitesini de arttırmış olur. İhracatın ekonomik büyümeyi pozitif
yönde etkilemesi beklenmektedir. Nüfus artış hızı ekonomik büyümeyi hem negatif hem de pozitif yönde
etkileyebilir. Çünkü artan nüfus işgücünü artırarak büyümeyi olumlu etkilerden, mevcut tüketicileri arttıracağı için
büyümeyi olumsuz da etkileyebilir. Bu etki artan nüfusun verimliliğine göre değişkenlik göstermektedir.
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6 Analiz Sonuçları
Analizde serilerin durağanlığı genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) birim kök testi ile incelenmiştir.
Değişkenler

ADF
Değeri

Y
LK
LP
LDEBT
LEX
LDS

1.99
0.72
-9.59
1.01
0.12
1.61

Sabitsiz
Kritik
Değer
(%5)
-1.95
-1.95
-1.95
-1.95
-1.95
-1.95

P Değeri

ADF
Değeri

0.98
0.86
0.00*
0.91
0.71
0.96

0.57
-1.70
-13.27
-2.17
-1.65
-7.26

Sabitli
Kritik
Değer
(%5)
-3.00
-3.00
-3.01
-3.01
-3.00
-3.00

P
Değeri

ADF
Değeri

0.98
0.41
0.00*
0.21
0.43
0.00*

-6.15
-2.58
-2.39
-3.69
-1.27
-8.49

Sabitli trendli
Kritik
P
Değer
Değeri
(%5)
-3.64
0.00*
-3.63
0.28
-3.67
0.37
-3.63
0.04*
-3.63
0.86
-3.63
0.00

Tablo-2: Serilerin Durağanlık Testi (Seviyesinde).
Not: ‘*’ %5 anlam düzeyinde durağan olan serileri göstermektedir

Tablo 2’de regresyon analizinde kullanılan serilerin kendi seviyelerindeki durağanlık test sonuçları
gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre nüfus artış hızı serisinin (lP) sabitsiz ve sabitli, dış borç (LDEBT) ve Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla (GSYİH) serilerinin ise sabitli trendli ve Dış borç srvisi (DS) serisinin sabitli trendli ve sabitli
regresyon denklemine göre durağan olduğu tespit edilmiştir. Bu serilerin dışında kalan serilerin ise sabitsiz, sabitli
ve sabitli trendli regresyon denklemlerine göre durağan olmadığı yani birim kök içerdiği tespit edişmiştir. Çünkü
hesaplanan ADF değerleri %5 anlam düzeyindeki Mac-Kinnon kritik değerlerinden mutlak değer olarak küçüktür.
Ayrıca serilerin korelogramlarına bakılmıştır. Burada da serilerde otokorelasyon sorunun olduğu tespit edilmiştir.
Serilerin seviyesinde durağan çıkmaması nedeniyle serilerin birinci dereceden farkı alınarak birim kök testi
yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 3’de özetlenmiştir.
Değişkenler
∆(LY)
∆(LK)
∆(LP)
∆(LD/Y)
∆(LEX)

ADF
Değeri
-6.16
-4.57
-3.72
-3.69
-4.89

Sabitsiz
Kritik
Değer
P Değeri
(%5)
-1.95
0.00*
-1.95
0.00*
-1.95
0.00*
-1.95
0.00*
-1.95
0.00*

ADF
Değeri
-6.07
-4.77
-3.85
-3.63
-4.77

Sabitli
Kritik
Değer
(%5)
-3.01
-3.01
-3.01
-3.01
-3.01

P
Değeri
0.00*
0.00*
0.00*
0.01*
0.00*

Sabitli trendli
Kritik
ADF
P
Değer
Değeri
Değeri
(%5)
-6.11
-3.64
0.00*
-4.69
-3.64
0.00*
-14.73
-3.65
0.00*
-3.30
-3.64
0.09
-4.94
-3.64
0.00*

Tablo-3: Serilerin Durağanlık Testi (Birinci Dereceden Farklarında).
Not: ‘*’ %5 anlam düzeyinde durağan olan serileri göstermektedir.

Tablo 3’de regresyon analizinde kullanılan serilerin Birinci Dereceden Farklarında durağanlık test sonuçları
gösterilmiştir. Test sonuçlarına göre serisinin sabitsiz, sabitli ve sabitli trendli regresyon denklemine göre durağan
olduğu yani birim kök içermediği tespit edilmiştir. Çünkü hesaplanan ADF değerleri %5 anlam düzeyindeki MacKinnon kritik değerlerinden mutlak değer olarak büyüktür. Dış borç serisi ise %10anlam düzeyinde birinci derece
farkında durağan olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada, birim kök testleri sonucunda birinci derecede farklarında
durağan olan değişkenler kullanılarak en küçük kareler yöntemiyle basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır.
Analizle ilgili sonuçlar aşağıdaki tablo 4’de sunulmuştur.

SESSION 5C: Kalkınma

371

Bağımlı Değişken: D(LGSMH)
Metot: EKK
Örneklem (Ayarlı): 1994 2015
Gözlem Sayısı: 22
Değişkenler
Katsayılar
C
0,051027
D (LDEBT)
-0,117137
D (LK)
-0,042341
D (LP)
0,023125
D (LEX)
0,190522
D (LDS)
-0,062804
R2
0,703479
Düzeltilmiş R2
0,610816
Regresyon
Standart Hata
0,042459
Hata Kareleri
Toplamı
0,028845
Durbin-Watson
İstatistiği
1,494840

Standart Hata
0,010149
0,043362
0,050891
0,020245
0,088800
0,018094

t İstatistik
5,027826
-2,701396
-0,831992
1,142258
2,145513
-3,471037

P değeri
0,0001*
0,0157**
0,4177
0,2702
0,0476**
0,0032**

Akaike Bilgi Kriteri

-3,253531

Schwarz Kriteri

-2,955974

F İstatistik
P Değeri
(F istatistik)

7,591821
0,000799

Tablo-4: Regresyon Analizi Sonuçları
Not:

‘*’ %1 anlam düzeyinde durağan olan serileri göstermektedir
‘**’ %5 anlam düzeyinde durağan olan serileri göstermektedir.

Tablo 4’de yer alan regresyon analizi sonuçlarına göre modelimiz bir bütün olarak %5 düzeyinde anlamlıdır.
Çünkü P değeri (F- İstatistik) %5’ten küçüktür. Modelin açıklayıcılık gücü yüksektir. Bağımlı değişkendeki
değişmelerin %70’i bağımsız değişkenler tarafından açıklanmaktadır.
Çalışmada beklenildiği gibi, toplam dış borç stoku ile GSYİH arasında istatistiksel açıdan %5 düzeyinde anlamlı
bir negatif ilişki çıkmıştır. Dolayısıyla Kırgızistan’da dış borçlar ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir.
Yani Kırgızistan’da borç fazlası sorunu olduğuna işaret etmektedir.
İhracat ile ekonomik büyüme arasında istatistiksel olarak %5 düzeyinde anlamlı olan pozitif bir ilişki
bulunmaktadır. Dış borç servisi ile ekonomik büyüme arasında ise anlamlı olan negatif ilişki çıkmıştır. Sabit
sermaye yatırımları ile ekonomik büyüme arasında anlamsız negatif ilişki bulunursa Nüfus artış hızı ile ekonomik
büyüme arasında ise anlamsız bir pozitif çıkmıştır.

7 Sonuç
Analizde kullanılan zaman serilerinin durağanlığını tespit etmek için ADF testi uygulanmıştır. ADF test
istatistiği sonuçlarına göre; Y (GSYİH), EX (İhracat /GSYİH ) (%), P (Nüfus Artış Hızı) (Yıllık %), K (Sabit
Sermaye Yatırımları/GSYİH ve DEBT(Dış Borç Stoku/GSYİH) (%), Toplan Dış Borç Servisi değişkenlerinin
birinci düzeyinde durağan hale geldikleri tespit edilmiştir.
Çalışmada dış borcun ekonomik büyüme üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla doğrusal regresyon analizi
yapılmıştır. Kırgızistan ekonomisine ait 1993 -2015 yılları arasındaki yıllık veriler kullanılarak En Küçük Kareler
(EKK) yöntemiyle bir regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz sonuçlarına göre Kırgızistan’daki dış borçların
ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkiye sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Elde edilen bu sonuç ampirik
literatürle paralellik göstermektedir. Bununla birlikte, ihracat ile ekonomik büyüme arasında da anlamlı bir pozitif
ilişki, dış borç servisi ile ekonomik büyüme arasında anlamlı negatif ilişki; sabit sermaye yatırımları ve nüfus artış
hızı ile ekonomik büyüme arasında ise, anlamlı olmayan ilişki bulunmuştur. Dış borç stokundaki artışın ise gayri
safi yurt içi hasıla artışına olumsuz katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Dolayısıyla teoriye göre bir ülkede eğer
dış borçlar ekonomik büyümeyi negatif etkiliyorsa o ülkenin dış borç fazlası sorunu ile karşı karşıya olduğu ileri
sürülebilir.
Kırgızistan aşırı dış borç yüküne sahip bir ülke olarak aldıkları dış borçların koşullarının ekonomik yapılarına
uygun olmasına ve uzun dönemde ekonomik dengelerini bozmamasına dikkat etmelidir. Dış borçlar alındığı
dönemde ülke için geçici bir rahatlama sağlarken, borç ödeme dönemlerinde anapara ve faiz ödemeleri olduğu için
ülke ekonomisine bir yük getirmektedir. Alınan dış borçlar üretken alanlarda kullanılmalı ve borç stoku azaltılmaya
çalışılmalıdır. Söz konusu ülkemiz cari harcamalarını finanse etmek için değil, kalkınmaya yönelik yatırımlarını
finanse etmek için dış borçlanmaya başvurmalıdır.
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Kırgız Cumhuriyeti Bölgelerinde Anne Ölüm Oranları
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Determinants of Maternal Mortality Rate in The Kyrgyz Republic
Regions
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Abstract
Population is an important factor in development of a country. As a constraint, not only the size of the population
is important but also its quality in the development process. Women’s health is considered all over the world and
the data about this aspect is published by the World Health Organization annually. Among others maternal mortality
rate is one of the major problems affecting women’s health and population. Everyday 830 women die due to the
problems related to pregnancy and childbirth in the world. While this number is relatively lower in the developed
countries, it is higher in the underdeveloped and developing countries. In addition, the maternal mortality rate in
the Caucasus and Central Asia ranks in the worst third in the world. In the Kyrgyz Republic, this rate is 82.083333
per 10000 live births which is the worst in the region. Therefore, it is among one of the countries where the maternal
mortality should be reduced in the framework of the Millennium Development Goals. In this study, the
determinants of maternal mortality rate are analyzed in the Kyrgyz Republic regions during 2000-2015 by using
static panel data methods fixed effects and random effects. The findings show that there are significant decreasing
effects of GDP, number of assistant physicians, births by skilled staff, improved sanitation facilities, and gender
wage equality, there are significant increasing effects of health expenditures, medical facilities, and poverty among
women on the maternal mortality.

1 Giriş
Anne ölüm oranları (AÖO), bir ülkenin (dünyaca yaygın) ekonomik, kültürel veya sağlık sisteminin gelişimini
gösteren önemli bir değişkendir (Liang, vd, 2010). Belki de sağlıktaki eşitsizliği yansıtması açısından en önemli
değişkenler arasında anne ve çocuk sağlığı gösterilebilir. Ayrıca bu değişkenler sağlık politikalarının etkinliğinin
irdelenmesi açısından da önemlidir (Marin, vd, 2011). Ayrıca AÖO bir toplumun gelişmişlik düzeyini de gösteren
geniş bir kavramdır.
Tanım olarak Anne Ölümü, bir kadının gebelik sırasında, doğumda ya da gebeliğin sonlandırılmasından sonraki
42 gün içinde, gebeliğin süresine ve yerine bakılmaksızın, gebelik durumuna veya gebelik sürecine bağlı
(doğrudan) ya da bunların şiddetlendirdiği (dolaylı) ancak tesadüfi olmayan nedenlerden kaynaklanan kadın
ölümüdür (Khan, vd, 2006). Daha dar bir tanım olarak bir toplumda bir yılda gebelik nedeniyle ölen anne sayısının
aynı toplumda aynı yılda doğan bebek sayısına oranının 100000 ile çarpımı sonucunda elde edilen bir katsayı
olarak ifade edilebilir (WHO, 2015).
Anne ölümlerini artıran tıbbi sebepler arasında yüksek doğurganlık, doğum öncesi yetersiz bakım, beslenme,
sağlık hizmetlerinin yetersiz kullanımı ve kadınların toplumdaki düşük konumu gösterilebilir.
Az gelişmiş ülkelerde her yıl yüzbinlerce kadın ölümü doğum komplikasyonları, kürtaj ve çocuk doğumu
sırasında gerçekleşmektedir. Küresel bazda her yıl 16000 kadın doğum komplikasyonlarına maruz kalmaktadır
(Mc Tavish, vd, 1982; Robinson, vd, 2001). Ayrıca her yıl 100000 canlı doğan bebek doğumuna karşılık gelen
anne ölümü 402’dir. Buda bir yıl içinde toplamda 500000 ölüm demektir.
Diğer yapılan bir çalışmada 2003-2009 yılları arasını kapsayan bir dönemde115 ülkede 60799 anne ölümlerine
ait nedenler incelenmiş ve şu sonuçlar elde edilmiştir. Anne ölümleri nedenleri olarak sırasıyla 27.1% oranla
hemaraji (kanama), 14% oranla hiper tansiyon, 10.7% oranla sepsis (kan zehirlenmesi ya da enfeksiyon), 7.9%
oranla kürtaj, 3.2% oranla emboli (damar tıkanıklığı) ve 9.6% oranla diğer doğrudan nedenler bulunmuştur (Say,
vd, 2014). Araştırılan ülkeler arasında Kafkasya ve Orta Asya ülkeleri anne ölümleri nedenleri sıralamasında en
kötü 3.sırada yer almaktadır.
Bu bölge özel olarak incelendiğinde Kırgızistan’da 1992-1995 döneminde AÖO ortalama olarak 100000 canlı
bebek doğumuna karşılık 82.083333 bulunmuştur. Kırgızistan’ın anne ölümlerinde söz konusu bölgede 11 ülke
arasında birinci sırada yer alması problemin ne denli ciddi boyutlarda olduğunu göstermektedir. Ayrıca yaşam
standardı ve ergenlerde doğurganlık oranı açısından en kötü 2.,ve yoksullukta en kötü sırada yer almaktadır (Dünya
Bankası, 2000-2015). Kırgızistan Millenium Kalkınma Hedefleri (MKH) açısından Anne sağlığını iyileştirmek
için şu amaçların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir: (i) Anne ölüm oranını 1990 ve 2015 yılları arasında 75%
azaltmak, (ii) Üreme sağlığını iyileştirmede evrensel erişim sağlamak.1990 ve 2008 yılları arasında AÖO’nın
ortalamada sadece 1.03% azaltılması MKH’nin hedefleri olan 5.5%’lik azalmanın çok altında kalmıştır. Bundan
dolayı kadın sağlığı Dünya Sağlık Assemblisi’nin öncelik hedefleri arasında yer almıştır. Kırgızistan’da 1990
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yılında 62.9 olan katsayı 2015 yılında 38.5’e gerileyerek 38.8%’lik başarı göstermiştir. Ancak bu azalma 75%’lik
hedef açısından düşük seviyede kalmaktadır.
Anne ölümlerinin azaltılması için yapılan klinik çalışmalarda daha çok bu göstergeye neden olan faktörler
incelenirken bu çalışmada bu göstergeye neden olan çevresel ve ekonomik etmenler incelenmeye çalışılmıştır. Bu
nedenlerin ve/veya etmenlerin hem tıbbi anlamda hem de ekonomik anlamda incelenmesi bu oranların ileride daha
fazla azaltılabilmesi açısından ve anne ve dolayısıyla çocuk sağlığının iyileştirilmesi sonucunda daha sağlıklı
fertlerin daha üretken olması ülke ekonomisini ve dolayısıyla vatandaşların yaşam standartları açısından büyük
öneme sahiptir.
Bu çalışmada 2000-2015 döneminde Kırgızistan’ın illerinde AÖO belirleyicileri makroekonomik anlamda
incelenecektir. Literatüre yapmış olduğu katkı açısından (i) AÖO belirleyicileri çok geniş tutulmuştur, (ii) Çalışma
sonucunda elde edilen sonuçlar hem ekonomik hem de tıbbi anlamda tartışılacaktır, (iii) ülke açısından bu çalışma
panel veri yöntemleri kullanması açısından ilk olabilir. 2.bölümde AÖO ile ilgili hem tıbbi çalışmalar hem de
amprik çalışmalara yer verilecektir. Sonraki bölümde Kırgızistan’da AÖO ve bu göstergeye etki edecek
değişkenler yıllar ve iller bazında incelenecek. Daha sonra metodoloji ve veri seti tanıtılacak ve bunun sonucunda
elde edilen tahmin sonuçları tartışılarak sonuç ve öneriler değerlendirilecektir.

2 Literatür Taraması
Gelişmekte olan ülkelerin (GOÜ) en önemli problemlerinden biri olan anne ölümleri 1970’lere ve 1980’lerin
başlarına kadar neredeyse unutulmuş ve bazen de ihmal edilmiştir.1987’den sonra bu problemle ilgili çözüm
yolları aranmaya başlanmıştır.
Genç kadınlardaki ölüm oranlarını inceleyen (Hogberg, 1985; Roystonand Armstrong, 1989; Campbell ve
Graham, 1991) tıbbi, kültürel ve sosyal nedenlere ek olarak gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki sağlık
göstergelerindeki eşitsizliğe odaklanmışlardır. Hogberg (1985) erken ölümleri üreme sağlığı, sosyal bakımın
eksikliği ve vasıflı hekimlerin azlığıyla ilişkilendirmiştir. Shen ve Williamson (1999) kadın ölümlerinde yüksek
doğurganlık oranlarının önemli etmeni varken Royston ve Armstrong (1989) önemli etmen olarak kadınların
toplumdaki düşük statüsünü savunmuştur.
Royston ve Armstrong (1989)’e göre anne ölümleri üretken ve verimli yaşlarda meydana gelebilecek
olaylardandır. Çoğu GÖÜ’de kadın ölümlerinin her 3’ünden 1’i gebeliğe bağlı nedenlerden kaynaklanmaktadır
(Shen ve Williamson, 1999). Sonuç olarak zamansız ölümler birçok ailenin yok olmasına neden olmaktadır. Ve
ayrıca Maine vd (1987) birçok ülke (Bangladeş, Mısır, Jamaika, Papua Yeni Gine ve ABD) için yaptığı çalışmada
anne ölümlerinin 50%’den azı kayıtlara geçmektedir. Örneğin Senegal’de anne ölüm seviyesinin ölçülmesi için
kardeşlik metodu (sisterhood method) kullanılır. 1992-1993.yılında yapılan demografi ve sağlık araştırmasında
15-49 yaş aralığındaki kadınlara kızkardeşlerle ilgili sorular soruldu. Araştırmaya göre 17282 kızkardeşten 3736’sı
vefat etmiştir. Çoğunun araştırma yapılmadan önce öldüğü ortaya çıkmıştır. Sadece 167 ölüm son altı yıl içinde
gerçekleşmiştir. Bunlardan sadece 70% ya da 40%’ı gebelik sonucunda ölmüştür. Bu araştırmanın sonucunda AÖO
1986-1992 yılları arasında sadece 566 bulunmuştur (Nadiaye S., vd, 1994).
Ayrıca 1970 ve 1980’lerde Brezilya’da AÖO 100000 canlı doğum başına ülke çapında 270 ve ülkenin Kuzey
Doğusunda yaklaşık olarak 600 olarak kaydedilmiştir. Laurenti (1987) bu rakamı 200 bulurken Parana (1991)
Anne Ölüm Araştırması Komitesi Parana için AÖO’ını 100 bulmuştur. Wong (1996) bu rakamları DHS-96 yöntemi
kullanaraktan ülke çapında ve Kuzey Doğuda sırasıyla 100 ve 140 bulmuştur. Aynı ülkenin Pernambuco şehri için
1997-1998 yıllarında yapılan çalışmada üretken yaş ölümleri nedenleri (RAMOS) araştırılmıştır. 10-49 yaşları
arasında 6016 kadın ölümünde 1152’i soruşturulmuş ve soruşturulmanın sonucunda tespit edilen 254 anne
ölümünden 155’i açıklanırken 99’u soruşturma sürecinde geri alınmıştır (Valongueiro, 2001).
AÖO gelişmiş ülkelerde 15% ile 50% arasında daha düşük tahmin edilmektedir. Çin, Küba ile Güney Amerika
ülkeleri dışında GOÜ’de kayıt sisteminin kapsama alanının dar olması sonucunda yetişkin ve bebek ölümleri
ölçümü daha karmaşık hale geldiğinden bir gösterge oluşturmak için kullanılamamaktadır. Bunun sonucunda
AÖO’ı daha düşük gösterilmektedir. Buna ek olarak ölüm belgesindeki bilgilerin güvenilir olmaması sonucunda
eksik raporlama gerçekleşmektedir (Tanaka, vd, 1991).
1986 yılında Güney Hindistan’da AÖO, hastane ve sağlık tesis kayıtları, saha araştırması ile vaka kontrol
çalışmalarından yola çıkarak araştırılmıştır. 1000 ölümden 798’nin yaklaşık olarak yarısı ya hastanın evinde ya da
hastaneye giderken gerçekleşmiştir. Üretken yaşta (15-49) anne ölümleri kadın ölümlerinin 36%’sı olarak
hesaplanmıştır. Analizin sonucunda bu vakaların çoğunun önlenebilir olduğu ve rakamların farklılığı demografik,
sosyal ve mental faktörlerin sonucunda ortaya çıkabilmektedir (Jagdish, 1993).
Abdulaziz (1995)’e göre Zair’de AÖO eğitimsizlerde 720 ve eğitimlilerde 130’dur. Ürdün’de üniversite eğitimi
almış bayanların 78%’i anne çocuk sağlığı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu oran okuma yazma bilmeyenler
arasında 24%’dür. Bayanlarda okuma yazma oranı ve ilk evlilik yaş ortalaması kadınların sosyal statüsü gösteren
önemli değişkenlerdendir.
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3 Dünya ve Kırgızistan’da Anne Ölüm Oranları
Genel olarak Dünya Bankası verilerine göre Kadın Ölüm sayısı küresel bazda 1990-2015 yılları arasında sürekli
olarak azalma eğilimi göstermiştir. Anne ölüm sayısı 1990.yılında 532000 iken 2002.yılında 421000’e
2015.yılında ise 303000’e düşmüştür. Ölüm sayısı yıllara göre sürekli azalmıştır. Bu 1990-2002 yılları arasında
20.865%’lik ve 2003-2015 yılları arasında 25.74%’lük azalma demektir (World Bank, 2017).
Bölge
Arab Dünyası
Merkezi Avrupa
ve
Balkanlar
Doğu Asya ve Pasifik
Avrupa ve Orta Asya
Latin
Amerika
ve
Karayipler
Orta Doğu ve Kuzey
Afrika
Güney Asya
Sahra Altı Afrika
Dünya
Yüksek Gelir Grubu
Orta Gelir Grubu
Düşük Gelir Grubu

Anne Ölüm Oranı (100000’de)
1990-2002 y.a.
2003-2015 y.a.
Ortalama
Ortalama
260.85
183.77
27.154
12.31

Yüzde Değişim (19902002’den 2003-2015’e
göre)
29.55%
54.67%

128.385
38.85
114.62

78.77
21.23
80.85

38.65%
45.35%
29.46%

133.85

91.77

31.44%

456.85
907.46
360.54
13.154
316.10
913.62

246.23
644.385
256.31
10.54
213.62
619.54

46.10%
29.00%
28.91%
19.87%
32.42%
32.20%

Tablo 1: Dünyada Bölgelere Göre 1990-2002 ve 2003-2015 Yılları Arası Anne Ölüm Oranı Değişiklikleri
Kaynak: World Bank, World Development Indicators
Yukarıda AÖO’nın dünyada bölgelere göre dağılımı yukarıdaki tabloda verilmiştir. En yüksek AÖO Sahraaltı
Afrika’ya aittir. Yaklaşık olarak 908 anne gebeliğe bağlı nedenlerden hayatını kaybetmektedir. Bu rakam
günümüzde 644’lere kadar inmiştir. Bu bölgeyi Güney Asya takip etmektedir. AÖO yaklaşık olarak 457’dir. En
düşük rakamlar Merkezi Avrupa ve Balkanlar ile Avrupa ve Orta Asya. Dünyada AÖO (100000 bebek doğumu
üzerine) ortalama 360.54’den 256.31’e kadar gerilemiştir; 28.91%’lik azalış. AÖO tüm bölgelerde azalmıştır. En
düşük azalma, yaklaşık olarak 29% ile Arab Dünyası, Latin Amerika ve Karayipler ile Sahra Altı Afrika’sında
kaydedilmiştir. Bu oranda en yüksek azalma, 54.67% ile Merkezi Avrupa ve Balkanlarda yaşanmıştır. Kalan diğer
bölgelerde de azalma bayağı yüksektir. Olaya farklı gelir grupları açısından bakarsak gelir düzeyiyle AÖO arasında
ters ilişki söz konusudur. Gelir kategorisi arttıkça bu rakamlar azalmaktadır. Yüzde azalmalar Orta ile Düşük Gelir
Grubu ülkelerde hemen hemen aynı iken, 32%, Yüksek Gelir Grubu ülkelerde yaklaşık olarak 20%’dir.
Kırgızistan Eylül 2000’de Birleşmiş Milletler (BM) üyesi olarak Milenyum Deklarasyonunu kabul etmiştir.
Burada tüm ülkelerde gündemde olan ve özellikle insan hakları alanındaki sorunları çözmek amacıyla geliştirilen
bir takım kalkınma planları yer almaktadır. 1990’dan 2015’e kadar gerçekleştirilmesi gereken sekiz amaçtan biri
olan “Anne Sağlığını İyileştirmek” 2000.yılında BM Binyıl Zirvesinde benimsenmiştir. Bu zirvede AÖO’da 26
yıllık dönemde 75%’lik azalma hedeflenmiştir ve bunun gerçekleştirilmesi için şu göstergelerde iyileşme
sağlanmalıdır (BKH için Rapor, 2003): (i) AÖO’nın azaltılması, (ii) Uzman (kalifiye) sağlık personelleri tarafından
gerçekleştirilen doğum oranlarının artırılması ve (iii) Gebe kadınlarda kan yetersizliğinin azaltılması
Anne ölümlerini azaltmak için yapılan ulusal boyutta projeler ve çalışmalardan kısaca bahsedecek olursak
(HPAC, 2012): (i) 1996-2009 dönemi için “Manas” projesi. Amaçları: birincil sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi
ile aile doktor ilkelerinin uygulanması ve klinik protokollerin geliştirilmesi, (ii) 2006-2011 dönemi için “Manas
Eğitimi” projesi. Amaçları: Gelişmiş Dünya Sağlık Örgütü (WHO) teknolojilerinin doğumları daha güvenilir hale
getirmede kullanılması, Obstetrik kurumların doğum öncesi bakımın etkinliğini 60% artırmasını gerçekleştirmesi
ve Hamile kadınların AK ve ADP hizmetlerine erişimini sağlamak, Çocuk ve anne ölüm kayıt sisteminin
geliştirilmesi, (iii) 2012-2016 dönemi için “Den-Sooluk” (Sağlık) projesi. Amaçları: Gebelik ve doğum zamanında
yapılan tahlillerin ve kullanılan ilaçların sonucunda elde edilen göstergelerin kayıtlarının tutulması ve bu kayıt
sistemini zorlaştıran engellerin tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması, Diğer yapılan çalışmalar şuanlardır: Devlet
Güven Programı, Sağlık sigortasıyla ilgili diğer programlar, Anne sağlığını iyileştirme programları, Çocuk
sağlığının iyileştirilmesi, Kanserle ilgili çalışmalar, Kadınlara olan şiddetin azaltılması
Bu hedeflerin ne kadar gerçekleştirildiğini görmek için aşağıdaki şekil ve tabloyu inceleyelim
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Kırsal Bölgelerde AÖO
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Şekil 1: Ülke Genelinde, Kırsal ve Kentte AÖO, 1990-2015 Kaynak: KC Ulusal İstatistik Komitesi (NSCKR),
BKH (MDG) Göstergeleri
AÖO ülke genelinde 1996.yılına kadar azalma trendi izlemiştir. Kırsal ve kentsel bölgelerde de azalma trendi
görülmektedir. Daha sonra AÖO ülke genelinde 2009 yılına kadar artma trendi ve daha sonraki dönemlerde azalma
trendi izlemiştir. Kırsal bölgede benzeri izlenim daha büyük artma ve azalma trendiyle gerçekleşirken, kentsel
bölgede nispi olarak sabit kalmıştır. 2000 yılına kadar kırsal bölgelerde anne ölümleri kentsel bölgelere kıyasla
daha az gerçekleşirken bu yıldan sonra daha yüksek gerçekleşmiştir.
Ülke
Genelinde AÖO
Ortalama
Standart Sapma
Minimum
Maksimum
Ortalama Artma/Azalma Eğilimi
1990'dan 2015'e Artma/Azalma Eğilimi
1990'dan 2015'e Ortalama Artma/Azalma
Eğilimi

49.18364944
8.706767492
31.5
63.47144523
0.011988048
-0.387226938
-0.019399779

Şehir
Bölgelerde
AÖO
49.339857
17.096732
32.1
104.17069
0.0250446
-0.45839
-0.02423

Kırsal
Bölgelerde
AÖO
49.9917197
12.5071509
23.9575321
74.5173309
0.02040093
-0.353629
-0.0173038

Tablo 2: AÖO Betimleyici İstatistikler, Kırgızistan, Şehir ve Kırsal Bölgeler Kaynak: NSCKR, BKH Göstergeleri
AÖO’da 2009yılında tarihsel olarak en yüksek rakam, 63.47145, gerçekleşmiştir. Kentsel bölgede 104.17069 ve
kırsal bölgede 74.51733 olarak sırasıyla 1997. Ve 2009.yıllarında gerçekleşmiştir. En düşük rakamlar ülke
genelinde 1996’da 31.5, kentsel alanda 2010’da 32.1 ve kırsal alanda 1996’da 23.9575321 görülmüştür. Bu açıdan
ülke genelinde izlenim kırsal bölgenin izlenimiyle çakışmaktadır. Ortalama olarak kırsal bölgelerde AÖO kentsele
kıyasla daha yüksektir, 49.9917197’e karşılık 49.339857. en yüksek değişkenlik gösteren bölge kentlerdir. Kırsal
bölgede değişkenlik daha stabildir. Genel anlamda AÖO ortalamada (26 yıllık dönemde) hem ülke genelinde hem
de bölgelerde artma eğilimi izlemiştir. Ülke genelinde 1990’dan 2015’e (2 uç yılda) toplamda 38.723% ortalamada
1.94% azalmıştır. Bu oran 75%’lik MKH amacının çok gerisinde kalmıştır. Bunun nedenleri aşağıda tartışılacaktır.
Şimdi anne ölümlerini bölgeler bazında inceleyelim.
Batken

Jelal Abad

Isık Göl

Oş

Narın

Talas

Çüy

Bişkek şehri

1996-2000

14.625

35.725

62.7

77.2

32.2

31.675

35.275

85.55

2001-05

38.44471

56.24592

52.50752

88.49417

36.725

91.08588

53.98753

22.75942652

2006-10

55.40873

55.54904

94.01077

68.62768

59.54927

66.63554

54.13085

19.50176056

2011-15

65.275

44.775

63.075

76.05

51.7

28.6

51.25

25.95

1996-2015

42.7645

48.78439

66.65859

73.1848

47.71165

55.61187

48.98933

37.40396963

1996-2016*

23.75698

16.25023

32.50329

31.97869

19.66311

35.62096

16.34066

40.13994677

Tablo 3: Ortalamada AÖO, Bölgeler Kaynak: NSCKR, BKH Göstergeleri *standart sapma değerleri
İlk 5 yılda en yüksek oran Bişkek şehrinde ve Oş bölgesinde gözlenirken, en düşük oranlar Batkende
gerçekleşmiştir. Sonraki 5 yılda Oş ve Talas bölgelerinde en yüksek anne ölümleri yaşanırken, Bişkek şehri olumlu
yönde önemli mesafe katetmiştir. 2006-11 döneminde Batken, Jelal-Abad ve Çüy bölgelerinde birbirine yakın
oranlar gerçekleşirken, en yüksek oran Isık Gölde ve en düşük oran yine Bişkekte yaşanmıştır. Son 5 yılda en
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yüksek oran Oş bölgesinde, en düşük oran yine Bişkek şehrinde yaşanmıştır. AÖO açısından en iyi performansa
sahip bölge 37.404 ile Bişkek şehridir. En çok anne ölümleri Isık Göl ve Oş bölgesinde yaşanmıştır. En çok
değişkenlik gösteren bölge Bişkek şehriyken, en stabil bölgeler Jelal-Abad ve Çüydür.
Kırgızistan’da 1999-2003 yıllarında anne ölümlerine neden olan en önemli faktör Geztoz/Hipertansiyon’dur. Bu
faktör diğer yıllarda da anne ölümlerini etkileyen en büyük 2.neden olmaya devam etmiştir. 1999-2015 yıllarında
ortalama olarak anne ölümlerinin yaklaşık 26.7%’si yüksek tansiyondan kaynaklanmaktadır. Anne ölümüne en
büyük etmen doğum sırasında oluşan kanamadır. Ortalama olarak ölen annelerin her 3’den 1’i bu sebepten vefat
etmiştir. Diğer nedenler amniyotik sıvı embolisi, pulmoneremboli ile anafilaksiyi içermektedir. Bu nedenlerden
kaynaklanan ölümler ortalamada 21.62%’dir. En düşük nedenler ise septik komplikasyonlar, 13.61%, ile dolaylı
nedenler (ekstragenital patoloji), 16.022%’dir (KC Sağlık Bakanlığı, 2011). Doğum sonrası kanama az kanlılıkla
alakalıdır. Kadınların gebelik döneminde beslenme yetersizliği ya da beslendiği gıdaların doğumun sağlıklı
gerçekleştirilmesi için önemli olan vitaminler içermemesi önce emboliye daha sonra yüksek tansiyona ve en son
olarak da doğum sırasında kanamaların ciddi boyutta olmasına yol açmaktadır.
AÖO’nın yüksek olmasının diğer bir nedeni yukarıdaki projelerin finansman sıkıntısı çekmesi ve bunun
sonucunda doğum sırasında kadınlara gerekli olan gerek maddi yardımların gerekse sıcak ve soğuk su, elektrik ve
ısıtma ile hijyenik ortamın sağlanamamasıdır. Hastanelerin modern tıbbi araç eksikliği ya da yokluğu ve
laboratuvarlarda tahliller için kullanılacak malzemelerin temin edilmemesi diğer problemlerdendir.
Ayrıca bölgesel bazda doğum için gerekli olan kadın doğum uzmanı-jinekologların, hemşirelerin, anestezi ve
yoğun bakım uzmanlarının eksikliği anne ölümlerinin ileriki zamanda daha da artmasına neden olabilir.

1990-94
1995-99
2000-04
2005-09
2010-15

Kadın Doğum
Uzmanı
Jinekolog
1065.2
1219.6
1127.6
994.2
1023.5

Kadın Doğum
Uzmanı (Yardımcı
Hekim)
3704
3384
2849.2
2155
2239.166667

Doktor
Asistanı

Hemşire

3931.6
2982.2
2362.6
1791.2
1871.166667

29595.6
27506.4
22745.6
21323.6
23738

Tablo 4: Doğum için Önemli Doktorlar, 1990-2015 Kaynak: NSCKR
Gerçekten de tablodan da görülebileceği gibi son zamanlarda hem uzman hem de yardımcı hekim kadın doğum
uzmanları azalma eğilimi göstermektedir. Aynı yorumu doktor asistanlar ve hemşireler için de söylemek
mümkündür. Bunun nedeni ülkede maaşların düşük olmasından dolayı yabancı ülkelerde iş imkanları aramak için
göç etmeleridir.
Anne ölümlerinin iktisadi ve sosyal belirleyicileri arasında olan iç göç ve dış göç özellikle 2000’lerden sonra
artmıştır. Dış ülkede olan gebe kadınlar doktorların kontrolü dışında olduğundan kendi sağlığına dikkat edip
etmediği belirsiz olacaktır. Ayrıca hamile kadınların ve annelerin aile ve hamile planlamaları hakkında bilgi
düzeyinin düşüklüğü ve kötü beslenme anne sağlığını kötüleştiren faktörlerdendir.
Ülke vatandaşlarının yaşam standardının yükselmesi ülke genelinde fırsatlar yaratarak fakirliğin önlenmesinde
yardımcı olabilecektir. Bu da aynı zamanda hem insanların kültürel olarak gelişmesi hem de kurumsal yapıların
gelişerek kadının toplumdaki düşük konumu ve ayrımcılığı azaltarak fakirliğin azalmasına neden olabilecektir.
Son olarak kadınlarda fakirliği ya da finansal olarak bağımlığı artıran diğer nedenler erken yaşta evlilik, erken
yaşta doğum ve doğurganlıktır.

1995-99
2000-04
2005-09
2010-15

İlk Doğumda
Ortalama Yaş
22.04
23.1
23.6
23.33333

Ergen (15-17)
Doğurganlık Oranı
8.044422
5.06
4.682
7.196667

İlk Evlilikte Yaş
Ortalaması
21.78
22.74
23.36
23.46667

Tablo 5:İlk Doğumda ve Evlilikte Ortalama Yaş, Ergen Doğurganlık Oranı Kaynak: NSCKR, MDG
İlk doğumda yaş ortalaması giderek artmakta, son altı yılda gerileme kaydedilmektedir. 1995-99’larda 22 yaş
olan doğum yaşı şuanda 23.50’a yükselmiştir. Aynı şekilde evlilik yaşı da 21.78’lerden 23.50 yaşlara kadar
yükselmiştir. Bu da dış göç amacıyla yabancı ülkelere giden gençlerde evlenme yaşının ilerlediğini gösterir. Ayrıca
ergenlerde doğurganlık 2000-09’larda azalma eğilimi gösterirken son yıllarda 7.20’lere kadar yükselmiştir.
Kadınsal yapının gelişmesini tamamlamadan yapılan doğumlarda obstructedlabour ve uterusrüptürü görülmektedir
ve bu da anne ölümlerinin artmasına ilave katkı yapmaktadır.
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4 Metodoloji ve Veri Seti
Panel veride modellerin hem ekonomik birim ya da kesit veri boyutu hem de zaman boyutu vardır:

yit     xit  it (i)
burada t=1, 2, …, T zamanı ve i=1, 2, …, N (ekonomik) birim boyutunu temsil etmektedir.

it  i   it şeklinde yazılmaktadır ve  i birime ait gözlenemeyen etkileri (karakteri)
 it normal dağılan iyi davranışlı hata terimini gösterir,  it N (0,  2 ) .

Bu modelde hata terimi
gösterirken,

Panel veride doğrusal statik model olarak birçok modelden söz etmek mümkündür ancak arasında iki model
diğerlerine kıyasla panel verinin yapısını daha iyi göstermesi açısından daha üstündür. Bunlar sabit etkiler (FE) ve
rassal etkiler (RE) modelleridir. FE modelinde bağımsız değişkenlerle hata terimi ilişkili olmamasına rağmen
birime ait gözlenemeyen etkilerle ilişkili olmasına izin verilir. Bunun yanında RE modelinde birime ait
gözlenemeyen etkilerin tamamen rassal oldukları ve bağımsız değişkenlerle ilişkili olmadığı varsayılır.
FE modelinde 3 tür tahmin edici vardır: (i)Grup içi tahmincisi, (ii) En Küçük Kareler Gölge Değişkeni, (iii)
Gruplar arası tahminci
RE modelinde birime özgü sabit terimin varlığı ve önemi düşünülmeksizin açıklayıcı değişkenlerle ilişkisiz
varsayılır ve bunun sonucunda açıklayıcı değişkenlerle hata terimi de ilişkisiz hale gelmektedir:
yit     xit  zi  (i   it ) (ii)
burada parantez içerisindeki ifade birleşik hata terimini
terimlerle ilişkili ise

it

it

gösterir. Eğer açıklayıcı değişkenler birime ait sabit

birleşik hata terimiyle de ilişkili hale gelecek ve bunun sonucunda RE tahmincisi tutarsız

olacaktır (Baum, 2006). Ayrıca hata terimindeki ardışık bağıntı Genelleştirilmiş EKK (GOLS) ile
önlenebilmektedir.
Bunun
için
yukarıdaki
denklem
aşağıdaki
gibi
yazılır:

yit   yi  0 (1   )  1 ( xit1   xi1 )  ...  k ( xitk   xik )  (it   i ) (iii)
bu dönüşüm zaman içinde sabit olan bağımsız değişkenlerin tahminini olanaklı kılmaktadır. Buda modelin FE
modelinden üstün özelliğidir.
FE ile RE modelleri tahmincilerini kıyaslamak için Hausman testi kullanılır. Bu testte iki model tahmincileri
arasında önemli farklılığın olup olmadığı sınanır:

H  ( RE   FE ) '[Var ( RE )  Var ( FE )]( RE   FE )

 k2

(iv)

buradaki parametre sayısını göstermekte, hipotezler H0: RE modeli daha uygundur ve H1: FE modeli daha
uygundur şeklindedir. Hesaplanan Hausman Testi için p-değeri 0.05’ten daha küçük bulunursa H0 Reddedilir ve
bunun sonucunda FE modelinin daha uygun olduğuna karar verilir. Aksi takdirde RE modeli daha uygundur. Model
sonucunda elde edilecek Wooldridge kalıntılara otokorelasyon testi yapılarak model tahmincilerinin güvenilirliği
sınanacaktır.
Modelde kullanılacak değişkenlere ait veriler KC Ulusal İstatistik Komitesi, MKH ile Dünya Bankası internet
sitelerinden temin edilmiştir. İncelenecek dönem aralığı 2000-2015’dir. Veriler bölgesel bazda ele alınmıştır.
Modelde kullanılan bölgeler: Batken, Jalal-Abad, Issık-Göl, Narın, Oş, Talas, Çüy ile Bişkek şehridir. Bölgelerden
Oş şehrinin dışlanmasının nedeni birçok değişkende verilerin olmaması ve verilerin 2000.yılından başlatılmasının
nedeni ise 1998-99.yıllarında Kırgızistan-Tajikistan sınırında yaşanan terör hareketleri ve bunun sonucunda
BatkeninOş bölgesinden ayrılarak ayrı bölge ilan edilmesidir.
Modelde Kullanılacak değişkenler aşağıdaki gibidir:
MMR (Anne Ölüm Oranı, 100000 canlı doğum üzerine), Y (2011 ABD dolar fiyatlarıyla satın alma gücü
paritesine göre hesaplanmış GSYİH), HE (2011 ABD dolar fiyatlarıyla satın alma gücü paritesine göre
hesaplanmış sağlık harcamaları), Ypc (2011 ABD dolar fiyatlarıyla satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış
kişi başına GSYİH),HEpc (2011 ABD dolar fiyatlarıyla satın alma gücü paritesine göre hesaplanmış kişi başına
sağlık harcamaları), phys (Doktor sayısı), pmed (yardımcı hekim sayısı), minst (sağlık kurumları sayısı), povfem
(kadınlarda fakirlik oranı, %), povm (erkeklerde fakirlik oranı, %), FT (toplam doğurganlık oranı, kadın başına
doğum sayısı), FTa (ergenlerde doğurganlık oranı, kadın başına doğum sayısı), educfem (yüksek eğitim öğretim
kurumlarında kız öğrenci yüzdesi), wageeq (kadın ve erkek ücretleri oranı, %), cal (günde 2100 kcal’den az
tüketim yapan bireylerin yüzdesi), Nfem (tarım dışı sektörde çalışan kadın oranı), skilled (uzman hekimler
tarafından gerçekleştirilen doğum oranı), water (temiz su kaynaklarına ulaşabilen nüfus oranı), sanit (gelişmiş
sağlık tesislere ulaşabilen nüfus oranı)
Burada bağımlı değişken AÖO’dır diğer değişkenlerin tamamı bağımsız değişkenlerdir:
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MMR  f (Y , HE , phys, pmed , minst, povfem, povm, FT , FTa, educfem, wageeq, cal ,
Nfem, skilled , water , sanit ) (v)
MMR  f (Ypc, HEpc, phys, pmed , minst, povfem, povm, FT , FTa, educfem, wageeq, cal ,
Nfem, skilled , water , sanit ) (vi)
burada değişkenlerin tümünün doğal logaritmaları alınmıştır. Bunu yapmamızın nedeni değişkenlerin
varyanslarını azaltmak suretiyle tahmin edicilerin daha etkin hale gelmesi, hata terimlerde değişen varyans ve
otokorelasyon gibi sorunlarının şiddetini azaltması, son olarak modelin fonksiyonel kalıbının log-log’la daha iyi
ifade edilebileceğidir.
Burada bağımsız değişkenlerle ilgili alternatif hipotezler aşağıdaki gibi olabilmektedir:
Değişken
Beklenen İşaret

lnY
(-)
lnpovfem
(+)

lnYpc
(-)
lnpovm
(+)

lnHE
(-)
lnFT
(+)

lnHEpc
(-)
lnFTa
(+)

lnphys
(-)
lncal
(+)

lnpmed
(-)
lneducfem
(-)

lnskilled
(-)
lnwageeq
(-)

lnminst
(-)
lnNfem
(-)

lnsanit
(-)

Tablo 6: Bağımsız Değişken Katsayılarıyla İlgili Beklentiler
Ülke ekonomisinin iyileşmesi ya da vatandaşların yaşam standartlarının artması sonucunda ülkede hem yatırım
hem de yatırım olanaklar artarak kamu gelirlerinde artma görülebilir. Bunun sonucunda hem daha fazla tüketim
seçenekleri, daha fazla çalışabilecek iş yeri ve daha fazla sağlık harcaması ülke genelinde fakirlik oranlarını
azaltarak kadının toplumdaki rolünü iyileştirir. Tüm bunların sonucunda AÖO azalır. Sağlık harcamalarının hem
toplam olarak hem de bireysel anlamda yükselmesi vatandaşların refahlarını iyileştirerek onların birer sağlıklı
vatandaş olmalarını ve bunun sayesinde üretkenliklerinin artmasına neden olur. Sağlık personeli ve tıbbi tesislerin
hem niceliksel hem de niteliksel olarak artması doğum sırasında hizmetlerin daha iyi sunulmasını sağlayarak anne
ölümlerini azaltır. Bunun yanında bu değişkenlerin herhangi birisinin nicelik olarak artması anne ölümlerini
azaltıcı etki yapmayabilir. Kadınlarla ilgili değişkenler iki kategoriye ayrılabilir: (i) AÖO’nı artırıcı faktörler; hem
erkeklerde hem de kadınlardaki fakirliğin çoğalması, doğurganlığın hem toplam hem de ergenler arasında yüksek
seviyede olması ve yetersiz beslenme, (ii) AÖO’nı azaltan faktörler; kadının eğitimli olarak daha kalifiye hale
gelmesi kadın yerini istihdamının ve ücretlerinin iyileşmesiyle toplumda güçlendirdiği gibi hem fakirlik oranlarını
azaltır, hem de onların daha iyi aile planlaması yaparak doğurganlıklarında azalmaya ve beslenmelerinde
iyileşmelere yol açar.

5 Model Sonuçları ve Tartışmalar
Analize başlarken bölgelerin değişkenlerin ortalama ve standart hatalarında nasıl performans izlediğinin analiz
edilmesi politika önerileri için yardımcı olabilecektir.
Batken

Jalal-Abad

Issık Göl

Narın

Oş

Talas

Çüy

Bişkek şehri

MMR

49.79938

52.04924

67.64824

72.181

50.62008

61.59608

52.41791

25.36746

GDPppp

3E+08

1.67E+09

3.19E+09

1.5E+08

2.13E+08

79027934

5.25E+09

3.02E+09

healthPPP

18536981

94660821

1.9E+08

8675253

13161959

4656562

3.16E+08

1.82E+08

GDPPPPpc

687.2271

1707.016

7280.873

578.4923

191.7294

352.689

6515.972

3611.823

healthPPPpc

42.03857

95.08049

431.3935

33.24833

11.70778

20.57242

389.3863

215.696

physician

725.2896

1515.085

717.4887

403.9123

1896.277

338.0856

1330.939

2706.123

paramedical

3342.124

5719.371

2103.76

1564.18

6913.413

1239.728

3171.946

3487.007

medinstitution

152.906

330.1282

108.2328

74.6419

418.4292

57.77961

237.401

231.9278

povfem

49.23854

52.67356

44.08149

55.84906

49.39233

46.16561

23.71516

18.28547

povmale

49.5833

53.22589

45.44933

55.59103

48.97551

43.2284

23.82575

19.62717

fertility

3.187509

3.076408

3.080271

3.747827

3.162015

3.55547

2.578748

1.966271

fertility15-17

0.002701

0.006621

0.005838

0.004649

0.003867

0.00845

0.010153

0.004886

educfem

58.4652

55.9146

58.26949

58.43585

57.61393

59.667

41.12189

53.55274

wageequality

69.47364

60.70517

70.055

75.69357

73.46409

70.60862

66.03854

71.9895

undernourishment

47.40564

53.8717

49.57102

55.14377

53.02985

45.51807

39.92613

53.30688

employfem

37.0284

40.63447

45.35754

53.87245

38.46997

49.12627

43.00054

46.83168

skilledstaff

98.15044

98.7747

99.06841

98.0256

97.79594

99.39271

99.00399

99.42823

Water

69.99882

88.82397

96.35741

86.22277

73.28055

98.17868

99.36168

99.97589

sanitation

3.958462

9.632432

19.38784

7.175457

8.928457

4.920196

44.78388

86.07871

Tablo 7: Değişkenlerin Bölgesel Anlamda Betimleyici İstatistikleri, Ortalama, 2000-2015 Kaynak: NSCKR,
MDG
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Yukarıda da belirtildiği gibi anne ölümlerinin en az yaşandığı yer Bişkek şehridir. Diğer bölgelerde oranlar
yüksek, Bişkek’e kıyasla yaklaşık olarak iki kat daha yüksektir. En yüksek anne ölümleri Issık-Göl ve Talas’tadır.
Yaklaşık olarak her 100000 canlı doğuma karşılık gelen anne ölümleri 68-72 arasındadır. Buda daha çok o
bölgelerde özellikle Narın’da fakirliğin, doğum oranlarının ve yetersiz beslenmenin yüksekliğinden
kaynaklanmaktadır. Ekonomik ve sosyal anlamda (GSYİH, sağlık harcamaları (kişi başına)) en kötü bölge Talas
ve Narın bölgeleridir. En iyi bölgeler Issık-Göl ve Çüy’dür. Buda o bölgelerde sanayi üretiminin yüksek olmasıyla
açıklanabilir. Fiziksel şartlar konusunda (tıbbi personel sayısı ve altyapılar) en kötü bölgeler Narın, Batken ve
Talas’tır. Buda özellikle Narın ve Talas’ta anne ölümlerinin yüksek olmasına neden olmuştur. Bu kriterlere bir
bütün olarak bakılacak olursa en kötü performansa sahip olan bölgeler Narın ve Talastır. Narın bölgesinde
ekonomik ve sosyal durumun kötülüğünden dolayı fakirlik, doğurganlık oranları, yetersiz beslenen kişi sayısı
fazladır. Aynı zamanda tıbbi personel yetersiz ve tıbbi araç gereçler de düşük seviyededir. Aynı yorumları Talas
bölgesi için de söyleyebiliriz. Batken bölgesinde kadın istihdamı düşük seviyede olması, temiz suya ve kaliteli
sağlık tesislerine erişim az olması bu anlamda söylenebilir. Genel değerlendirmede Oş bölgesi orta sıralardadır.
Bunun nedeni nüfus yoğunluğundan dolayı kişi başına GSYİH ve sağlık yardımlarının düşük olması, doğumlarda
uzman hekimlerin eksikliği ve altyapısal yatırımların yetersizliğidir. En iyi performansa sahip bölge şüphesiz
Bişkek şehri ve Çüy bölgesidir. Bişkek şehrinin başkent olduğundan dolayı hem ekonomik, sosyal, fiziksel ve
altyapısal yatırımların çok olması birlikte anne ölümlerin en düşük seviyede seyretmesine yol açmıştır. Bu bölgede
tek sorun yetersiz beslenenlerin yüksek olmasıdır. Çüy üretim merkezlerinden biri olması avantajını kullanmıştır.
Burada daha çok ergen yaşlarda evlenme yaygındır ve bunun sonucunda kadın maddi anlamda erkeğe bağımlı
durumdadır.
Aşağıdaki tabloda bağımlı değişken ile değişkenler arasındaki korelasyon katsayıları verilmiştir.
lnY
lnHE
lnYpc
lnHEpc
lnphys
lnpmed
-0.1523
-0.1553
-0.0725
-0.0783
-0.3832
-0.1957
lnmedins
lnpovfem
lnpovmale
lnfertility
lnfert1517
lneducfem
-0.227
0.4202
0.4033
0.3697
-0.0311
0.1219
lnwageeq
lncal
lnNfem
lnskilleds
lnwater
lnsanit
-0.1986
0.0589
0.1071
-0.307
-0.0442
-0.3202
Tablo 8: lnMMR ile Bağımsız Değişkenler Arasındaki Korelasyon Katsayıları, Kırgızistan, 2000-2015 Kaynak:
STATA 14
AÖO’nin diğer değişkenlerle olan ilişkisinde beklenmeyen işaret ergenlerde doğurganlık oranı, kadınlarda
eğitim seviyesinde bulunmuştur. Diğer ilişkiler beklentilerle tutarlıdır. AÖO ile en yüksek ilişkiye sahip
değişkenler kadın ve erkeklerde fakirlik oranları, doğurganlık ile uzman doktor sayısıdır. En düşük korelasyona
sahip değişkenler temiz suya ulaşan nüfus oranı, ergenlerde doğurganlık, kişi başına GSYİH ve sağlık
harcamalarıdır.
Model (v) tahmin edilmeden önce FE ile RE kıyaslaması Hausman testi yardımıyla yapılmıştır. Test istatistiği
14.63 ve p-değeri 0.5519 bulunmuştur. Bu durumda H0 Kabul edilir. Dolaysıyla RE modeli daha etkin ve tutarlı
tahminler vermektedir. Tam model aşağıdaki gibidir
Değişken
Katsayı

lnY
-0.20
lneducfem
0.053

lnHE
0.33
lnwageeq
-0.516

lnphys
-0.1443
lncal
-0.0515

lnpmed
-0.9635
lnNfem
0.178

lnminst
0.75
lnskilled
-14.52

lnpovfem
0.77
lnwater
0.18

lnpovm
-0.367
lnsanit
-0.104

Değişken
Katsayı
Diğer
İstatistikler

lnY
lnHE
lnpmed
lnminst
lnpovfem
lnwageeq
lnskilled
-0.448*
0.5675** -1.157***
0.725*
0.506***
-0.5923*
-16.86***
R2: within=0.1467, between=0.9429, overall=0.3955; F-istatistiği p-değeri=0.0000;
Wooldridge Otokorelasyon Testi: F(1,7)=0.003, p-değeri=0.9558

lnFT
0.27
Sabit terim
72.40

lnFTa
-0.085

lnsanit
-0.128**

Sabit terim
87.013***

Tablo 9: Tam Model (üst) ve Kısıtlı Model (alt) I Kaynak: STATA 14;
*=10% anlamlı; **=5% anlamlı; ***=1% anlamlı

Tam modelde görüldüğü gibi birçok değişken anlamsız bulunmuştur. En yüksek anlamsızlığa sahip değişkenler
dışlandığında yandaki kısıtlı modele ulaşılacaktır. Tüm değişkenler tek kuyruk testinde 5% düzeyinde anlamlıdır.
Bu durumda sadece tıbbi kurumlar sayısı anlamsızdır. Katsayısı da beklentilerin aksine olumlu çıkmıştır. Gelişmiş
sağlık tesislerine ulaşım anlamlı bulunmuştur ve AÖO’nı azaltıcı etkisi vardır. Buda yukarıda belirttiğimiz gibi
sağlık tesislerinin sadece sayısının değil niteliğinin ve aynı zamanda ülkede yaşayan insanların bu tesislere
erişebilmesi de önemli olduğunu vurgulanması açısından önemlidir. Ülke ekonomisi 1% geliştiğinde, c.p., AÖO
0.448% azalmaktadır. Sağlık harcamaları anlamlıdır ancak beklentilerin tersine AÖO’nı artırmaktadır. Bu da ülke
ekonomisinin gelişmesi kamu bütçesini zenginleştirmesine rağmen yeterli düzeyde sağlık harcamalarının
yapılmadığını göstermektedir. Yabancı sağlık kurumlarından gelen yardım paketlerinin hastalara ulaşması yerine
karaborsada satılması sonucunda yeterli yardımlar yapılamamaktadır. Hatta bu durumu ciddi ticarete dönüştürmüş
hekimler de vardır. Aynı zamanda doğuma gelen annelere ya da diğer hastalara rüşvet aracılığıyla iyi bakım
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yapılmaktadır. Bakıcı hekimlere yeterli miktarda finansal teşvik önerilmediği durumda hasta bakımları vasatı
aşamamaktadır. Sağlık sisteminin içinde oturmuş olan bu yolsuzluğun bir an önce çözülmesi anne sağlığında
önemli rol oynamaktadır.
Uzman hekimler tarafından gerçekleştiren doğumların artması ve yeterli yardımcı hekimlerin olması anne
ölümlerini önemli derecede azaltmaktadır. Bu durumun sağlanması ancak bu sınıftaki hekimlerin maaşlarına zam
yapılmak ya da başka teşvikler sağlanarak gerçekleştirilebilir.
Kadınlarda fakirliğin azalması ve gelir eşitliğinin sağlanması anne ölümlerini azaltıcı etki yapar. Bu durumda
kadınlara daha fazla eğitim alma fırsatı sunularak istihdam edilmesinde rekabetçiliği artırmak ve aynı zamanda
toplumda kadının düşük statüsünün yükseltilmesi kurumsal açıdan uygulanabilir gözükmemektedir.
Tam modelde GSYİH ve sağlık harcamaları kişi başına cinsinden alınırsa Hausman Test istatistiği 15.60 ve pdeğeri 0.4813 bulunur. Bu durumda H0 Kabul edilir. Dolayısıyla RE modeli tahmincileri daha etkin ve tutarlıdır.
Tam modelden anlamsız değişkenler birer birer dışlanırsa aşağıdaki model elde edilir.
Değişken
Katsayı

lnYpc
-0.2513
lneducfem
0.04875

lnHEpc
0.383
lnwageeq
-0.54

lnphys
-0.105
lncal
-0.070

lnpmed
-0.948
lnNfem
0.172

lnminst
0.816
lnskilled
-14.57

lnpovfem
0.7813
lnwater
0.22

lnpovm
-0.37
lnsanit
-0.1

Değişken
Katsayı
Diğer
İstatistikler

lnYpc
lnHEpc
lnpmed
lnminst
lnpovfem
lnwageeq lnskilled
-0.50**
0.62***
-1.161*** 0.8264** 0.51***
-0.611*
-16.401***
R2: within=0.1442, between=0.9389, overall=0.3928; F-testi p-değeri=0.0000;
Wooldridge Otokorelasyon Testi: F(1,7)=0.002, p-değeri=0.9678

lnFT
0.2774
Sabit terim
73.86**

lnFTa
-0.078

lnsanit
-0.122***

Sabit terim
86.22***

Tablo 10: Tam Model (üst) ve Kısıtlı Model (alt) II Kaynak: STATA 14;
*=10% anlamlı; **=5% anlamlı; ***=1% anlamlı

Katsayıların anlamlılığı açısından yukarıdaki kısıtlı modelden daha üstündür. Değişkenlerin işaretleri de
yukarıdaki modele benzer bulunmuştur. Ülke vatandaşlarının yaşam koşullarının iyileşmesiyle anne ölüm oranları
azalmaktadır. Yukarıdaki benzer yorumları bu model için de söyleyebiliriz. Yaşam standartlarının genel olarak
artması kadınlar arasında yoksulluğu azaltarak onların istihdamda aktif yer almasını sağlamış ve toplumda daha
iyi konuma gelmesini sağlayarak anne ölümlerinde azalmaya yol açmıştır. Her iki modelde R 2 değerleri birbirine
çok yakındır. Değişkenler bir bütün olarak anlamlıdırlar. Wooldridge otokorelasyon testi modellerden elde edilen
kalıntıların otokorelasyon içermediğini göstermiştir. Sonuç olarak değişkenlerin birçoğu hem anlamlı hem de
bağımlı değişkene etkisi beklentilerle tutarlıdır. RE modelinin daha uygun model olmasının nedeni aynı ülkede
yer alan analizlerin yapısal faktör olarak birbirlerine yakınlığı diyebiliriz. Otokorelasyon sorununun olmaması
model tahmincilerinin güvenilir olduğunu gösterir.

6 Sonuç ve Öneriler
Daha güvenilir araştırma ve çalışmaların yapılması için ulusal verilerin uluslararası sağlık kurum ve
kuruluşlarının standartlarını sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve kayıt edilmesi.
Çocuk ve anne kayıt ölümlerinin hem yargısal hem de tıbbi anlamda sistematik olarak iyileştirilmesi. Bu alanda
yapılacaklar arasında hekimlerin adli tıp alanında eğitim almalarını sağlamak ve anne ölümleri raporları
hazırlanırken denetim sıklığının artırılması.
Kadınlarda doğum sırasında kanamaya, hipertansiyona ve anemiye yol açan nedenlerin belirlenmesi ve bu
durumları önleyebilecek hap, ilaç ve iğnelerin yardım paketleri halinde sunulması. Sağlıklı beslenme konusunda
bilgi sağlanması. Hastanelerdeki fiziksel koşulların iyileştirilmesi. Ayrıca kadınların kendi sağlığının bilincinde
olmasını sağlayacak aile planlaması ve doğum için hazırlık konularında bilgilerin verilmesi. Kadının toplumdaki
düşük statüsünün azaltılması.
Sağlıklı doğum için gerekli uzman ve yardımcı hekimlerin yetiştirilmesini teşvik etmek. Son olarak da ülke
genelinde sağlık sektöründe yaygın olan yolsuzluğu çözmeye çalışan politikalar uygulamak.
Yukarıdaki önerilerin bazılarının ekonomik, bazılarının sosyal bazılarının da siyasi anlamda yakın bir gelecekte
uygulanabilir olmaması bu sorunların kısa sürede ortadan kalkmayacağını göstermektedir ve bu durumda anne
sağlığı gerek ülke bazında gerekse komşu ülkeler bazında kötü seyir izlemeye devam edecektir.
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Orta Asya’da Bölge Merkezli Bütünleşme: Çabaları ve Sonuçları
Regional Integration in Central Asia: Efforts and Results
Nargiza Sakmurzaeva (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Abstract
After the dissolution of the Soviet Union, Central Asian countries have created and joined many regional
economic organizations. The aim of this paper is to identify the efforts and obstacles of regional integration and
cooperation in Central Asia against the international experience with regional integration in Europe. At present,
the governments of Central Asian countries have still not realized the network's function and advantage of regional
integration. Since 2000’s integration process in Central Asia conducted by Russia’s initiatives. So regional
integration which could include only five Central Asian countries became unreal. This paper examines why today
there is no Central Asian Union? In order to analyze the topic were used books written by Dadabayev, Karasar and
Kushkumbaev, Dikkaya, papers by Zeyrek, Linn, Erol and Shahin. As the methods of analysis were used
comparative method of analysis and historical analysis.

1 Giriş
1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması hem uluslararası düzende yeni değişimlere yol açmış hem de yeni
bağımsız ülkelerin kuruluşunu sağlamıştır. Bu süreçte post-Sovyet topraklarındaki yeni bağımsız ülkeler birbiriyle
ilişkilerini koparmamak amacıyla Bağımsız Devletler Topluluğunu (BDT) kurmuşlar. Bu kurum çerçevesinde eski
Sovyet ülkeleri bölgesel entegrasyon sürecini başlatmış oluyordu. Özellikle, bölgesel bütünleşme süreci Orta Asya
bölgesinde hız almıştı ve yeni girişimlerle doluydu. Yani Kırgızistan, Özbekistan, Tajikistan, Kazakistan ve
Türkmenistan gibi beş eski Sovyet ülkesi kendi aralarında ekonomik ve siyasi bir bütünleşmeye hazırdı.
Orta Asya bölgesi jeopolitik ve jeoekonomik açısından çok önemli bir bölge olarak sayılmaktadır. Bu bölge
ABD, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin rekabet alanıdır. Orta Asya bölgesinin, özellikle güvenlik sorunları
açısından önemi büyüktür. Çünkü Orta Asya devletleri uluslararası terörizm, ayrılıkçılık ve nükleer silahları
bulunduran İran ve Pakistan gibi ülkelerle sınırı vardır. Bunun dışında işgücünün ucuz olması, doğal ve enerji
kaynakların bulunması gibi etkenlerle büyük devletlerin ilgisini arttırmaktadır. Bu nedenle Orta Asya bölgesindeki
bütünleşme süreci hem büyük güçlerin hem de kendiliğinden kaynaklanan faktörlerin etkisi altında kalmıştır.
Orta Asya’da bütünleşme süreci bölge devletlerinin bağımsızlıklarını kazandığı döneme rastgelmektedir. Yani,
bu devletler hem iç siyasi gelişmelerle hem de bütünleşme süreciyle aynı anda uğraşmışlar. Orta Asya devletlerinin
her birinde ulus-devlet inşası, ulusal para, semboller ve dil, örf ve adetler gibi milli değerlerin yeniden
canlandırılması gibi bir süreç yaşanıyordu. Bununla birlikte beş ülkenin cumhurbaşkanları üst düzey zirvelerde
toplanarak Orta Asya Birliği’nin inşasını planlıyor ve hayata geçirmeye çaba sarfetmişler. Ancak tüm bu girişimler
olumlu sonuç vermediğinden dolayı bütünleşme sürecine Rusya öncülük yapmaya girişmiştir.
Orta Asya bölgesinde bütünleşmenin başarısızlığa uğramasında asıl etkili olan yerel sebepleri araştırmak ve bu
faktörleri analiz etmek bu çalışmanın asıl amacıdır. Bu çalışmada Orta Asya bütünleşmesinin başarısız olmasının
nedenleri açıklanacak ve bölge devletlerinin her birinin bütünleşmeyle ilgili yaklaşımları ve girişimleri
incelenecektir. Yani entegrasyon ve bütünleşme teorileri ve tanımları açıklanacaktır. Bütünleşme ve entegrasyon
teorileri nedir? Bu teorilerin özellikleri nelerdir? Orta Asya’da bütünleşme süreci nasıl geçmiştir? Orta Asya
devletlerinin yani Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan’ın bölge bütünleşmesiyle ilgili
davranışları ve yaklaşımları nedir? Liderlerin bütünleşme yönünde demeçleri ve çalışıyor görünmelerine rağmen
geçen 25 yıl içinde sadece Orta Asya ülkelerinin oluşturduğu bir birlik neden gerçekleşmemiştir?

2 Bütünleşme Sürecinin Tanımı ve Özellikleri
Bütünleşme teorileri Avrupa ülkelerinde ortaya çıkmıştır. Bütünleşme ya da entegrasyon terimi bağımsız
devletler tarafından insan, mal ve hizmetin serbest dolaşımı ile ilgili kabul edilen kararları kapsayan bir süreçtir.
Yani bir bütünleşmenin olabilmesi için herhangi bir bölgede yaşayan devletler ve bu devletlerin siyasi, ekonomi
ve kültürel alanlarda yaptıkları işbirliği gerekiyor. Genellikle bütünleşme ülkeler arası sıkı işbirliği sonucunda
gerçekleşiyor. Bütünleşmenin yapılması için en önemli şart devletler arası ekonomik işbirliktir. Bağımsız devletler
birbiriyle ihracat-ithalat ilişkilerini ve serbest mal ve insan dolaşımını uygularlarsa, birbirine bağımlılığı artacak.
Bu süreç de ekonomik ve siyasi birliklerin kurulmasına zemin hazırlayacaktır.
Bütünleşme sürecinin neden ve hangi aşamalardan geçerek gerçekleştiği ile ilgili araştırma yapan yazarların
farklı teorileri ve yaklaşımları bulunmaktadır. Bela Belassa’ya göre ekonomik anlamdaki bütünleşme beş
aşamadan oluşmaktadır.
- Serbest Ticaret Bölgesi
- Gümrük Birliği
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Ortak Pazar
Ekonomik Birlik
Tam Ekonomik Bütünleşme (Açıkmeşe, 2004)
Yazara göre bu aşamaların mutlaka birinin ikinciyi takip etmesine gerek yoktur. Tüm beş aşamanın bütünleşme
sürecinde uygulanmasına örnek olarak Avrupa Birliğini ele alabiliriz. Avrupa Birliği entegrasyon teorilerinin
ortaya atılması için bir zemin teşkil etmiştir. II Dünya Savaşından sonra Avrupa devletlerinin ekonomileri çok
zayıftı. Bundan dolayı bu ülkeler ortak ekonomik amaç ve çıkarlar doğrultusunda birbiriyle entegre olmaya
başladılar (Sezgin, 2011). İlk olarak altı Avrupa devletinin bir araya gelerek Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu
oluşturmaları Avrupa’da bütünleşme sürecini başlatmıştır. AB’nin bütünleşmesi Belassa’nın teorisindeki tüm
aşamaları geçirmiş ve sonunda da bir siyasi birlik kurulmuştur.
Bütünleşme ile ilgili kendi yaklaşımı bulunduran işlevselciliğe göre devletlerarası entegrasyon için siyasi
etkenler önemli değildir. Bütünleşmenin gerçekleşmesi için sosyal, teknik ve insani etkenlerden oluşan temel
gerekmektedir. Bu yaklaşımı savunanların fikrinde bütünleşme siyasiden ötürü sosyal ve ekonomik birleşme
anlamına gelmektedir. Diğer bir yazar Gambari’ye göre gelişmiş ve gelişmekte olan devletlerin bütünleşme
süreçleri farklıdır. En önemli fark ise farklı gelişmişlik seviyedeki devletlerin bütünleşmeden elde edeceği çıkar
ve kazanımların birbirine benzememesidir (Dadabayev, 2004). Yani gelişmekte olan devletlerin asıl amacı
bütünleşme sonucunda kurulacak olan bölgesel pazarların kendi ülkelerinin sosyo-ekonomik problemlerinin
çözümüne katkı sağlamasıdır.
Orta Asya bölgesindeki gelişmekte olan devletler kendi aralarında bir birlik kurabilmesindeki en önemli mesele
kendi halklarının sosyo-ekonomik şartlarının iyileştirmektir. Çünkü bu ülkelerde ekonomileri zayıf, halklın sosyal
refahı düşük ve işsizlik, yolsuzluk gibi problemler hep gündemdedir. Bu nedenle Orta Asya’da kurulacak birliğin
devletlerin ekonomik sorunlarını çözme kapasitesi mutlaka yüksek olmalı. Gelişmekte olan devletler genelde
ithalat yapan ve dışarıya hammadde ihraç eden ülkelerdir. Bundan dolayı bu ülkelerin ABD, Rusya ve Çin gibi
gelişmiş devletlere ekonomik bağımlılıkları yer almaktadır (Demirağ ve Cem, 2006). Ekonomik bağımlılığı
azaltmak ya da tamamen yok etmek için kendi aralarında bölgesel güçlü bir birlik kurmaları gerekmektedir.
Mitrany’e göre devletlerarası bütünleşmenin başarılı olabilmesi için ortak çıkarların bulunduğu alanları bulmak
ve bu alanlarda ortak işbirliği yapmak önemli bir şarttır (Demirağ ve Cem, 2006). Devletler birbiriyle farklı
alanlarda işbirliği yapabilirler. Yani en çok işbirliği yapılan alanlar olarak ekonomi, ticaret, savunma ya da eğitimi
ele alabiliriz. Örnek olarak Orta Asya devletlerinde ortak çıkarların bulunduğu alanlar olarak güvenlik, su sorunu,
sınır meselesi ve migrasyon olabilir. Özellikle Kırgızistan, Özbekistan ve Tajikistan arasında var olan su sorunu
ve sınır problemleri hızlı bir biçimde çözüm gerekmektedir. Orta Asya ülkelerinin kendi aralarında kurdukları
birlikler başarılı olursa, bu meseleleri çözebilme imkanları büyük olacaktı. Diğer bir nokta güvenlik meselesidir.
Afganistan’dan gelen terörizm, ekstremiz ve dini akımlar Orta Asya devletlerinin ortak bir tehdidi olarak
algılanmaktadır. Demek ki devletlerin güvenlik alanında da ortak çıkarları bulunmaktadır.
Orta Asya ülkelerinin çerçevesinde bütünleşme ekonomik ve siyasi anlamda bir işbirliği olarak yer almaktadır.
Ama gerçek bir bütünleşmenin olması için karar alma yetkisine sahip bir merkezin bulunması gereklidir. Örneğin
AB’nin kendi karar alma merkezleri, kurumları hatta kendi Parlamentosu çalışmaktadır (Mercan, 2011).
Bütünleşme sürecinin tamamlanmasıyla bir siyasi yapı ve karar alma mekanizmalarına sahip çıkmak çok
önemlidir. Diğer bir yaklaşım benzer siyasi sistem ve benzer rejimleri olan devletler kendi aralarında bütünleşmeye
daha eğilimlidir görüşünü savunmaktadır. Herhangi bir bölgede yer alan devletlerin siyasi yapıları birbirinden
farklıysa, bir bütünleşme yapmak oldukça zor olacaktır. Tam tersine benzer politikaları yürüten devletler bir araya
gelerek daha kolay bir biçimde bütünleşme sürecini gerçekleştirecektir.
Orta Asya’daki devletlerin siyasi yapılarına bakacak olursak, farklılığı görebiliriz. Yani Özbekistan otoriter bir
rejimin bulunduğu bir devletken, Kırgızistan ise tam tersine daha demokratik ve dışa açık bir ülkedir. Kazakistan
demokratik görünmeye çalışsa da, 24 yıldan beri aynı kişinin iktidarda olması rejimin otoriterliğe kaydığını
göstermektedir. Türkmenistan ise diğer Orta Asya devletlerinden çok farklı bir durumda. Çünkü 1996 yılından beri
tarafsızlık politikasını izleyerek ne bölgesel gelişmelere ne de uluslararası sistemdeki değişimlere kapanık
kalmaktadır. Tacikistan ise hem ekonomi hem de siyasi açıdan zayıf ve Rusya taraflı politikaları izlemektedir.
Demek ki bir bölgede bütünleşmenin gerçekleşmesi için devletlerin siyasi yapılarında ve izlediği politikalarında
benzerliklerin bulunması çok önemlidir.
BDT bütünleşmenin başlangıç seviyesindeki aşamasına örnek olmaktadır. 21 Aralık 1991 yılında 11 eski Sovyet
ülkesi tarafından kurulan birlik bütünleşmenin sadece ilk iki aşamasını tamamlayabilmiştir. Yani BDT
çerçevesinde serbest ticaret bölgesi ve Avrasya Gümrük Birliği kurulmuştur. BDT’nın siyasi kurumlarınca alınan
kararlar uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bütünleşmenin siyasi aşamasına götürecek adımlar atılmamaktadır.
-

3 Orta Asya’da Bütünleşme Girişimleri
Uluslararası arena Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla bağımsız yeni 15 devletin kurulmasına sahne olmuştur.
Yani Kafkasya, Baltık ve Orta Asya bölgelerinde yeni devletlerin ortaya çıkışı küreselleşme, demokratikleşme ve
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bölgeselleşme süreçlerine rasgelmiştir. 1991 yılında Orta Asya bölgesinde yer alan Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tacikistan ve Türkmenistan egemenliği elde etmişler ve bağımsız devletler olarak dünyaya tanılmaya
başlamışlar. Ekonomik işbirliği, uyum ve bütünleşme ile ilgili girişimlerin artırılarak daha da geliştirmesi
yöntemleri, yirminci asrın 1990'lı yıllarından itibaren aranmaya başlanmıştır (Aydoğan, 2008). Orta Asya
devletlerin dünyada cereyan eden değişiklilere ve yeni süreçlere katılmaları kendi devletlerinde milli kimlik inşası
süreciyle paralel olarak gelişmiştir. Özellikle bütünleşme süreci 1990’lardan başlayarak 2000’lere kadar farklı
girişimler çerçevesinde ola gelmiştir.
Orta Asya ortak din, dil ve tarihe sahip olan bir bölgedir. Buna ek olarak bölgedeki tüm ülkelerin Sovyetler
Birliğinin çatısı altında 70 yılık bir dönemde beraber yaşaması onların benzer kültürel değerler ve düşünce
yapılarına sahip olmalarını sağlamıştır. 1991 yılından başlayarak Orta Asya devletleri bölgede birleşme ve
bütünleşme sürecini gerçekleştirmek amacıyla üst düzey zirve toplantılarını başlatmışlar. 1994 yılına kadar tüm
beş devlet bu zirvelerde yer alarak bütünleşmeyle ilgili fikirlerini ortaya atmışlar ve Aral meselesi, su paylaşımı
gibi sorunları da dile getirmişler. 1991 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Aşhabat
toplantısında ilk defa Merkezi Asya Birliği ve Türk Birliği’nin kurulması ile ilgili fikrini ortaya atmıştır
(Saydazimova, 2011). Cumhurbaşkanların bir araya gelerek yaptıkları zirvelerin sonucunda Merkezi Asya
Ekonomik Birliği kurulmuştur.
1993 yılında Minsk zirvesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev “Avrasya Ekonomik Birliği” fikrini ilk
defa diğer liderlerle paylaşmıştır (Karasar ve Kuşkumbayev, 2009). “Kazak Avrasyacılığı” olarak adlandırılan bu
yaklaşım Kazak dış politikasının o dönemdeki çok önemli konsepti haline dönüşmüştür. Ama Orta Asya bölgesinin
Kırgızistan dışındaki diğer devlet başkanları tarafından olumsuz karşılanmıştır. Hatta Özbek lideri Kerimov bu
fikire tamamen karşı olduğunu ve bütünleşmenin “Avrasyacılık” yönde gelişmesi kendi bağımsızlıklarını
zedeleyeceğini vurgulamıştır. Bundan dolayı Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov 1995 yılında “Türkistan Ortak
Evimiz” projesini Özbek kamuoyu ve siyasetçilerine sunmuştur (Karasar ve Kuikumbayev, 2009). Daha sonra bu
proje zirve toplantılarında gündeme gelmiştir. Kerimov’un bu projesinin asıl amacı Orta Asya devletlerinin
bütünleşme ve birleşme sürecine Rusya’yı katmamak ve sadece beş ülkenin oluşturduğu bir birlik kurmaktı. Çünkü
Rusya yine bu bölgeye gelecekse, devletlerin bağımsızlıkları sınırlanacaktı ve tekrar eski Sovyet Birliği’ndeki gibi
bir sistem kurulacaktı.
Özbek ve Kazak liderlerinin Orta Asya’daki bütünleşme ile ilgili sunduğu projelerden esinlenerek Kırgızistan’ın
ilk Cumhurbaşkanı Askar Akayev 1997 yılında “İpek Yolu” projesini ortaya atmıştır. Akayev dönemi dış
politikasında bu proje ana doktrine dönüşmüş ve siyasi elit arasında ivme kazanmıştır. “İpek Yolu” projesinin asıl
amacı tarihi İpek Yolunun canlandırılması ve ittifaklar aracılığıyla güvenlik ve ticaret alanlarında bütünleşme
sağlamaktı. Akayev’e göre bu proje devletlerarası ticari ilişkileri arttıracaktı. Bununla birlikte bölgede barış ve
istikrarın sağlanması kolaylaşacaktı. Ancak Akayev’in “İpek Yolu” projesi diğer ülke liderleri tarafından ciddi
olarak algılanmadığı için sadece devletin dış politika doktrini olarak kalmıştır. Aynı dönemde Kırgız siyasi eliti
tarafından Orta Asya’da bütünleşmenin sağlanması için enerji ve su kaynaklarının adil paylaşımının bir gerekçe
olduğu Kırgız siyasi eliti tarafından kamuoyuna sunulmuştur.
Orta Asya devletlerinin bütünleşmesi için girişimlerde bulunan üç devlet dışında kalan Tacikistan ile
Türkmenistan ayrı bir konumda yer almıştır. Çünkü bu devletler bölgedeki bütünleşme sürecine katılmaktan ve
herhangi bir projeler ortaya koymaktan vazgeçerek kendi ülkelerine dönük bir politika izliyorlardı. Tacikistan Orta
Asya bütünleşme sürecine en son katılan ülkedir (Mirzoyev, 2006). Tacikistan Türkmenistan’a nazaran bütünleşme
sürecine katılmış sayılmaktadır. Çünkü 1994 yılına kadar yapılan tüm zirvelerde ve toplantılarda yer almıştır. Ama
Kazak ya da Özbek liderleri gibi özel bir projeleri sunmamıştır. Bunun sebebi de Tacikistan’da yaşanan iç savaştır.
1998 yılına kadar Tacik hükümeti bölgedeki bütünleşme faaliyetlerinden tamamen uzaklaşmıştır. Ancak ülkede iç
savaşın bitmesi ve istikrarın sağlanmasıyla tekrar bölge devletlerin zirve toplantılarında yer almaya başlamıştır.
Türkmenistan Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra hemen kendi ülkesinin siyasi ve ekonomik yapısının
güçlenmesi doğrultusunda çabalar sarfetmeye başlamıştır. Ama aynı dönemde Orta Asya’da yer alan bütünleşmeye
mesafeli kalmıştır. 1996 yılına kadar devletlerin zirve toplantılarına katılmış ve bütünleşme ile ilgili diğer liderlerin
görüşlerine de destek sağlamamıştır (Smagulova, 2012). Bu dönemden itibaren uluslararası tarafsızlık statüsünü
ilan ederek tarafsız politika izlemeye başlamıştır. Tacikistan ile Türkmenistan faklı sebeplerden dolayı bütünleşme
sürecine mesafeli kalmışlar. Demek ki Orta Asya bölgesindeki bütünleşme sürecinin tamamlanması için çabalayan
ve enerji sarf eden Kazakistan ile Özbekistan devletleriymiş. Buna ek olarak Kırgızistan’ın tüm zirvelere katılarak
ve diğer liderlerin projelerini destekleyerek aktif bir şekilde yer aldığı görülmektedir.
Orta Asya bütünleşme süreci 1991 yılından 2001 yılına kadar bir gelişme göstermiştir. 10 yıllık bir dönem içinde
bölge devletleri otuz zirve düzenlemişler. Bunun dışında da ikili zirveler, BDT, ECO, Kollektif Savunma
Anlaşması, Şanghai İşbirliği Örgütü ve Türk zirveleri yapılmıştır. Bölgesel zirvelerin sonucunda 1994 yılında Orta
Asya Ekonomik Birliği kurulmuştur. 4 yıl geçtikten sonra bu birlik Orta Asya Ekonomik Topluluğuna
dönüşmüştür. OAET’in kuruluşu Orta Asya devletlerinin bütünleşme sürecindeki girişimlerinin en sonudur. Çünkü
bundan sonra kurulan birlikler ve yapılan platformlar Rusya’nın öncülüğünde yapılmaya başlanmıştır. 1999
yılından sonraki dönem Orta Asya bölge devletler merkezli bütünleşmeyi sona erdirmiştir. 2000 yılında Rusya,
Belarus, Kazakistan, Tacikistan ve Kırgızistan arasında Avrasya Ekonomik Topluluğu kurulmuş (Erol ve Şahin,
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2013). 2001 yılında ise Avrasya Ekonomik Topluluğu ile Orta Asya Ekonomik Topluluğu birleşmiştir. Bunun
sonucunda Avrasya Ekonomik Topluluğu genişlemiş ve Rusya önderliğinde bir bütünleşme platformuna
dönüşmüştür.
Orta Asya’da bütünleşme sürecinin ilk yıllarında bölge devletlerinin aktif bir şekilde girişimlerde bulunması
görülmektedir. Bu bölgede bölgesel bütünleşmeyi en sık dile getiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev’di.
Kazak lideri gibi bölge merkezli birlik kurmaya çok çabalayan ve enerji sarfeden Özbek lideri Kerimov’du. Ama
bölge devletlerinin başkanlarının bütünleşme konusunda fikir ayrılıkları sebebiyle güçlü bir bölgesel birliğin
kurulması gerçekleşmedi. Dolayısıyla Orta Asya bölgesinde tekrar hegemon güç haline gelmek amacıyla Rusya
bütünleşme sürecini eline almış ve daha önce kurulan birlikleri Avrasya platformuna dönüştürmüştür. Böylece Orta
Asya’daki birleşme ve bütünleşme süreci SSCB’nin mirasçısı Rusya’nın önderliğine geçmiştir.

4 Orta Asya Bölge Merkezli Bütünleşme Sürecindeki Engeller
Orta Asya bölge merkezli bütünleşme sürecinin sonunda bölge devletlerinin arasında bir birliğin kurulması farklı
sebeplerden dolayı gerçekleşmemiştir. 1999 yılına kadar birleşme ve bütünleşme yolunda çeşitli girişimlerde
bulunmalarına rağmen sonunda yine Rusya’nın bu sürece katılması Orta Asya devletlerinin kendi aralarında birlik
kurmalarına büyük bir engel oluşturmuş. Neden Orta Asya bölge merkezli bütünleşmesinin başarılı olmadığı hem
araştırmacıları hem de kamuoyunu ilgilendirmektedir. Bu konuda çalışan yazarların görüşleri bazı noktalarda
benzerlik gösterirken bazı noktalarda da tamamen farklılık içermektedir.
Orta Asya bölgesinin Sovyet hakimiyetinin çatısı altında 70 yıllık bir dönem geçirmesi hem devlet yapılarında
hem insanların zihnine büyük bir iz bırakmıştır. Yani bu bölgede yaşayan halkların toplumsal değerleri, inanç
sistemi, örf ve adetleri, düşünce yapıları ve konuşan dili Sovyet ideolojisinden çok etkilenmiştir. Bundan dolayı
kendi bağımsızlıklarını elde ettikten sonra Asya ülkeleri Rus hegemonyasından kurtulmak istediler ve milli kimlik
inşası gibi süreci başlattılar. Milli kimlik inşası yeni devlet yapılarını ve kurumları oluşturmak, halkın konuştuğu
ana dili yüceltmek gibi süreçlerle eşlik etti. Bunların yanında Stalin döneminde milliyetçi olarak hapse atılan ve
öldürülen insanları kahraman ilan ederek yeni tarih yazımı süreci başlamıştı. Yani Orta Asya devletlerinde milli
kimlik inşa ve milli ideoloji oluşturma süreci yaşanıyordu. İşte tüm bu süreçler bölge merkezli bütünleşmeyi
yavaşlattı.
Bölge merkezli bütünleşmesinin başarısızlığa uğramasının asıl sebeplerinden biri ülke liderlerinin kendi
ülkelerinin bağımsızlıklarını sınırlamaktan kaçınmalarıdır. Çünkü bağımsızlığa yeni kavuşan devletler
egemenliklerinin zedelenmesinden ve tekrar büyük bir güce boyun eğmelerinden korkuyorlardı. Çünkü egemenlik
ve bağımsızlık en kutsal değerlerdir. Orta Asya devletleri onu sınırlamaya hazır değillerdi. Bu korku dolayısıyla
Türkmenistan bütünleşme sürecine katılmaktan vazgeçti ve 1996 yılından itibaren tarafsızlık politikasını
yürütmeye girişti (Üni Bozkurt, 2016). Türkmenistan’ın bölge bütünleşmesine mesafeli durması ve birleşme
çağrılarında bulunmaması bölge merkezli bütünleşmenin gelişmesinde olumsuz etki yarattı. Türkmen hükümeti
katılmayınca entegrasyon yapacak 4 devlet kalıyordu. Ancak bunların içinden Tacikistan da ülkedeki iç savaş
dolayısıyla bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılmadı. Yani 1998 yılına kadar tüm bütünleşme girişimlerine
yabancı kalmış ve Rusya’nın önderliğinde kurulan birliğe üye olarak tekrar bütünleşme sürecine dönmüştür.
Tacikistan ile Türkmenistan devletlerinin bölge merkezli bütünleşmeden uzak durması bütünleşmenin başarılı
sonuçlanmadığının bir sebebidir.
Orta Asya’da bölge merkezli bütünleşmenin olumlu sonuç vermediğinin diğer önemli bir sebebi Kazakistan ile
Özbekistan Cumhurbaşkanları arasındaki rekabet konumudur. Hem devlet seviyesinde hem de liderler arasında bir
rekabet havası vardı (Vremya Vostoka, 2016). Çünkü bölgede iki devletin ekonomileri, siyasi yapıları ve liderleri
diğer ülkelere nazaran güçlüydü ve biri birine denk geliyordu. Orta Asya’da bütünleşme süreci boyunca hep bu iki
liderin önderliğinde farklı bütünleşme projeleri sunulmuştu. Ancak Kazak ve Özbek liderlerinin bütünleşme
konusunda fikir ayrılığı mevcuttu. Bölge merkezli bütünleşmeye farklı yaklaştıklarından dolayı bir sonuca
gelmeleri çok zor olmuştur. Özbek lideri Kerimov Orta Asya bölge bütünleşmesini savunarak sadece 5 devletten
oluşan bir Türkistan birliğinin kurulmasını tercih etmişti (Dikkaya, 2009). Ama buna karşılık Kazak lideri
Nazarbayev “Avrasyacılıktan” söz ederek bölge bütünleşmesinin daha kapsamlı ve daha geniş bir çapta
gerçekleşmesini öngörmüştür. Yani diğer post-sovyet ülkelerinin de katılmasıyla bir birliğin kurulmasını öne
sürmüştür. Sonuçta bölgede liderliği paylaşamayan iki Cumhurbaşkanın hem rekabeti hem de bütünleşme
konusunda fikir ayrılığı Orta Asya’da bölge merkezli bütünleşmesinin başarısızlığa uğramasına sebep olmuştur.
Orta Asya’da bölgesel bütünleşme çabalarının yetersizliği, bölge ülkelerinin ekonomik yetersizliklerinden
kaynaklanmıştır. Bu nedenle Rusya önderliğinde bir bütünleşme girişimleri yer almaya başlamıştır. BDT
çerçevesinde kurulmuş olan Kollektif Güvenlik Antlaşması Örgütü dışında bölgede aktif politikaları yürüten
Çin’in yükselmesi söz konusu olmuştur. Bu nedenle Rusya ile Çin’in önderliğinde özellikle güvenlik sorunları
çözmeye yönelen Şanghay İşbirliği Örgütü kurulmuştur. Şanghay İşbirliği Örgütü Orta Asya devletlerinin bölgesel
bütünleşme girişimlerini etkinleştirerek bu bölgede bütünleşme sürecini hızlandırmıştır (Zeyrek, 2010).Aynı anda
ŞİÖ sadece Orta Asya devletlerinden oluşan bir birliğin kurulma potansiyelini azaltmıştır.
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Bölgesel bütünleşmenin gerçekleşmesi için devletler arasında ekonomik, siyasi ve kültürel işbirliğin sağlanması
gerekmektedir. Orta Asya’da ise ülkeler arası ekonomik bağlar zayıftır. Yani bölge içinde ticaret gelişmemiştir.
Buna ek olarak su ve enerji konuda sorunları yaşayan Orta Asya devletlerinin tek bir çözüme kavuşma imkanı
olmamaktadır. Bölgede bütünleşmenin gerçekleşmesi için bu bir engel oluşturmaktadır. Bunun dışında diğer bir
mesele bölge devletlerinin liderlerinin siyasi iradelerinin bulunmamasıdır. Orta Asya’da bir birliğin kurulabilmesi
için devlet başkanlarının bir araya gelerek bu konuda siyasi iradelerini belli etmeleri gerekmektedir. Bu süreç
olmayınca bütünleşme girişimleri de yer almayacaktır. Yani her ülke kendine dönük siyaset izleyerek dışarıdaki
entegrasyon süreçlerine ilgi duymazsa bir bütünleşmeden söz edilmesi zordur.
Merkezi Asya Ekonomik Topluluğunun Avrasya Ekonomik Topluluğuna dönüşmesinden sonra Orta Asya
ülkelerinin liderleri tarafından bütünleşmeyle ilgili ses gelmemiştir. Tüm entegrasyon süreci Avrasyacılık ve BDT
çerçevesinde yürütülmeye devam etmiştir. Günümüzde ise BDT’nın etkin olmamasına rağmen bu kurum
çalışmaya devam ediyor ve Rusya’nın Orta Asya’da hakim konumda olmasına yardımcı olmaktadır. Bu bölgede
bölgesel bütünleşme süreçleri BDT, Avrasya Ekonomik Birliği, Şanghai İşbirliği Örgütü ve Kolektif Güvenlik
Antlaşması Örgütü çerçevesinde gerçekleşmektedir. Yani Orta Asya devletleri kendi aralarında bir ekonomik ve
siyasi birlik kuramadılar.

5 Sonuç
1991 yılından başlayarak Orta Asya devletleri bölgede birleşme ve bütünleşme sürecini gerçekleştirmek
amacıyla üst düzey zirve toplantıları düzenlemişler. Bunun sonucunda 1994 yılında Orta Asya Ekonomik
Topluluğu kurulmuştur. 1993 yılında Minsk zirvesinde Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev “Avrasya
Ekonomik Birliği” fikrini ilk defa diğer liderlerle paylaşmıştır (Karasar ve Kuşkumbayev, 2009). “Kazak
Avrasyacılığı” olarak adlandırılan bu yaklaşım Kazak dış politikasının o dönemdeki çok önemli konsepti haline
dönüşmüştür. Buna karşılık Özbekistan Cumhurbaşkanı Kerimov 1995 yılında “Türkistan Ortak Evimiz” projesini
Özbek kamuoyu ve siyasetçilerine sunmuştur. Kazak ve Özbek liderlerinin bütünleşmeyle ilgili girişimlerinden
esinlenerek “İpek Yolu” projesini teklif etmiştir. Ama bu projeler kamuoyu tarafından ivme kazanmayınca
başarısız olmuştur.
Bölgede bütünleşme sürecine katılmayan ve herhangi bir girişimlerde bulunmayan Türkmenistan’ın tarafsızlık
politikaları bölge bütünleşmesini yavaşlatmıştır. Bunun yanında Tacikistan’da yaşanan iç savaş dolayısıyla
bütünleşme sürecine aktif bir şekilde katılmamış ve bütünleşmeyle ilgili projeleri teklif etmemiştir. Böylece sadece
3 devletten oluşan bir birlik kurulamayınca ortaya Rusya faktörü çıkmıştır. Sonuçta 1999 yılına kadar kurulan Orta
Asya birlikleri Avrasya Ekonomik Birliğine dönüşmüş ve bölge merkezli bütünleşme de son bulmuştur.
Günümüzde Orta Asya bölgesinde BDT, Avrasya Ekonomik Birliği, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve
Şanghai İşbirliği Örgütü gibi örgütler çerçevesinde bütünleşme süreci gerçekleşmektedir. Sonuçta 2000’li yıllardan
günümüze kadar sadece Orta Asya ülkelerini kapsayan bir bütünleşme olasılığı azalmıştır. Yakın gelecek için de
bu ülkeler arasında bir ekonomik ve siyasi birliğin kurulma potansiyeli çok düşüktür.
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Kazakistan ve Kırgızistan’da Kamu Harcamalarının Ekonomik
Büyümeye Etkisi
The Impact of Government Spending on Economic Growth in
Kazakhstan and Kyrgyzstan
Serhat Atmaca (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Kyrgyzstan)
Assoc. Prof. Dr. Metin Bayrak (Kyrgyzstan-Turkey Manas University, Turkey)
Abstract
The realization of economic growth in order to grow and develop an economy and increase social welfare is one
of the basic aims of every society. For this reason, states are making great efforts to realize economic growth and
make it sustainable. In this context, the impact of public expenditure on the economic growth of countries is a
matter of research. Government spending can be classified economically as expenditure on capital and current
expenditures, functionally as general public services, defense services, education services, public order and
security services, economic affairs and services, environmental protection services, health services and other
services. There are also investment expenditures made by the government for economic development. In particular,
public investment expenditures complementary to private investments have positive effects on growth. The
Kazakhstan and Kyrgyzstan economies, which are in the category of developing countries, are looking for ways
to achieve development and growth and are implementing various practices and economic policies in this process.
In this context, Kazakhstan and Kyrgyzstan have the main purpose of studying and analyzing the effects of the
public expenditures that they think will be effective on economic growth. The various variables of public spending
in the study were examined with the Karma Average Group (PMG) model, which shows how Kazakhstan and
Kyrgyzstan's growth affected their growth in the short and long term. As a result, public spending has been
influenced by economic growth and it has been determined which components are active on a country basis.

1 Giriş
Tarihi süreç içerisinde devletin var olma gerekçesi tam kamusal mal ve hizmet üretimine dayandırılmıştır.
Zamanla iktisadi, siyasi ve sosyal bünyede meydana gelen değişim ve gelişmeler devletin misyon ve vizyonunu
değiştirmiş, dolayısıyla devletin varlık nedeni, amaç ve araç seçimi gibi konularda paradigma değişikliği olmuştur.
Klasik iktisatçıların tarafsız devletinden müdahil devlete ve sosyal devlete evrilen, bununla da yetinmeyip
zamanla leviathan devlete savrulan devlet; günümüzde toplumsal kaynakların büyük bir yekununu kendi
tasarrufuna alıp kullanmaya başlamıştır. Devletin devasa çapta kaynak kullanımı mali olayların boyutunun ve
seyrinin değişmesine neden olmuş bu nedenle mali olayların ekonomiye etkisi konusunda birçok araştırma
yapılmıştır.
Kamu harcamaları mali olayların temel iki ayağından birini teşkil etmektedir. Yirminci yüzyılın başına kadar
kamu harcamalarının toplam hasıla içerisinde büyük bir yekun teşkil etmemesi kamu harcamaları konusunda
yeterince araştırma yapılmamasına neden olmuştur. XX. yüzyılın başından itibaren dünyada meydana gelen siyasi
ve sosyal olaylar geleneksel iktisadi düşünceyi kökünden sarsmış dolayısıyla bu durum klasik devlet algısını da
tamamen değiştirmiştir. Klasik iktisatçıların tarafsız devlet anlayışının yerini yavaş yavaş sosyal devlet anlayışına
bırakması, devleti toplumun eğitiminden sağlığına beslenmesinden konutuna kadar ilgilendiren bir konuma
yükseltmiştir. Tabi ki devletin bu ilgisi karşılıksız kalmamış toplumda bu ilginin bütün iktisadi olayları etkileyen
bir bedeli olmuştur. Bu bedel kamu gelirleri ve harcamalarının artması, bir başka deyişle toplam hasıla içerisinde
kamu gelirleri ve harcamalarının oransal olarak değerinin yükselmesidir. Toplam hasıladan kamu kesimine düşen
payın artması, hele günümüzde modern demokratik ülkelerde bile bu oranın % 50’ ler düzeyinde seyretmesi devleti
kaynakları toplayan, dağıtan ve süzen bir konuma yükseltmiş, devletin XX. yüzyılda ulaşmış olduğu bu yeni
konumu istihdam, işsizlik, istikrar, büyüme, kalkınma ve gelir dağılımı gibi konular ve sorunlar üzerinde derin
tesirler meydana getirmiştir. Dolaysıyla mali olayların hem gelir hem de gider ya da harcama cephesi iktisatçıları
çok yakından ilgilendirmiş bu konuda birçok araştırma yapılmasına neden olmuştur.
XX. yüzyılın başlarında milli gelirin %10’u civarında olan kamu harcamaları, 1930’lu yıllardan sonra hızla
artmaya başlamış, II. Dünya Savaşı’ndan sonra birçok demokratik ülkede milli gelirin yarısına tekabül eden ya da
geçen düzeylere gelmiştir. Bu şekilde de kamu harcamalarının, etki gücü yaygınlaşarak toplumsal ihtiyaçların
karşılanması, büyümenin sağlanması, gelir dağılımında adaletin temin edilmesi ve ekonomik istikrarsızlıkların
giderilmesi konularında önemli bir politik enstrüman haline dönüşmüştür. Kamu harcamalarının politik
enstrümana dönüşmesi ya da iktisadi saikle değil de siyasi amaçla kullanılması birçok olumsuzluğa sebebiyet
vermiştir.
Toplumsal kaynakların iktisadi amacın dışında kullanılması kamu açıklarını artırmış, artan kamu açıkları
devletin daha çok kaynak talep etmesine yol açmış, devletin artan kamu açıklarını fonlama gereksiniminin artması
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fon maliyetlerini artırarak büyüme, istihdam, işsizlik, üretim, tüketim, gelir dağılımı üzerinde etkili olmuş, bazen
de crowding out gibi telafisi güç birçok soruna sebebiyet vermiştir.
Özetle XX. yüzyılın başlarında yaşanan ve ülkeleri derinden sarsan iktisadi, siyasi ve sosyal sorunlara ciddi
anlamda deva, çare ya da ilaç olarak başvurulan maliye politikası ve devlet müdahalesinin dozu artmış sorunları
çözen bir mali araç kamu gelir ve giderlerinin aşırı ve amaç dışı kullanımıyla kamu açıklarını artırarak neredeyse
birçok sorunun kaynağı haline dönüşmüştür. Bu bağlamda çalışma konumuz maliye politikasının temel iki
ayağından biri olan kamu harcamaları konusudur.
İktisat Teorisi ekonomik büyüme ile kamu harcamaları arasındaki nedensellik ilişkisini iki ayrı görüşle
açıklamaktadır. Görüşlerden ilki A. Wagner’a aitken, diğeri ise J. M. Keynes’in görüşüdür. Literatürde bu iki görüş
‘Wagner Kanunu’ ve ‘Keynezyen Teori’ olarak adlandırılmaktadır. Wagner Kanunu’na göre, içsel kabul edilen
büyüme sonucunda kamu harcamalarında artış gerçekleşmektedir. Bir bakıma ekonomik büyümeden kamu
harcamalarına doğru nedensellik ilişkisi bulunmaktadır. Keynezyen Teori’ye göre ise, dışsal kabul edilen büyüme
aslında artan kamu harcamalarından etkilenmektedir. Keynezyen düşüncede kamu harcamalarından büyümeye
yönelik bir nedensellik ilişkisi söz konusu olmaktadır.
Çalışmada, Kırgızistan ve Kazakistan ekonomilerindeki makro değişkenlerle bağımlı değişken büyüme
değişkeni göstergesi olarak 2010 ABD Doları fiyatıyla Reel GSYİH değişkeni (GDP) alınmıştır. Bağımsız
değişkenler skalası ise geniş tutulmuştur. Kamu harcaması değişkeni göstergeleri olarak; safi devletin nihai tüketim
harcamaları, faiz hadleri olarak kredi (borçlanma) faiz oranları, para arzı olarak M2 para arzı, ticaret değişkeni
olarak mal ve hizmetler ticaret dengesi (ihracat-ithalat) ve petrol geliri değişkeni olarak ham petrol ve petrol
ürünleri ihracatı kullanılmıştır.
Bir ülkenin ekonomisine salt kamu sektörünün değil aynı zamanda özel sektörün de etkide bulunmasından ötürü
kamu harcaması dışındaki bağımsız değişkenlerin kullanılmasına gereken dikkat gösterilmiştir. Belirtildiği üzere,
özel sektörün de ekonomiye olan etkisini değerlendirmek önem taşımaktadır.
Bu bağlamda, çalışmada kamu harcamalarının bileşenleri ile büyümenin dinamikleri açısından ilgili değişkenler
modele katılmış ve bu değişkenlerin Kırgızistan ve Kazakistan’ın büyümesini kısa ve uzun dönemde nasıl
etkileyeceği (Panel Veri Yöntemi) Karma Ortalama Grup (PMG) modeli kullanılarak çözümlenmiş ve elde edilen
bulgular sonucunda da nihai tespit ve değerlendirmeler yapılmıştır.

2 Kazakistan ve Kırgızistan’da Kamu Harcamalarının Ekonomik Seyri
Kazakistan ve Kırgızistan’da kamu harcamalarının genel seyrini ortaya koyabilmek için iktisadi büyüme ve
kamu harcamaları ilişkisinin ülkesel bazda incelenmesi ve ülkelerdeki kamu harcamaları bileşenlerinin
değerlendirilmesi gerekmektedir.
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Şekil 1. Kamu Harcamalarının GSYİH’ye Oranı, Kazakistan
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Bu kapsamda Şekil 1 ve 2’de iki ülke için kamu harcamalarının GSYİH’ye oranları verilmiştir. Görüleceği üzere
her iki ülke için kamu harcamaları bağımsızlıklarından 1997-1998 yılına kadar azalma eğilimindedir.

Genel Kamu Hizmeti
Savunma
Kamu Düzeni ve Güvenlik
Ekonomik İşler
Çevresel Koruma
İskân ve Toplum Refahı
Sağlık
Kültür ve Din
Eğitim
Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım

Toplam

Ortalama

Toplam (%)

13121515472990.30
2396855307261.00
4796358115618.00
9253515207023.21
246048035658.10
4215250713893.30
6811620614436.10
2363147320329.40
10355867842932.00
12743277615772.20

690606077525.81
126150279329.53
252439900822.00
487027116159.12
15378002228.63
221855300731.23
358506348128.22
124376174754.18
545045675943.79
670698821882.75

19.79009273
3.61
7.23
13.96
0.37
6.36
10.27
3.56
15.62
19.22

Ortalama
(%)
19.77633
3.61
7.23
13.95
0.44
6.35
10.27
3.56
15.61
19.21

Tablo 1. Kamu Harcamaları Bileşenleri, Kazakistan, (1997-2015, Tenge)
Toplam
Genel Kamu Hizmeti
Savunma
Kamu Düzeni ve Güvenlik

Ortalama

Toplam (%)

Ortalama
(%)

20194517800.00

1346301186.67

2.98

3.49

6283611500.00

628361150.00

0.93

1.63

5759947500.00

523631590.91

0.85

1.36

138224670771.00

7679148376.17

20.42

19.91

4737938096.00

526437566.22

0.70

1.36

İskân ve Toplum Refahı

44081126795.00

2448951488.61

6.51

6.35

Sağlık

94563745656.00

5253541425.33

13.97

13.62

Ekonomik İşler
Çevresel Koruma

Kültür ve Din

22547424227.00

1252634679.28

3.33

3.25

Eğitim

184826980080.00

10268165560.00

27.31

26.62

Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım

155523400588.00

8640188921.56

22.98

22.40

Tablo 2. Kamu Harcamaları Bileşenleri, Kırgızistan, (1993-2015, Som)
Tablo 1. ve 2’de Kazakistan ve Kırgızistan’da kamu harcama bileşenleri verileri ülke para cinsinden ve toplam
harcamalarda yüzde olarak gösterilmiştir.
Tablo1’e göre, Kazakistan’da kamu harcamaları içinde pay olarak en yüksek kalemler; genel kamu hizmetleri
(%19,79,) sosyal güvenlik ve sosyal yardım (%19,22) ve eğitim (%15,62) harcama kalemidir. Tablo 2’ye göre
Kırgızistan’da ise en çok harcama kalemler; eğitim (%27,31), sosyal güvenlik ve sosyal yardım (%22,98) ve
ekonomik işler (%20,42)’dir.

3 Kazakistan ve Kırgızistan’da Kamu Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerine
Etkilerinin Ekonometrik Modelde İncelenmesi
3.1 Uygulamanın İnceleme Alanı ve Amacı
Ülke ekonomilerinin canlandırılmasında maliye politikalarının rolü ve önemi büyüktür. Devletler piyasayı
düzenleyici müdahaleler dışında kamu harcamalarının farklı bileşenlerini değiştirmek suretiyle yurt için üretimi
ve istihdamı artırmak istemektedir. Bunun yanında, maliye politikası aracı olarak kamu harcamalarının
kullanılması piyasa faiz oranlarını artırdığı için bazı tüketim ve yatırım yapma çabalarını ise engellemektedir.
Ancak son olarak yaşanan 2008 Finansal Kriz göstermiştir ki ülkelerin sıkıntıda olduğu deflasyonist durumlarda
para politikası uygulamaları etkin olmayabilmekte ve bu sıkıntıların giderilmesi için maliye politikası araçlarına
başvurulabilmektedir. Bu durumda kamu harcamaları bileşenlerin toplam harcama içindeki payının incelenmesi
ve bu bileşenlerin bazılarının zamanla değiştirilip değiştirilemeyeceği tartışma konusudur. Bu açıdan ekonomik
performans için kamu harcamalarının daha etkin kalemlere doğru yönlendirilmesi önemlidir. Ayrıca maliye
politikasının etkinliğinin artırılması için para ve ticaret politikalarıyla eşanlı olarak kullanılıp kullanılmaması,
beklentileri etkilemesi açısından faiz oranlarının incelenmesi ve ülkenin sahip olduğu doğal kaynakların büyümeyi
nasıl etkileyeceği de uygulamada araştırılacaktır.
Bu bağlamda, Kazakistan ve Kırgızistan’daki kamu harcamalarının bileşenlerinin incelenmesini, büyümenin
dinamikleri açısından diğer değişkenlerin modele katılması ve bu değişkenlerin ülkenin ekonomik büyümesini
kısa ve uzun dönemde nasıl etkileyeceğini Karma Ortalama Grup (PMG) modeli kullanılarak ele alınması
çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmada model sonuçları değerlendirilirken kamu
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harcamasının ekonomik büyümeyi etkilemesinde ülke bazında hangi bileşenlerin etkin olduğu tespit edilmeye
çalışılmıştır.
3.2 Model ve Veri Seti
Analizde araştırılacak ülkeler olarak Kazakistan ve Kırgızistan seçilmiştir. 1992-2015 dönemini kapsayan yıllık
veriler Dünya Bankası, Uluslararası Enerji Ajansı ile Ulusal İstatistik Komitelerinden temin edilmiştir. Verilerin
1992’den başlamasının nedeni söz konusu ülkelerin 1991 yılında bağımsızlığını kazanmaları ve iktisadi rejim
değişikliği yaşamalarıdır. Toplam örneklem hacmi ise 48’dir.
Hipotezimizde bağımlı değişken olarak büyüme değişkeni göstergesi 2010 ABD dolar fiyatıyla Reel GSYH
(GDP) alınmıştır. Bağımsız değişkenler yelpazesi ise geniş tutulmuştur. Kamu harcaması değişkeni göstergesi
olarak safi devletin nihai tüketim harcamaları (GSYH yüzdesi olarak) (govspend), faiz hadleri olarak kredi
(borçlanma) faiz oranları (yıllık yüzde olarak) (lendinginterest), para arzı olarak M2 para arzı (GSYH yüzdesi
olarak) (broadmoney), ticaret değişkeni olarak mal ve hizmetler ticaret dengesi (ihracat-ithalat) (GSYİH yüzdesi
olarak) (tradebal) ve petrol geliri değişkeni olarak ham petrol ve petrol ürünleri ihracatı (bin ton olarak) (oilexport)
kullanılmıştır.
Burada
kullanılacak
olan
modelin
fonksiyonel
biçimi
şu
şekildedir:

ln GDP  f (lngovspend, lnlendinginterest, ln broadmoney, tradebal, lnoilexport) (i)

burada ln
ilgili değişkenlerin doğal logaritmalarının alındığını (kullanıldığını) gösterir. Ln kullanılmasının amacı
değişkenlerdeki standart sapmayı azaltarak birçok zaman serisel problemlerin (değişen varyans, ardışık korelasyon
ve fonksiyonel kalıp) şiddetinin azaltması ve hatta ortadan kaldırmasıdır. Tradebal değişkeninin doğal logaritma
olarak kullanılmamasının nedeni yılların çoğunda negatif değerler içermesidir.
Katsayılarla ilgili hipotezler ise şu şekildedir:

ln govspend  0 ; nedeni kamu harcamaları artışı sonucunda genişleyici maliye politikasının toplam harcamaları
artırması ve bunun sonucunda çarpan etkisiyle denge gelir düzeyinin ya da çıktının (GDP) artmasıdır.

l nlendinginterest  0 ; nedeni kredi faiz oranlarının artması yatırımın maliyeti (borçlanmanın maliyeti)
artıracağından firmalar daha az yatırım yapmaya karar verirler buda toplam harcamaları azaltır ve bunun
sonucunda çıktı azalır.

ln broadmoney  0 ; nedeni para arzının artması ya da artırılması ülke merkez bankaları ve/veya bankalar
tarafından gerçekleştirildiği için bu değişken bir para politikası aracı olarak kullanılabilir. Para arzı artışı bir yandan
faiz hadlerini azaltırken diğer yandan ise gelirleri (GDP) artıracaktır.

tradebal  0 ; nedeni bir ülkenin mal ve hizmetler ihracatı artışı ya da mal ve hizmetler ithalatı azalması ticaret
dengesini artıracağından dolayı ülke içindeki çıktı artacaktır.
βlnoilexport>0; nedeni Kazakistan’ın doğal kaynaklar ve petrol rezervleri açısından zengin ülke olması, bu
kaynakların yurtdışına satılması sonucunda ülkeye bir döviz (sermaye) girişinin sağlanması ve bunun yerel üretimi
canlandırmasıdır.
3.3 Ekonometrik Yöntem
Çalışmada Panel veri yöntemi kullanılmıştır. Baltagi’ye göre panel veri; diğer veri çeşitleriyle kıyaslandığında
ekonomik birimlere (ülkeler, firmalar, hane halkları, v.b.) ait olan farklılıkların modele katılmasına izin
vermektedir.
Panel veride modellerin hem ekonomik birim ya da kesit veri boyutu hem de zaman boyutu vardır:
yit     xit  it (ii)
burada t=1, 2, …, T zamanı ve i=1, 2, …, N (ekonomik) birim boyutunu temsil etmektedir.
Bu modelde hata terimi it  i   it şeklinde yazılmaktadır ve  i birime ait gözlenemeyen etkileri
(karakteri) gösterirken,

 it

normal dağılan iyi davranışlı hata terimini gösterir, 𝜀𝑖𝑡 ~𝑁(0, 𝜎𝜀2 ).

Panel veride doğrusal statik model olarak birçok modelden söz etmek mümkündür. Ancak arasında iki model
diğerlerine kıyasla panel verinin yapısını daha iyi göstermesi açısından daha üstündür. Bunlar sabit etkiler (FE) ve
rassal etkiler (RE) modelleridir. FE modelinde bağımsız değişkenlerle hata terimi ilişkili olmamasına rağmen
birime ait gözlenemeyen etkilerle ilişkili olmasına izin verilir. Bunun yanında RE modelinde birime ait
gözlenemeyen etkilerin tamamen rassal oldukları ve bağımsız değişkenlerle ilişkili olmadığı varsayılır.
Ancak bu modelde statik modellerin yerine Pesaran (1999) tarafından önerilen Karma Ortalama Grup Tahmini
(Pooled Mean Group, PMG) modelleridir. Bu yöntemde modeller hem uzun dönem hem de kısa dönem katsayıları
tahmin edilmesi sonucunda daha dinamik hale gelmektedir. Bağımlı değişkeni etkileyecek etmenler kısa ve uzun
dönem olarak ayrıştırılmaktadır. Elde edilen uzun dönem katsayıları kesitler (ülkeler) arasında değişmezken sabit
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terim, kısa dönem katsayıları ve hata terim varyansları kesitler arasında farklı varsayılmaktadır. Bunun yanında,
FE modelinde sadece sabit terim kesitler arasında değişken farklı varsayılmaktadır (Pesaran vd, 1999:620-621).
Veri ülkelerde uygulanan maliye politikalarının farklı olması (yani uygulanan kamu harcamaları bileşenlerinin
birbirinden farlılık göstermesi) durumunda bu modelin önemi ortaya çıkmaktadır.
Bu bağlamda karma hata düzeltme modelinin kullanılması zaman içindeki ülkeler arasındaki (maliye
politikalarındaki ya da diğer değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisi bakımından) bu farklılıklarının
ve/veya değişikliklerinin incelenmesinde önem taşımaktadır. Daha önce belirtildiği gibi PMG tahmin edicileri kısa
dönem ve uzun dönem katsayılarını birbirlerinden ayırmaktadır. Maliye politikasının uygulanması ve boyutu
ülkeler arasında farklılık gösterdiğinden dolayı kamu harcamalarının iktisadi büyüme üzerindeki etkisinin
incelenmesinde bu tahmincilerin önemi büyüktür. Mali ayarlama ve teşvik paketleri sonucunda kamu
harcamalarının bileşenleri zamanla değişebilmektedir. Kısa dönemde ülkelerin büyümesinde etkili olan iktisadi,
siyasi ve finansal sistemine bağlı olarak söz konusu bileşenler değişebilmektedir.
Bunun yanında, bağımsız değişkenlerin büyümeye olan uzun dönemli etkisi ülkeler arasında daha homojen
olarak varsayılabilir. Yani söz konusu değişkenlerin büyümeye olan etkisi bahsedilen hipotezlerin öngördüğü gibi
ve ülkeler açısından uzun dönemde birbirlerine yakınsayacaktır.
Ayrıca bu modelin diğer eşbütünleşme (kointegrasyon) yöntemlerinden üstün tarafları bulunmaktadır. İlk olarak
geleneksel eşbütünleşme yöntemi değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin var olması için tüm değişkenlerin
aynı dereceden kointegre olması gerektiğini savunur; örneğin tüm değişkenler 1.dereceden eşbütünleşik (1.fark
durağan) olmalıdır. Pesaran, hem 1.dereceden hem de 0.dereceden eşbütünleşik (hem düzey olarak hem de 1.fark
durağan; yani I(0) ve I(1) değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin söz konusu olabileceğini iddia etmiştir.
Hatta eşbütünleşme derecesi farklı değişkenler arasında da uzun dönemli bir ilişki bulunabilmektedir. İkinci husus
olarak bu yöntemde uzun dönemli bir ilişkinin bulunması için (i) geleneksel birim kök testleri ile kointegrasyon
testlerine ihtiyaç yoktur (ii) bağımsız değişkenlerin kesin dışsallığı ve hata terimlerinin ardışık bağlanımlı
olmamasıdır. Sorunu çözmek için ise değişkenlerin uygun gecikmeleri modele katılmalıdır.
PMG modelinin ilk adımı olarak özbağlanımlı dağılmış gecikme (ARDL) modeli şu şekildedir:


q

yi ,t   yi ,t  j   X 'i ,t  j  ij  ui ,t (iii)
j 1

i
j

j 0

burada i=1, 2, …, N ülkeyi gösterirken t=1, 2, …, T zamanı gösterir. Yi,t doğal logaritmalı Reel GSYİH’ı, Xi,t
bağımsız değişkenler kümesini, ui,t hata terimlerini gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta gecikme
uzunluğunu j gösterirken q bağımsız değişken için uygun gecikme uzunluğunu gösterir ve bu sayı bağımsız
değişkenlere göre değişebilmektedir (Pesaran vd, 1999:4).
ARDL modeli kullanılarak PMG modeli şu şekilde yazılabilir:
 1

q 1

j 1

j 0

yi ,t   i ECTi ,t   i , j *yi ,t  j   X 'i ,t  j i , j * vi ,t (iv)
Burada hata düzeltme modeli katsayısı ECTi ,t  yi ,t 1  X 'i ,t  yazılır (Eviews9 User’s Guide, s.838-839).

Ayrıca ∆ 1.fark operatörünü, α* ve β* katsayıları kısa dönemli katsayıları,  uzun dönem katsayısını ve 
katsayısı ayarlanma hızını göstermektedir (Pesaran vd, 1999:5).
Pesaran, uzun dönem katsayılarını ve ayarlanma hızı katsayısını kullanaraktan log-olabilirlik fonksiyonunu
hesaplarlar:

lt ( )  

Ti N
1 N 1
2
log(2

)

(Yi   i ECTi )T H i (Yi   i ECTi ) (v)


i
2
2 i 1
2 i 1  i

yt   X t modelinden  parametresi elde
 ile  ’nin tahmin edilmesinde kullanılır. Bu tahminler (  ile  i2 )  parametresinin yeni tahmininin
edilir ve
log olabilirlik fonksiyonunun maksimize edilmesi için (i) ilk olarak
2
i

  ile  2

i
elde edilmesinde kullanılır ve bu süreç yakınsama gerçekleşinceye kadar devam edecektir. Son
,
tahmini kullanılaraktan kısa dönem katsayıları α* ve β*hesaplanabilir. Son olarak çalışmada model seçiminde
kullanılacak diğer kriterler Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Schwarz Bilgi Kriteri (SC veya BIC)’dir. AIC daha uzun
gecikmeli modelleri tercih ederken SC daha mütevazi (küçük) modelleri tercih eder. Kullandığımız çalışmada
yıllık verilerin kullanıldığını düşünecek olursak daha uygun kriter olarak SC bir adım öne çıkmaktadır.
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Özetleyecek olursak; en iyi model olarak ya en yüksek log-olabilirlik değerine ya da en düşük AIC ve SC
değerlerine sahip modeldir. Amacımız da en iyi 3 modeli tahmin etmektir.
Tutarlılık ve etkinlik bakımından PMG ile kıyaslanabilecek modeller Ortalama Grup (MG) ve Dinamik Sabit
Etkiler (DFE) model tahmincileridir. İlk olarak bu modeller Pesaran ve Smith (1995, 1997) tarafından önerilmiştir.
MG yöntemi her grup için ayrı ayrı model tahmin eder ve katsayıların ortalamasını kullanır. Yani gruplar arası
sabit terim, eğim katsayısı ve hata terimi varyansı farklıdır. MG uzun dönem katsayılar ortalaması için tutarlı
tahminler sağlar. Ancak gruplar arası eğim katsayılarının benzer olduğu durumda bu tahminler etkin olmayacaktır.
DFE modeli her grubun zamansal verilerini birleştirir ve böylece gruplar arası eğim katsayılarını kısıtlayarak
birbirlerine eşitler ve sadece sabit terimlerin farklı olmasına olanak verir. Eğim katsayıları birbirinden farklı
olduğunda DFE tahmincileri tutarsız hale gelir. PMG modeli ise bu iki modelin arabulucusu sayılır; hem zamansal
verileri birleştirir hem de katsayıların ortalamasını kullanır hem de gruplar arası sabit terimin, kısa dönemli eğim
katsayılarının ve hata terimi varyansının değişmesine izin verirken uzun dönemli katsayıların homojenleşmesini
sağlar.
Uzun dönemli katsayıların homojenliği söz konusu olduğu durumda ise PMG ya da DFE tutarlı ve etkindir. Eğer
bu homojenlik gerçekleşmezse, söz konusu modellerin tahmincileri tutarsız olur. Bu durumda MG modeli daha
tutarlı tahminciler sağlamaktadır. Ayrıca söz konusu heterojenlik ayarlanma hızının daha az tahmin edilmesine
neden olur (Robertson ve Symons, 1997). Katsayılar ortalamalarındaki heterojenlik MG, PMG veya DFE
tahmincileri arasındaki farklılığa Hausman (1978) tipi test uygulanarak tespit edilebilir. Modellerin tahmini STATA
14 paket programı kullanarak yapılmıştır. Bu model grupların tahmin edilmesi için önceden özet panel veri birim
kök testleri yapılmaktadır. Önkoşul olarak değişkenlerin ya 0.dereceden ya da 1.dereceden durağan olmaları
gerekmektedir. Test sonuçları da Eviews 9 programı kullanarak yapılmıştır.
Testlere başladığımız denklem ise şu şekildedir:

yit  i yit 1  X 'it i  uit

(vi)

burada i=1, 2, …, N kesit veri birimleri (ülkeleri) ve t=1, 2, …, T zaman boyutunu,
vektörünü,

i özbağlanımlı

değişken katsayılarını ve

göstermektedir. Eğer i  1 olursa,

yit

uit

X 'it

dışsal değişken

karşılıklı bağımsız ve idiosinkratik hata terimlerini

(trend) durağan olmaktadır. Diğer türlü, eğer i  1 olursa,

yit birim

i ’nın varsayımına göre birbirinden farklılaşır. Tüm i’ler için
i parametresi (sabitse) ortak varsayılır. Diğer taraftan, i her i için değişkense,

kök içerir. Testler özbağlanımlı değişken katsayısı

i  

ise kesit veriler arasında

kesitler arası

i

parametresi bireyseldir (Eviews 9 User’s Guide, s.558-559).

Levin, Lin ve Chu (LLC), Breitung ile Hadri testleri ortak birim kök varsayımı yaparlar. Tüm testlerde sıfır
hipotez birim kök var şeklindedir. Hadri testinde sıfır hipotez değişkeni durağan şeklindedir.
LLC (2002) ve Breitung (2000) şu ADF modelini kullanmaktadır:
pi

yit   yit 1   ij yit  j  X 'it  i  vit (vii)
j 1

Kesit verilerde ortak birim kök
Hipotez testler:

    1 , far terimlerinin gecikme uzunluklarının i değişir olması varsayılır.

H0 :   0 (seri birim kök içerir) vs. H1 :   0 (seri duragandir)

LLC aşağıdaki temsili modeli kullanır:

(viii)

 yit   yit 1  it (ix)

i


𝜌𝑖 ̌
burada  y it   yit    ij yit  j  X 'it   / si ve 𝑦̂𝑖𝑡−1= [𝑦𝑖𝑡−1 − ∑𝑗=1
𝛽𝑖𝑗 ∆𝑦𝑖𝑡−𝑗 − 𝑋 `𝑖𝑡 𝛿̌ ] / 𝑠𝑖 ve si (vii)
j 1



denklemdeki standart hataları gösterir. Sıfır hipotez altında düzelttirilmiş t-istatistiği asimptotik olarak normal
dağılır:
𝑡𝑎∗ =

t

̂ 2 𝑠𝑒(𝑎̃)к𝑚𝑇
𝑡𝑎 −(𝑁𝑇̂ )𝑆𝑁 𝜎
̂
∗
𝜎𝑚𝑇
̂

→ 𝑁(0,1) (𝑥)

(viii) hipotez testleri için t-istatistiğini, 𝜎𝜀2 hata terimi

it ’nın

tahmin edilen varyansını, 𝑠𝑒(𝑎̃) (vii)

denklemdeki
katsayının
standart
hatasını
ve
∑𝜌
𝑇̂ = 𝑇 − 𝑖 − 1 ifade etmektedir. Ortalama standart sapma oranı S N her birim için uzun dönem standart
𝑁

sapmanın yenilik (hata terimi) standart sapmasına olan oranının ortalamasını gösterir.
standart sapmanın ayarlanma terimini gösterir (Levin vd, 2002:4-8).

 mT * ve  mT * ortalama ve
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Breitung (2000) testi LLC testinden farklılıkları (i) denklemdeki bağımlı ve bağımsız değişkenlerin dışsal
değişken kullanılmaksızın elde edilir.
Yani ∆𝑦̂𝑖𝑡 = [

𝜌1 ̆
∆𝑦𝑖𝑡 −∑𝑗=1
𝛽𝑖𝑗 ∆𝑦𝑖𝑡−𝑗

𝑠𝑖

𝜌𝑖 ̌
] ve 𝑦̂𝑖𝑡−1 = [𝑦𝑖𝑡−1 − ∑𝑗=1
𝛽𝑖𝑗 ∆𝑦𝑖𝑡−𝑗 ]/𝑠𝑖

(xi)

(ii) temsili değişkenler dönüştürülür ve trendden arındırılır:

yit * 

 y  ...   y iT
T t 
  y it  it 1
T  t 1 
T t

yit *  y it  y i1

t 1
( y iT  y i1 )
T 1

Kararlılık katsayısı





 (xii)

bu değişkenler kullanaraktan bulunur:

yit *   yit * vit

(xiii)

Sıfır hipotezi altında elde edilecek  * tahmincisi asimptotik olarak standart normal dağılır (Eviews 9 User’s
Guide, s.560-561).
Im, Pesaran ve Shin (IPS) (2003) ile Fisher ADF ve PP testleri bireysel birim kök varsayımı yaparlar. Tüm
testlerde sıfır hipotez birim kök var şeklindedir. IPS (2003) Testi altyapı olarak (vii). denklemdeki ADF modelini
kullanır. Yalnız burada her ülke için farklı ADF modeli tahmin edilir ve bunun sonucunda sıfır ve alternatif
hipotezler şu şekilde yazılır:

H 0 : her i için  i  0
i=1, 2, ..., N1 için  i  0
 (xiv)
H1 : 

i=N+1, N+2, ..., N için  i  0
Farklı ADF

 i ’ler

modelleri tahmin edildikten sonra

için t-istatistikleri ( tiT (  ) ) ortalaması:
i

i



t NT    tiTi ( i )  / N (xv)
 i 1

N

Bazı kesitler için gecikme uzunluğu sıfırdan farklı olduğunda IPS t NT ‘nin asimptotik standart normal
N

dağıldığını kanıtlamıştır: Wt



N t NT  N 1  E (t iTi ( i ) )
i 1

NT

N

1

N

Var (t

iTi ( i )

 N (0,1) (xvi)

)

i 1

Burada E (t iTi ( i ) ) ve Var (t iTi ( i ) ) ortak beklenen değer ve varyansı göstermektedir (Imvd, 2003).
Fisher tipi ADF ve PP testleri bireysel birim kök testlerinden elde edilmiş p-değerlerinin biriktiren testlerden
Fisher’in (1932) sonuçlarının uyarlanmasıyla elde edilir (Maddala ve Wu, 1999; Choi, 2001).  i i ülkesi için
bireysel birim kök testlerinden elde edilen p-değerlerini gösterirse, N kesit için birim kök vardır sıfır hipotezi
varsayımı altında Fisher ADF ve PP test istatistikleri (her iki dağılım da test istatistikleri için geçerlidir; özet panel
birim kök testleri sonuçları sadece Ki Kare istatistiklerini verir ve şu şekilde olmaktadır:
N

2 log( i )   22N
i 1

1
Z
N

N


i 1

1

(xvii)
1

( i )  N (0,1)

burada  standart normal dağılımın kümülatif dağılım fonksiyonunun tersinin gösterir. Sıfır ve alternatif
hipotezler IPS testideki gibidir (Choi, 2001:252-254).
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3.4 Model Tahminleri ve Bulguların Değerlendirilmesi
Ek Tablo 1’de Özet Panel birim kök testleri verilmiştir. Burada serilerin durağan veya (ortak ya da bireysel)
birim kök içermemeleri için H0 hipotezinin reddedilmesi gerekmektedir. Sonuçları bu çerçevede değerlendirecek
olursak değişkenlerden sadece kamu harcaması (lnkamuharcamaları) düzey olarak durağan, diğer değişkenlerin
ise tümünün (lngsyh, lnfaizoranı, lnparaarzı, ticaret, lnpetrolihracatı) 1.farkları durağan bulunmuştur.
Değerlendirme yapılırken testlerin çoğunda sıfır hipotezi reddedilebilirliğine bakılmıştır. Örneğin lngsyh düzey
halde modele sadece bireysel sabit terim ile trend katıldığında durağan bulunmuştur, diğer seçeneklerde (hiçbiri
ve bireysel sabit terim) seri birim kök içermektedir. Lnkamuharcamaları düzey olarak modele hiçbir dışsal
değişken katılmadığında birim kök içeriyor gibi gözükmektedir. Oysaki dışsal değişken(ler) modele katıldığında
düzey olarak durağan bulunmuştur. Diğer değişkenler de dışsal değişkenler modelden dışlandığında veya modele
katıldığında ilgili test istatistikleri p-değerleri incelenmiş ve durağan olup olmadıklarına karar verilmiştir. Sonuç
olarak değişkenlerin tümünün ya düzey olarak, I(0), ya da birinci farkının, I(1), durağan bulunması PMG
modellerinin tahmin edilmesinde önkoşulun sağlanması açısından önem arz etmektedir.
Tablo 3’de büyümeye etki eden faktörler ortak bazda ele alınmıştır. Model seçiminde kullanılan değerler logolabilirlik ve AIC ve BIC bilgi kriterleridir. Daha önce belirtildiği gibi daha iyi modellerin seçiminde logolabilirliğin daha yüksek ve/veya bilgi kriterlerinin daha düşük olması dikkate alınmalıdır. Bu açıdan
değerlendirildiğinde en iyi model ARDL (3,1,1,1,3,4) daha sonra ARDL (4,1,1,1,3,2) ve son olarak da ARDL
(1,1,1,2,2,4) modelidir.
Model
Değişkenler
UzunDönem Katsayılar
Lnkamuharcamaları
Lnfaizoranı
Lnparaarzı
Ticaret
Lnpetrolihracatı
Kısa Dönem Katsayılar
ECT (Hata Düzeltme Katsayısı)

ARDL(3,1,1,1,3,4)
Katsayı P-Değeri

ARDL(4,1,1,1,3,2)
Katsayı P-Değeri

ARDL(1,1,1,2,2,4)
Katsayı P-Değeri

0.834***
-0.87***
0.118***
0.0215***
0.085**

1.217***
-1.65***
0.515***
0.0231***
-0.307**

0.435***
0.304**
-0.393***
0.008***
0.902***

-0.26

-0.264

Lngsyh

D2.lngdp: 0.296***
D3.lngdp: -0.132**

Lnkamuharcamaları
Lnfaizoranı

-0.021
0.143

-0.149
D2.lngdp: 0.951***
D3.lngdp: -0.746*
D4.lngdp: 0.287*
-0.0551
0.111**

Lnparaarzı

-0.0294**

-0.0652***

D1.tradebal: -0.104
D2.tradebal: 0.0092**
D3.tradebal: -0.003***
D1.lnoilexport: -0.141
D2. lnoilexport: 0.206
D3. lnoilexport: -0.168
D4. lnoilexport: 0.046*
6.353
2
40
146.6767
AIC: -281.3534;
BIC: -271.2201

D1.tradebal: -0.00612
D2.tradebal: 0.00615*
D3.tradebal: -0.002**

Ticaret

Lnpetrolihracatı
Sabit Terim
Ülke Sayısı
Örneklem Hacmi
Log-Olabilirlik
Bilgi Kriterleri

D1.lnoilexport: 0.144
D2. lnoilexport: -0.0581
4.258
2
40
139.6888
AIC: -267.3776;
BIC: -257.2444

-0.1***
0.0094
D1.lnbroadmoney: 0.112
D2.lnbroadmoney: -0.086
D1.tradebal: -0.0027**
D2.tradebal: 0.0018***
D1.lnoilexport: -0.906
D2. lnoilexport: 0.856
D3. lnoilexport: -0.475
D4. lnoilexport: 0.137
4.07
2
40
126.8445
AIC: -241.6891;
BIC: -231.5558

Tablo 3. Büyümenin Uzun ve Kısa Dönem Etmenleri, Tüm Ülkeler
10% Anlamlı=*; 5% Anlamlı=**; 1% Anlamlı=***

4 Sonuç ve Değerlendirme
Araştırmada kamu harcaması bileşenleri, kamu harcamaları ve diğer değişkenlerin iktisadi büyümeye olan kısa
ve uzun dönemli etkisi incelenmiştir. Tablo 3’de görüldüğü üzere, tüm değişkenler %5 anlamlılık düzeyinde
anlamlı bulunmuştur. Dolayısıyla bağımlı değişkenlerin tümünün (lnkamuharcaması, lnfaizoranı, lnparaarzı,
ticaret, lnpetrolihracatı) büyümeyi uzun dönemde etkilediği sonucuna varılmıştır. Kamu harcaması katsayısı tüm
modellerde pozitif bulunmuştur. Kamu harcaması %1 arttığında, diğer her şey sabitken, iktisadi büyüme sırasıyla
%0.834, %1.217 ve %0.435 artmaktadır.
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Kamu harcamaları bileşenleri bir bütün olarak arttığında faiz oranlarının da artmasıyla borçlanmanın maliyeti
artar ve özel yatırımlar engellenir. Ancak devlet bu harcamaları karşılamak için hane halklarından borç aldığında
onların gelirleri artmış olur ve onların tüketim harcamalarının artmasına neden olur. Sonuç olarak tüketim GSYİH
içinde önemli paya sahip olduğundan dolayı bu değişkendeki bir artış GSYİH’yi ve dolayısıyla büyümeyi uzun
dönemde artırır.
Tablo 3’e göre, kredi faiz oranları katsayıları ilk iki modelde negatif, son modelde ise pozitif bulunmuştur. Son
model katsayısı beklentilerle örtüşmemektedir. Faiz oranlarındaki her %1’lik artış, büyümede %0.87- %1.65
arasında azalmaya neden olmaktadır. Faiz oranları hem hane halkları hem devlet hem de özel sektör için
borçlanmanın maliyetini oluşturduğundan ülke ekonomilerinin tümünde toplam harcamaları azaltarak çıktıyı ve
daha sonra büyümeyi azaltır.
Ticaret fazlasının artması ise büyümeyi tetikleyen faktördür. Ticaret fazlası tüm modellerde büyümeye olumlu
etki yapmıştır. Bu bağlamda ihracatın canlanması sonucunda ülkeye döviz girmesi ve bunun yeni yatırımlar için
kaynak teşkil etmesi, bu sektörlerde üretimin ve ülke içi istihdamın artması ve bunun sonucunda üretiminde daha
da artması mümkün olabilmektedir. Daha az ithal mal ve hizmet tüketilmesiyle tüketicilerin tercihlerinin daha çok
yerli mallardan yana kullanması, ülke içindeki farklı sektörlerin canlanmasını sağlayarak ekonominin tümünde
üretimin artmasına neden olabilmektedir.
Petrol ihracatına bakılacak olursa; ihracatının büyümeye etkisi 1. ile 3. modelde pozitif, 2. modelde ise negatif
bulunmuştur. Bu kapsamda ilk ve son modelin petrol ihraç eden ülke olan Kazakistan’la, 2. model sonucunun ise
petrol ithal eden ülke olan Kırgızistan’la örtüştüğünü göstermektedir.
Kısa dönem katsayılarını yorumlayacak olursak; katsayılar iki ülke için farklılık göstermesi hem maliye
politikasının uygulanması ve bileşenlerinin farklılığını hem de diğer bağımsız değişkenlerin her ülkeye ait
niteliklerinin olduğunu göstermektedir. Hata düzeltme terimi katsayısı negatif ve -2’de büyük bulunmuştur.
Kredi faiz oranları büyümeyi bileşenleri aracılığıyla dolaylı olarak etkilemektedir. Her iki ülke için kısa dönem
etkisi anlamlı bulunmuştur. Genişleyici para politikası büyümeyi (her iki ülkede) kısa dönemde olumsuz etkiler.
Para politikası aracı olarak para arzının değiştirilmesi büyümeyi kısa dönemde olumsuz etkilemesine rağmen uzun
dönemde olumlu etkilemektedir. Ticaret fazlasının büyümeye olan zamansal etkisi para arzının etkisi gibi
olmaktadır. Bununla birlikte, ticaret Kazakistan ve Kırgızistan ekonomileri için büyük önem taşımaktadır. Her iki
ülke Avrasya Ekonomik Birliği (AEB) üyesidir. Ülkeler arasında ticaret hacminin gelecek 5-10 yıl için artırılması
planlanmaktadır. Kırgızistan’ın para politikası aracı olarak döviz kuru kullanması bu değişkenin ticaret için ne
kadar önem arz ettiğini göstermektedir.
Ayrıca petrolün her iki ülke açısından önemi çok büyüktür. Petrol ihracatının Kazakistan için ekstra kaynak
sağladığı ve Kırgızistan için bir hammadde maliyetini azaltması için mevcut kaynakları yerel üretimde kullanması
ülke ekonomileri için önemlidir.
Sonuç olarak, uzun yıllar boyunca merkezi planlamaya dayalı bir ekonomik sistemle idare edilen her iki ülkenin
serbest piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomik sisteme geçmeleri uzun bir süreci içermektedir. Böylesi bir düzen
değişikliğine maruz kalan ülkelerin piyasa ekonomisini oturtması ve bu ekonomilerde rekabete dayalı yeni bir
ekonomik düzenin tesisi için uzun bir süreç gerekmekte ve bu süreçte devlete çok önemli görevler düşmektedir.
Bu anlamda merkezi planlı ekonomiden piyasa ekonomisine geçen ülkeler açısından devletin iktisadi hayata
müdahale boyutunun ciddi manada tartışılması ve büyüme sürecine etkisinin analiz edilmesi literatüre katkı
yapacağı düşünülmektedir.
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Özet Panel Birim Kök Testleri: Gecikme Uzunluğu Seçimi SC kullanılarak, Newey-West otomatik bant geniişliği
seçimi ve BartlettKernel
Düzey(Test İstatistiğive1% (***) Anlamlı, 5%(**) Anlamlı, 10%(*) Anlamlı)
Hiçbiri
Bireysel Sabit Terim
Bireysel Sabit Terim ve Trend
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -1.784**
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -1.947**
Breitung t-ist. 0.962
Levin, Lin, ve Chut 4.01
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat 0.013
Im, Pesaran ve Shin W-istat ADF-Fisher Ki Kare 0.068, PPADF-Fisher Ki Kare 5.10, PP5.814***
Fisher Ki Kare 0.27
Fisher Ki Kare 0.148
ADF-Fisher Ki Kare 34.593***, PPFisher Ki Kare 271.209***
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -4.431***
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -4.75***
Breitung t-ist. -1.037
Levin, Lin, ve Chu t -1.047
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat Im, Pesaran ve Shin W-istat ADF-Fisher Ki Kare 3.968, PP- 4.644***
4.535***
Fisher Ki Kare 6.689
ADF-Fisher Ki Kare 25.315***,
ADF-Fisher Ki Kare 22.771***, PPPP-Fisher Ki Kare 25.43***
Fisher Ki Kare 31.98***
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -0.70
Levin, Lin, andChu t -2.188**
Levin, Lin, ve Chu t -3.145***
Breitung t-ist. 0.588
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat -0.868
ADF-Fisher Ki Kare 16.754***,
Im, Pesaran ve Shin W-istat 0.425
ADF-Fisher Ki Kare 6.535, PPPP-Fisher Ki Kare 20.534***
ADF-Fisher Ki Kare 1.933, PPFisher Ki Kare 11.858**
Fisher Ki Kare 1.778
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -3.525***
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChut 0.308
Breitung t-ist. 0.741
Levin, Lin, ve Chu t -0.404
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat 0.255
Im, Pesaran ve Shin W-istat ADF-Fisher Ki Kare 2.435, PPADF-Fisher Ki Kare 2.294, PP3.457***
Fisher Ki Kare 2.445
Fisher Ki Kare 3.716
ADF-Fisher Ki Kare 17.463***, PPFisher Ki Kare 13.84***
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -1.293*
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -1.016
Breitung t-ist. -0.80
Levin, Lin, ve Chu t -0.963
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat -0.325
Im, Pesaran ve Shin W-istat ADF-Fisher Ki Kare 4.00, PPADF-Fisher Ki Kare 3.676, PP1.731**
Fisher Ki Kare 4.896
Fisher Ki Kare 3.286
ADF-Fisher Ki Kare 9.171*, PPFisher Ki Kare 9.37*
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -4.755***
Levin, Lin, andChut 2.595
Levin, Lin, ve Chut 0.896
Bireysel Birim Kök:
Breitung t-ist. -3.436***
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat Bireysel Birim Kök:
ADF-Fisher Ki Kare 1.578, PP- 2.763***
Im, Pesaran ve Shin W-istat 0.336
Fisher Ki Kare 1.522
ADF-Fisher Ki Kare 16.254***,
ADF-Fisher Ki Kare 2.304, PPPP-Fisher Ki Kare 2.06
Fisher Ki Kare 2.527
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Özet Panel Birim Kök Testleri: Gecikme Uzunluğu Seçimi SC kullanılarak, Newey-West otomatik bant
geniişliği seçimi ve BartlettKernel
1.Fark(Test İstatistiğive1% (***) Anlamlı, 5%(**) Anlamlı, 10%(*) Anlamlı)
Hiçbiri
Bireysel Sabit Terim
Bireysel Sabit Terim ve Trend
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -3.69***
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -4.688***
Breitung t-ist.1.2223
Levin, Lin, ve Chu t -2.174***
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat Im, Pesaran ve Shin W-istat ADF-Fisher Ki Kare 12.571**, 4.925***
2.787**
PP-Fisher Ki Kare 14.257***
ADF-Fisher Ki Kare 27.855***,
ADF-Fisher Ki Kare 16.228***, PPPP-Fisher Ki Kare 22.755***
Fisher Ki Kare 9.095***

lngdp

lngovspend
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -5.835***
Breitung t-ist. -3.153***
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat 4.446***
ADF-Fisher Ki Kare 22.051***, PPFisher Ki Kare 26.16***
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -1.692**
Levin, Lin, andChu t -3.153***
Breitung t-ist. -1.7545**
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat Im, Pesaran ve Shin W-istat 2.843***
2.008**
ADF-Fisher Ki Kare 14.883***,
ADF-Fisher Ki Kare 10.19**, PPPP-Fisher Ki Kare 15.404***
Fisher Ki Kare 10.252**
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -4.383***
Levin, Lin, andChu t -4.9363***
Breitung t-ist. -1.862**
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat Im, Pesaran ve Shin W-istat 6.421***
5.8541***
ADF-Fisher Ki Kare 35.971***,
ADF-Fisher Ki Kare 29.864***, PPPP-Fisher Ki Kare 52.913***
Fisher Ki Kare 61.463***
Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -9.077***
Levin, Lin, andChu t -1.9514**
Breitung t-ist. -0.956
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat Im, Pesaran ve Shin W-istat 2.195**
6.546***
ADF-Fisher Ki Kare 11.945**, PPADF-Fisher Ki Kare 33.046***, PPFisher Ki Kare 13.9483***
Fisher Ki Kare 8.331*

lnlendinginterest

Ortak Birim Kök:
Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, andChu t -5.837***
Levin, Lin, ve Chu t -5.413***
Bireysel Birim Kök:
Bireysel Birim Kök:
Im, Pesaran ve Shin W-istat ADF-Fisher Ki Kare 31.123***, 4.77***
PP-Fisher Ki Kare 30.996***
ADF-Fisher Ki Kare 25.887***,
PP-Fisher Ki Kare 25.83***

lnbroadmoney

Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, ve Chu t -4.795***
Bireysel Birim Kök:
ADF-Fisher Ki Kare 26.259***,
PP-Fisher Ki Kare 27.06***

tradebal

Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, ve Chu t -8.7522***
Bireysel Birim Kök:
ADF-Fisher Ki Kare 53.995***,
PP-Fisher Ki Kare 54.8524***

lnoilexport

Ortak Birim Kök:
Levin, Lin, ve Chu t -3.437***
Bireysel Birim Kök:
ADF-Fisher Ki Kare 19.093***,
PP-Fisher Ki Kare 23.934***

Ek Tablo. Özet Panel Birim Kök Test Sonuçları: Düzey ve Birinci Fark Değişkenler için
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