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Öz
Bu çalúmada, toplam faktör verimlili÷i, ekonomik büyüme ve ihracat arasndaki iliúki Türkiye ekonomisi için 1960-2014 döneminde Engle-Granger nedensellik analizi, Johansen eúbütünleúme testi ve
hata düzeltme modeli aracl÷yla incelenmiútir. Nedensellik analizi çerçevesinde, mevcut serilerin
uzun ve ksa dönem iliúkileri açsndan, uzun dönemde toplam faktör verimlili÷i ekonomik büyüme
üzerinde negatif etkide bulunurken ihracat pozitif yönde etkiledi÷i görülmektedir. Bu ba÷lamda,
Türkiye ekonomisinin inovasyonu teúvik eden bir büyüme modeline sahip olmad÷ belirlenmiútir.
Arkasndaki olas nedenler ksaca úu úekilde belirtilebilir: (i) finans odakl yatrm stratejileri, (ii)
spekülatif güdülerin artú, (iii) finansallaúma ve (iv) borçlanma artú. Çalúmada elde edilen bir di÷er
önemli bulgu, ihracat odakl üretimde kullanlan ara mallarn yüksek oranda ithal kökenli olmasna
karún, ekonomik büyüme üzerinde ihracatn negatif etkisi görülürken toplam faktör verimlili÷ini
pozitif yönde etkilemesidir. Son olarak, Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme ve toplam faktör
verimlili÷i arasnda tek yönlü nedensellik iliúkisi bulunmaktadr.
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The Causality Analysis of the Relationship Between Total Factor Productivity,
Economic Growth and Exports in Turkey
Abstract
In this study, the relationship between total factor productivity, economic growth and exports was
examined by way of Engle-Granger causality analysis, Johansen cointegration test and error correction model for Turkish economy from 1960 to 2014. In the framework of causality analysis, it is seen
that total factor productivity has a negative effect on economic growth in the long run while positively affects the exports, in terms of long- and short-term relationships of the existing series. In this
context, it was determined that the Turkish economy does not have an economic growth model that
encourages innovation. The potential reasons behind this case can be briefly stated as follows: (i)
finance-oriented investment strategies, (ii) increase in speculative motives, (iii) financialization, and
(iv) increase in indebtedness. Another crucial finding in the study is that there is a negative effect of
exports on economic growth while it positively affects the total factor productivity, even though
intermediate goods using in export-oriented production are imported at a high rate. Finally, there is a
one-way causal relationship between exports and total factor productivity and economic growth in
Turkey.
Keywords: Total Factor Productivity, Economic Growth, Exports, Johansen Cointegration, EngleGranger Causality
JEL Classification: C01, F41, O33
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1. Giriú
Dünya ekonomik sistemi bir bütün olarak iktisadi krlmalar ve buna ba÷l yaúanan sosyoekonomik ve politik de÷iúimleri içerisinde barndran dinamik bir yapya sahiptir. Özellikle
iktisadi temelde yaúanan sorunlar ve sonrasnda bu sorunlara intikal eden politik de÷iúimler,
toplumsal düzeydeki etkisini kapitalist sistemin tüm zamanlarnda göstermiútir. 1980 yl
sonras teorik düzlemde uygulamaya konulan neoklasik iktisadi yaklaúmn ön plana çkmas ve politik arenada neoliberal iktisadi önermelerin benimsenmeye baúlanmas, geliúmekte olan ülkelerin toplumsal yapsnda köklü bir de÷iúim meydana getirmiútir. Türkiye
ekonomisi bu dönüúümlerin gerçekleúti÷i “geliúmekte olan ülkeler” kategorisinde önde
gelen ülkelerden biri olarak karúmza çkmaktadr. Keza dünya iktisadi sisteminde yaúanan
dönüúüme ba÷l olarak Türkiye ekonomisi, özellikle liberalleúme politikalar çerçevesinde
yaúad÷ yapsal dönüúüm sonrasnda ithal ikameci sanayileúme politikalarn terk ederek
dúa yönelik, ihracat odakl bir ekonomi politikas izlemeye baúlamú ve tüm hukuksal ve
politik altyapsn bu dönüúüme ba÷l olarak tekrar yenilemiútir.
Türkiye ekonomisinin yakn geçmiúte yaúad÷ yapsal de÷iúimin en önemli baúlklar arasnda 1989 ylnda sermaye hesabnn serbestleútirilmesi bulunmaktadr. Sermaye hareketlili÷inin önündeki engellerin kaldrlmas çerçevesinde uygulanan (de)regülasyon politikalar, finansal sektörün iktisadi ortamda güç kazanmasnn ve finansal piyasalarn oyun kurucular arasnda temel kâr kayna÷ olmas açsndan öneminin artmasnn önünü açmútr.
Sermaye hesabnn liberalleúmesi do÷rultusunda dúa açlm stratejisi, 1980 sonras uygulanan bir dizi iktisadi reformla birlikte do÷rudan yabanc yatrmlarn ve portföy yatrmlarnn Türkiye ekonomisi içindeki paynn ciddi boyutlarda artmasna neden olmuútur. Günümüz iktisadi koúullarnda süregelen fon akmlarnn arkasnda yatan temel faktörlerin baúnda, bu yapsal reformlarn destekledi÷i finansal yatrmlarda meydana gelen artúlar ve
farkllaúmalar yatmaktadr.
Finans sektöründe yaúanan de÷iúimlere ek olarak, Türkiye ekonomisinde uygulanan yapsal
reformlarn 1980 sonrasnda etkisini gösterdi÷i bir di÷er gösterge de inovasyon ve buna
ba÷l araútrma ve geliútirme (Ar-Ge) yatrmlarndaki performanstr. Özellikle finansal
sektörde meydana gelen dönüúüm sonrasnda Ar-Ge yatrmlarnn ve inovasyon ölçe÷inde
yaúanan artún arkasndaki faktörlerin iktisadi temelleri çok farkl alanlar kapsamú olsa da
temel olarak iki önemli detay üzerinde durmak gerekir. ølk olarak, dúa yönelik politikalarda
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ihracatn ithalata göreli olarak daha düúük Ar-Ge yo÷unlu÷u içerdi÷i belirtilmelidir2. Bu
durum ulusal sermayenin yabanc sermaye karúsndaki rekabet gücünü uzun dönemde
olumsuz etkilemektedir. Teknoloji-yo÷un ürünlerin ithalat içerideki eme÷in maliyetini
artrarak firmalarn kâr oranlarn düúürmekte ve özellikle uluslararas ölçekte ara-mal
ithalatnda dúa ba÷mll÷ zorunlu klmaktadr. økinci olarak, finansallaúan dünya ekonomisi, Türkiye gibi geliúmekte olan ülkelerin finansal yaplarn dönüúüme u÷ratarak yüksek
Ar-Ge odakl ürün yatrm yerine finansal yatrmlar teúvik etmektedir. Bu ba÷lamda,
ulusal sermayenin reel yatrmlardan kaçmas ve kâr kayna÷ olarak finansal yatrmlara
yönelmesi, 1980 sonras mevcut olan iktisadi mant÷n bir parças olarak öne çkmaktadr.
Ksa vadeli spekülatif kazançlar uzun vadeli reel yatrm bazl kazançlar yerine tercih edilmekte, ulusal sermayenin ise uluslararas ölçekli bu stratejiyi takip etmesi dolaysyla yatrmlarn ve istihdamn teúvik edilmesi önündeki engellerin ortadan kalkmas zorlaúmaktadr. Ayrca yabanc sermaye karúsnda ticari rekabetin düúmesi ve ulusal düzeyde gelir
eúitsizli÷inin artmas önemli iktisadi sonuçlar olarak ortaya çkmaktadr. Özet olarak, yukarda belirtilen faktörler Türkiye’de inovasyonun ve buna ba÷l Ar-Ge yatrmlarnn hem
mikro hem de makro düzeyde seyrini belirlemektedir.
Bu anlamda inovasyon ve Ar-Ge odakl ihracatn analizi, finansal piyasalarn yaúad÷ yapsal dönüúüm temelinde yaplmaldr. Üçlü yapnn bütünsel bir kapsamda incelenmesi,
makro düzeyde oluúacak sonuçlar açsndan gelecekteki rekabet ortamnn ulusal sermaye
yararna ortaya çkacak bileúenlerini iyi kavramay zorunlu klmaktadr. Mevcut çalúma
Türkiye ekonomisinin 1960 yl ve sonrasnda yaúad÷ geliúimleri toplam faktör verimlili÷i, ekonomik büyüme ve ihracat ekseninde incelemektir. Ayrca finans sektörünün ve
finansal piyasalarn dönüúümü çerçevesinde Türkiye’de meydana gelen makroekonomik
istikrarszlk, üretim ve yatrm düzeylerindeki de÷iúimler ve inovatif uygulamalar arasndaki krlgan yapy araútrmak çalúmann öncelikleri arasnda bulunmaktadr. Bu ba÷lamda mevcut çalúma, literatürdeki önemli bir boúlu÷u da doldurmay hedeflemektedir.

2

Türkiye øhracatçlar Meclisi (TøM) tarafndan yaynlanan 2017 yl Ekonomi ve Dú Ticaret Raporuna göre
teknoloji yo÷unlu÷u itibaryla ihraç ve ithal edilen ürünleri imalat sanayi ürünleri çerçevesinde incelemek
mümkündür. ømalat sanayii ihracat içerisinde en yüksek pay 2016 ylnda yüzde 35.1 ile düúük teknoloji
yo÷unluklu ürünler oluúturmaktadr (TøM, 2017: 41). øleri teknoloji yo÷unluklu ürünlerin ihracat ise ayn yl
itibaryla ancak yüzde 3.5 düzeyindedir (TøM, 2017: 41). Bunun tam tersi bir durum ise ithalat ksmnda
yaúanmaktadr. Türkiye’nin toplam ithalat içinde en yüksek pay yüzde 44.9 ile orta-yüksek teknolojili ürünler
almaktadr (TøM, 2017: 81). Düúük teknolojili ürünlerin ithalat içindeki pay ise ayn yl itibaryla yüzde
12.6’dr (TøM, 2017: 81). Bu durum yukarda belirtilen görüúün geçerlili÷ini vurgulamak için temel teúkil eden
verileri bizlere sunmaktadr. Teknoloji yo÷unlu÷u itibaryla imalat sanayii içerisinde ihracat ve ithalatn daha
detayl bulgularna ve verilerine ulaúmak için TøM (2017) raporu incelenebilir. Ayrca Grafik 3 ve Grafik 4,
1990-2011 yllar arasndaki dönemde Türkiye’nin teknoloji-yo÷un ihracat ve teknoloji-yo÷un ithalat
düzeylerinin zaman içindeki e÷ilimini betimlemesi açsndan önemli bilgiler sa÷lamaktadr.
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Çalúmann bundan sonraki bölümünde Ar-Ge yatrmlar, finansal inovasyon, toplam faktör verimlili÷i, ihracat ve ekonomik büyüme arasndaki iliúkiyi ele alan literatür gözden
geçirilecektir. Üçüncü bölümde, Türkiye’de 1980 yl sonrasnda yaúanan yapsal dönüúüm,
inovatif yönelim ve yatrm stratejilerinin genel seyri irdelenmektedir. Dördüncü bölümde
ampirik analize öncülük eden de÷iúkenler ve metodoloji üzerine bilgiler verilmektedir.
Beúinci bölümde, Türkiye ekonomisi için oluúturulan model, Johansen eúbütünleúme yöntemi ve hata düzeltme mekanizmas ile test edilmektedir. Altnc bölüm temel modelin
finansal derinlik verileriyle geniúletilmiú analiz sonuçlarn vermektedir. Çalúmann son
bölümünde ise genel sonuçlar ve çkarmlar tartúlmaktadr.

2. Ar-Ge Yatrmlar, Finansal ønovasyon, Toplam Faktör Verimlili÷i,
øhracat ve Ekonomik Büyüme Üzerine Çalúmalar
Ortodoks iktisadi yaklaúmn tersine heterodoks bakú açs, finansal piyasalarn geliúim
sürecini ve toplumsal iliúkiler ile ba÷lantsn farkl açlardan de÷erlendiren bileúenleri
ekonomik analize içererek ekonomik büyüme ba÷lamnda çatúan noktalar ortaya çkarmaya çalúmaktadr. Bu anlamda reel sektöre karút olarak güçlenen finans sektörü, makroekonomik istikrarszl÷n kayna÷ olarak de÷erlendirilebilir. Boyer (2000) ve Aglietta
(2000)’ya göre, mevcut ekonomik düzen ve bu düzene tekabül eden toplumsal iliúkiler
finansal ö÷eler ile bastrlmúsa büyüme süreci uzun vadede ciddi skntlara sahip olacak
faktörleri içinde barndrr. Bu negatif sürecin en önemli ayaklarndan birini sektörler arasndaki ba÷n kopmas oluúturur. Di÷er bir deyiúle, sermayenin reel kesimden finans alanna kaymas, büyümenin önündeki en önemli engellerden biri olarak ortaya çkar (Baran,
1957; Boyer, 2000; Crotty, 2005; Dumenil ve Lévy, 2004, 2011; Epstein, 2005; Fine, 2010;
Foster, 2006, 2010; Foster ve McChesney, 2009; Glyn, 2006; Hilferding [1981] 2006;
Kindleberger ve Aliber, 2005; Krippner, 2011; Lapavitsas, 2010; Martin, 2002; Polanyi,
2001; Stockhammer, 2004, 2009, 2010).
Ortodoks perspektif açsndan finans sektörünün amac, reel sektör için gerekli parasal
kaynaklarn aktarm mekanizmasn efektif bir úekilde sa÷lamaktr. Bu çerçevede finansal
iúlemlerin ve iliúkilerin önündeki tüm engeller minimum düzeye indirilmelidir. Kaynak
aktarm mekanizmasnn sa÷laml÷nn devam etmesi için zorunlu olan bu koúullar, ekonomik büyümenin de sa÷lkl bir düzleme oturmasn beraberinde getirecektir. Farkl bir bakú
açsyla belirtecek olursak, finans ve reel sektörün bütünselli÷inin ve birbirine ba÷ll÷nn
uzun vadede olumlanabilmesi ekonomi içindeki kurumlarn, kurallarn ve yasal düzenin
önündeki mevcut engellerin en aza indirilmesine karúlk gelir.
Heterodoks perspektif ise 1980 sonras dönemde sermaye birikimi ve ekonomik büyüme
arasndaki iliúkileri finansal piyasalarn geliúimi açsndan çok daha farkl bir yönden yorumlamaktadr. Sermayenin asl amac, ekonomik büyüme yerine kâr oranlarn ençoklaú26
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trmak ve bunu finansal iúlemler üzerinden gerçekleútirebilmektir. Ancak belirtmek gerekir
ki, ülkelerin kendi iktisadi ve tarihsel koúullarna göre sermayenin bu yöneliminde çok
farkl admlar ve kanallar var olabilmektedir. Ayrca uluslararaslaúma e÷ilimine ba÷l olarak sermayenin kendi içerisindeki bölünmelerin ve farkllklarn da analize dahil edilmesi
gerekir. Özel ve genel düzeyde ayr olarak araútrlmas gereken sermayenin bu amac,
sosyo-ekonomik ve sosyo-tarihsel faktörlerin bir arada de÷erlendirmesini gerekli klmakta
olup farkl boyutlar ele alnarak incelenmelidir.
Bununla birlikte heterodoks perspektif, özellikle 1980 sonrasnda geliúmiú ve geliúmekte
olan ülkelerin ço÷unlu÷unda farkl zaman, boyut ve koúullarda meydana gelen de÷iúim ve
dönüúümler çerçevesinde evrimleúen bilimsel yönelimlerin öneminin mikro ve makro düzeyde odak noktalarnn ve kullanlan araçlarn güncellenmesi ve farkllklarn detayl olarak araútrlmas gerekti÷ini belirtir. Bu nedenle heterodoks bakú açs, tüketim açsndan
hanehalk düzeyinde, yatrmlar açsndan ise kurumsal ve yönetimsel düzeylerde 1980
öncesi uygulanan Keynesgil analiz metodundan ve ilgili kuramsal temelden farkl bir analiz
çerçevesine sahip olunmas gerekti÷ini öncelikli söylemleri arasna alr. Ancak mevcut
çalúma çerçevesinde, bu olgularn nedenlerinden ve içeri÷inden ziyade Ortodoks söylemin
teorik temellerinin ampirik düzeyde olumsuzlanmas ve bu olumsuzlanmann incelendi÷i
analizin ba÷l oldu÷u teorik yöntemlerin sonuçlarna odaklanmakla yetinilecektir.
ølk olarak, hanehalk açsndan öne çkan sonuçlar arasnda borç artúlarnn önemi üzerinde
durulabilir. Hanehalk düzeyinde, özellikle geliúmekte olan ülkeler kategorisi altnda açkça
görülebilen mevcut kredi borcu orannda ve bununla ba÷lantl olarak genel borçlanma
e÷iliminde artúlar göze çarpmaktadr. Ksa vadeli borcun artú e÷ilimi, geliúmekte olan
ülkelerin büyük ço÷unlu÷unda sosyo-iktisadi de÷iúimin arkasndaki nedenlerin kavranmas
açsndan önemli bir gösterge olsa da, bir bütün olarak ülkelerin gelir kategorilerine göre
ayrca ele alnmay gerektirir. Grafik 1, bu olguyu aç÷a kavuúturabilmek adna farkl orta
gelir düzeylerine sahip ülkelerin ksa vadeli borçlarnn toplam dú borçlarna orann analiz
etmektedir ve bu oranlar Türkiye ile karúlaútrmal olarak göstermektedir. Görüldü÷ü
üzere, orta gelir ve bunun alt ve üst orta gelir kategorilerinde 2000 sonras ksa vadeli borcun artú e÷ilimi net olarak Grafik 1 üzerinden okunabilmektedir. Paralel bir de÷erlendirme
Türkiye’nin ksa vadeli borcunun toplam dú borcuna oran için de yaplabilir. Grafik 1’e
göre, Türkiye’nin orta gelir ve üst-orta gelir gruplar içerisindeki ülkelere benzer úekilde,
yllar içerisinde ksa dönemli borç artú e÷iliminin süreklilik arz etti÷i belirtilebilir3.
3

Di÷er grafikler ile uyumu ölçüsünde tüm grafiksel betimlemeler 1970-2014 yllarn kapsayacak úekilde
düzenlenmiútir. Bu durumun en öncelikli nedeni özellikle Dünya Bankas üzerinden elde edilen verilerin 1970
öncesinde mevcut olmamasdr. Bu durumun tek istisnas OECD Veri Taban üzerinden elde edilen Grafik 3 ve
Grafik 4’tür. Ayn úekilde bu de÷iúkenler için de 1990 öncesi veriler bulunmamaktadr.
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Grafik 1: Ksa vadeli borcun toplam dú borca oran, gelir gruplarna göre (%)

Kaynak: Dünya Bankas, Dünya Kalknma Göstergeleri Veri Taban

Grafik 2 ise Türkiye için Gayri Safi Milli Hasla (GSMH) içinde toplam borç servisi orann
göstermektedir. Grafik 1’dekine benzer úekilde, 1970-2014 yllar arasnda bu orann da
artúna tank olmaktayz.
Grafik 2: Toplam borç servisi (GSMH, %)

Kaynak: Dünya Bankas, Dünya Kalknma Göstergeleri Veri Taban

Bu olgunun nedenleri ülkeden ülkeye farkllaúsa da reel ücretlerdeki azalma temel ölçüt
olarak gösterilebilir. Reel ücretlerdeki azalma, bireyleri tüketim düzeylerini sabit tutabil28

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (647) Mart 2019: 23-63

mek adna bankaclk uygulamalarna yöneltmekte ve banka kredilerinin kullanmn mevcut yaúam standartlarn devam ettirebilmenin baúlca ö÷esi haline getirmektedir. Ayrca
üretkenlik seviyesi ve reel ücretler arasndaki farkn açlmas, toplam ulusal gelirin büyük
paynn sermaye tarafndan ele geçirildi÷ine iúaret etmektedir (Dumenil ve Lévy, 2006).
Bunun en açk úekli, gelir ve servet eúitsizli÷indeki artúlardan izlenebilir. Ayrca gelir ve
servet eúitsizli÷i toplumsal katmanlarn kendi içerisinde de farkllaúmaktadr. Yüzdelik gelir
dilimleri bu farkllaúmay açk bir úekilde ortaya koymaktadr. Dünya Eúitsizlik Veri Taban
2002-2016 yllar arasnda Türkiye’de en üst %1’lik kesimin toplam gelir içindeki paynn
önce azalan sonra artan bir e÷ilim sergiledi÷ini göstermektedir. Örne÷in, 2002 ylnda en
üst %1’lik kesim toplam gelirler içerisinde yaklaúk yüzde 22.5’lik bir paya sahipken
2007’de bu pay yaklaúk yüzde 17’ye düúmüú ve 2016 itibaryla ise tekrar yükseliúe geçerek yüzde 24’lere kadar çkmútr4.
Makro düzeyde gerçekleúen bu e÷ilimi mikro düzeyde de analiz edebiliriz. ùirketler açsndan ele alnabilecek olan bu durum, özel yatrmlarda düúüú olarak karúmza çkar. Ancak
kurumlar, reel yatrmlarndaki düúüúlerini finansal piyasalarda hisse alm-satm ile dengelerler. Yukarda da belirtti÷imiz üzere, reel yatrmlardaki bu düúüú, finans-dú úirketlerin
finansallaúma sürecine ba÷l olarak finansal iúlemlere artan yönelimlerinden ve finans ile
bütünleúik bir kurumsal yapnn ortaya çkmasndan ileri gelmektedir (Dumenil ve Lévy,
2006). ùirket kârlarnn büyük ksm bu finansal yatrmlardan elde edilen kazançlara ba÷l
bulunmaktadr. Hisse senedi alm-satm, kazançlarn önemli bir parçasn oluúturmaktadr.
Ayrca finans-dú úirketlerin finans sektörü ile bütünsel bir iliúkisinin oluúmas, finans
kapitalin iktisadi düzeyde artan etkisini de beraberinde getirmektedir. Di÷er bir deyiúle,
özellikle firma düzeyinde, finansal kurumlarn ve finans-dú úirketlerin sermayelerinin
merkezileúmesi ve yo÷unlaúmasnn hzland÷ bir ça÷a tanklk etmekteyiz. Ancak bu olgunun 1980 öncesi dönemle, özellikle 1929’larda yaúanan durumla, oransal olarak farkll÷
tartúmaya açktr (Itoh, 2010). Bu çerçevede, finansal piyasalarda hisse alm-satmnn en
önemli sonuçlarndan biri, reel yatrmlardaki düúüúe paralel olarak makroekonomik göstergelerde ciddi bozulmalarn ortaya çkmasdr. Bu bozulmann bir göstergesi emek piyasasnda yaúanan iúsizlik oranlarnn artú ve eme÷in kaybedilen pazarlk gücü iken di÷er bir
gösterge, durgun (sluggish) ekonomik yapnn iúgücü piyasalarnda yaúanan dengesizli÷i
úiddetlendirerek uzun vadeye yaymasdr.

4

Daha detayl bir analiz ve farkl gelir gruplarnn toplam gelir içerisinden elde ettikleri paylar için Facundo
Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez ve Gabriel Zucman öncülü÷ünde oluúturulan Dünya
Eúitsizlik Veri Taban (World Inequality Database) incelenebilir.

29

Türkiye’de Toplam Faktör Verimlili÷i, Ekonomik Büyüme ve øhracat Arasndaki øliúkinin Nedensellik Analizi

Bu olgular ve iktisadi ortamda yansmasn bulan önemli sonuçlar, özellikle finansal inovasyonun incelendi÷i finansallaúma literatüründe geniú bir ba÷lamda ele alnmútr. Finansallaúma kavramnn çok çeúitli bileúenleri ile yukarda belirtilen olgular ba÷daútrmak
mümkündür. Spesifik olarak, geliúmekte olan ülkelerde yaúanan geliúmeler ve 1980 sonras
yaúanan krizlerin irdelendi÷i finansallaúma literatürünün bileúenlerini mevcut çalúmamzn
içerisine entegre edebiliriz. Bu ba÷lamda, finansallaúmann bileúenlerine ba÷l kalarak ve
bu bileúenlerden yararlanarak araútrmamz daha özel bir noktaya, finansn ekonomik büyüme, toplam faktör verimli÷i ve ihracat üzerindeki etkilerine çevirebiliriz5.
Bu konunun en önemli araútrmalarndan biri Gai vd. (2008) tarafndan yaplmútr. Genel
denge modeline ba÷l araclk (intermediation) yoluyla oluúturulan çalúmalarnda finansal
sistemin temel özelliklerini araútrmay amaçlamúlardr. Temel olarak ulaúmay bekledikleri en önemli hedeflerden biri, finansal snrlamalar (constraints) ve devlet-temelli sözleúmeleri (state-contingent contracts) analizlerine dahil ederek genel denge modelini oluúturmaktr. Oluúturduklar model, finansal piyasalarn gerilimli bir annda toplam varlklarn
ucuza veya zararna satún içeren finansal dúsallklar da göz önünde tutmaktadr. Ampirik çktlar, bu dúsallklarn kendini gerçekleútirebilen bir sistemik finansal krizin oluúumuna neden olabilece÷ini ortaya çkarmaktadr. Ayrca temel alnan modelin bir di÷er sonucu, finansal inovasyonun ve makroekonomik istikrarszl÷n geliúmiú ülkelerde geçmiúe
oranla finansal kriz oluúumunda daha az etkili oldu÷unu göstermektedir. Ancak bu durum,
tam tersine, potansiyel olarak mevcut krizlerin çok daha sert geliúebilmesinin önünü açmaktadr ve gelecekte yaúanabilecek krizlerin toplumsal etkisini úiddetlendirerek hanehalklarnn geneline yayabilmektedir.
Sánchez (2010) ise küresel kriz çerçevesinde finansal inovasyonun genel hatlarn ve toplumsal düzeyde sosyo-iktisadi etkilerini tartúmaktadr. Çalúmann temel sav, yaúanmakta
olan küresel kriz öncesi finansal inovasyonda ortaya çkan dizginsiz farkl yönelimlerin
kredi patlamas sonucu úiddetli bir iktisadi krize neden olmas ve böylece bu konuda yaplan eleútirilerin ihtiyatla ele alnmas ve derinlemesine de÷erlendirilerek analiz edilmesi
üzerine kuruludur. Sánchez (2010)’e göre, finansal inovasyonun günlük ve anlk etkilerine
odaklanlmas hatal bir bakú açs kazanlmasn beraberinde getirir. Bunun yerine genel
ba÷lamda, inovasyonun toplumsal olgulara içkin oldu÷u hesaba katlmaldr. Bu perspektifin sosyo-iktisadi ölçekteki genel katks, finansal kesime ve toplumun refah üzerine pozitif
5
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Ancak úunu belirtmekte fayda var: finansallaúmann genel çerçevesi ve sosyo-politik ve iktisadi ba÷lamda
etkileri irdelenmeden araútrmamzn bu özel alannn kavranmas okuyucu için zorlayc olacaktr. Bu
çerçevede, finans ve finansal inovasyon üzerine baz temel çalúmalara yer verilecek olup, özellikle Bölüm 6’da
finansal derinlik de÷iúkenlerinin dahil edildi÷i geniúletilmiú analiz uygulanacaktr.
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yönelimde ortaya çkan sonuçlar ba÷lamnda oluúmuútur. Gelecekte oluúabilecek aúr düzey risk almlarn snrlayc ve önleyici tedbirler sayesinde ve bu tedbirlerin güçlendirilmesi sonucunda inovasyon, toplumsal geliúimi her yönden besleyecektir. Sánchez (2010)
burada inovasyonun pozitif yönünü büyük oranda düzenleyici politikalar çerçevesinde
de÷erlendirmektedir. Bu nedenle 1980 sonras iktisadi ortamda uygulanan liberalleúme
politikalarnn, inovasyonun toplumsal düzeydeki pozitif getirilerini snrlayc bir etki
yarataca÷ çkarsamas yaplabilir.
Thakor (2012)’a göre ise inovasyonlara yönelik patent korumasna sahip olmayan rekabetçi
bankaclk sistemleri, içsel olarak finansal krizlerin oluúumunda hassas bir durum yaratmaktadr. Bu sonucun en önemli ve en temel belirtilerinin ortaya çkmas, uyuúmazlklar
temelinde iúlemlerde bulunan finansal kurumlarn teknik olarak yenilik yaratan güdülerine
ba÷l olmaktadr. Mevcut argümann sonuçlar üç farkl olgu ba÷lamnda özetlenebilir: (i)
daha rekabetçi finansal sistemler6, daha güçlü finansal yenilik teúviki ve inovasyon saysnda artú beraberinde getirir, (ii) ileri inovasyona sahip finansal sistemler finansal krizlere
daha e÷ilimlidir ve (iii) daha úeffaf ödemeler bilançosuna sahip kurumlar bankalarn kârll÷n ve inovasyon kredileri ile uyumsuz olarak gerçekleúebilecek krizlerin olasl÷n artrarak ortalama inovasyon miktarn aúa÷ yönlü basklar. ølk iki sonucun bir arada ele alnmas, krizlerin meydana geliúinde finansal piyasalardaki rekabete yönelik yeni bakú açlarnn oluúmasn sa÷lar. Bu nedenle finansal kurumlarn ödemeler bilançosunda çeúitli düzeylerde úeffaf olmama (opaqueness) durumu, finansal yeniliklere kap açlmasn kolaylaútrr.
Ayrca finans üzerine yaplan çalúmalara ek olarak, özellikle toplam faktör verimlili÷i,
ekonomik büyüme, ihracat ve Ar-Ge yatrmlar arasndaki iliúkilerin incelenmesi, finans
üzerine yaplan çalúmalar ba÷lamnda, teorik yönden okuyucuya detayl bilgiler sa÷layacaktr. Bu nedenle mevcut çalúmann temel sav çerçevesinde odak noktamz bu çalúmalara yönlendirmekteyiz. Algan vd. (2017) Türkiye üzerine 1996-2015 dönemi için teknolojik geliúme de÷iúkenleri ile büyüme arasndaki iliúkiyi nedensellik yöntemine ba÷l olarak
analiz etmektedir. Johansen eúbütünleúme testi sonuçlarna göre, belirlenen de÷iúkenler
arasnda uzun dönemli bir iliúkinin bulundu÷u ortaya konmaktadr. Ayrca eúbütünleúme
ba÷lamnda, mevcut olan serilere Granger nedensellik testinin uygulanmas çok farkl sonuçlarn ortaya çkmasn da beraberinde getirmiútir. ølk olarak, ksa dönemde Ar-Ge harcamalar ve yüksek teknolojili ürün ihracatndan kiúi baúna GSYH’ya do÷ru tek yönlü bir
nedensellik iliúkisi bulunmaktadr. økinci olarak, kiúi baúna GSYH’den patent baúvurusuna
do÷ru tek yönlü nedensellik iliúkisinin var oldu÷u belirtilmektedir. Uzun dönemde ise kiúi
6

Finansal piyasalara daha az giriú maliyetine sahip sistemleri temsil etmektedir.
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baúna GSYH, Ar-Ge harcamalar ile patent baúvurusu miktarndan pozitif yönde, yüksek
teknolojili ürün ihracatndan ise negatif yönde etkilenmektedir. Tüm bu sonuçlar, Algan vd.
(2017)’ni ekonomik büyümenin sa÷lanmas için uzun dönemli Ar-Ge harcamalarnn artrlmas ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracatn teúvik edici politikalarn uygulanmasnn
zorunlu oldu÷u sonucuna götürmektedir. Ayrca nitelikli iúgücünün oluúumunu da ayr bir
gösterge olarak vurgulayan Algan vd. (2017), Ar-Ge faaliyetlerinin geliúimi için bu koúullarn gerekli oldu÷unu belirtmektedirler.
Atiyas ve Bakis (2013)’a göre 2000’li yllar sonrasnda Türkiye ekonomisi toplam faktör
verimlili÷i (TFV)’nde önemli bir atlm yaúamútr. Üç ana sektörde TFV hesab yaplarak
ulaúlan sonuçlar ekonomik büyümenin uzun vadeli sonuçlar için çok önemli bulgular
ortaya koymaktadr. Özellikle tarm sektörünün yapsna dikkat çeken Atiyas ve Bakis
(2013), 2000’li yllarda bu sektörün TFV artúnda pozitif bir göstergeye sahip oldu÷unu
belirtirken sanayi ve hizmetler için elde edilen TFV oranlarn da geçti÷ini söylemektedirler. Bu ciddi sonucun dolayl olarak Türkiye ekonomisinin büyüme patikasnda tarm sektörüne odaklanmas gerekti÷ini ve gerekli politikalarla TFV artún devam ettirmesi gerekti÷ini göstermektedirler. Di÷er bir deyiúle, hem tarm hem de sanayi ve hizmetler sektöründeki teknik geliúmelerin uzun vadeli ekonomik büyüme üzerinde olumlu sonuçlar ortaya
çkarmas potansiyel bir çkt olarak görülmektedir.
Ayrca Atiyas ve Bakis (2015)’in ayn konu üzerinde sanayi politikalar üzerinden yaptklar araútrmalar, son otuz yllk dönemde toplam emek üretkenli÷inin artúnn yaklaúk üçte
ikilik ksmnn istihdamn düúük üretkenli÷e sahip sektörlerden yüksek üretkenli÷e sahip
sektörlere do÷ru tekrar da÷lmndan kaynakland÷n göstermektedir. Artún geri kalan
ksm ise sektör içindeki üretkenlik geliúimine ba÷l olarak yorumlanmaktadr. Bu çerçevede, büyümenin sanayi sektörü ile ba÷lantl ksmnda teknolojik geliúmenin önemi emek
üretkenli÷indeki artú üzerinden rahatlkla okunabilmektedir. Ayrca emek üretkenli÷i yannda ticari rejim bileúenlerinin de bu çerçeve içinde ek bir belirleyici olarak öneminin
kavranmas gerekmektedir (Taymaz ve Yilmaz, 2007; Özler ve Yilmaz, 2009; Rodrik,
2010; OECD, 2012; Atiyas; 2012; Akat ve Yazgan, 2013).
Teknolojik geliúmenin Ar-Ge harcamalar çerçevesinde incelendi÷i çalúmada Duman ve
Aydn (2018), ekonomik büyümenin lokomotifi olarak Ar-Ge yo÷unlu÷unun artún göstermektedirler. 1998-2015 aras dönemi ele alan Duman ve Aydn (2018), Türkiye ekonomisinin skntl süreçler yaúad÷n ve üretimde potansiyel dalgalanmalara maruz kald÷n
belirtmekte, ancak Ar-Ge harcamalar ve ekonomik büyüme arasndaki iliúkinin bu durumdan fazla etkilenmedi÷i ve snrl kald÷ sonucuna ulaúmaktadrlar. Di÷er bir deyiúle, do÷rusal iliúkinin varl÷ belirlenen dönem içerisinde mevcut konumunu sürdürmektedir. Bu32
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nun nedeni Duman ve Aydn (2018) için Türkiye’nin üretim sisteminin ve bir bütün olarak
iktisadi yapsnn Ar-Ge harcamalarna ba÷ml durumu çerçevesinde belirtilmelidir. Ar-Ge
desteklerinin ve bununla ba÷lantl teknolojik atlmlarn ekonomik büyümenin uzun vadeli
yapsn olumlu yönde etkileyece÷i varsaylmaktadr (Altn ve Kaya, 2009; Sadraoui ve
Zina, 2009; Korkmaz, 2010; Pessoa, 2010; Genç ve Atasoy, 2010; Gülmez ve Yardmco÷lu, 2012; Göçer, 2013a; Gülmez ve Akpolat, 2014)7.
Ismihan ve Metin-Ozcan (2009)’nn 1960-2004 aras dönemde Türkiye ekonomisinde büyümenin bileúenlerini araútrdklar çalúmas TFV özelinde potansiyel de÷iúkenlerin büyüme üzerindeki etkilerini ele almaktadr. Üç önemli de÷iúkenin varl÷ TFV’nin üretim
sistemi içindeki konumunun farkllaúmasna neden olarak ekonomik büyümenin uzun vadeli yapsn etkileyebilmektedir. Bunlar srasyla altyap yatrmlar, makroekonomik istikrarszlk ve ithalat miktarndaki de÷iúimlerdir. Ismihan ve Metin-Ozcan (2009)’a göre büyümenin ardndaki temel dinamikler sermaye birikimi ve TFV artúdr. Ancak sermaye
birikiminin aksine TFV’deki artúlar belirtilen dönemde büyük miktarda de÷iúiklik göstermiútir. Özellikle ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ölçe÷inde altyap yatrmlar ve ithalattaki artú TFV’yi olumlu yönde etkilerken, makro düzeydeki istikrarszlklar TFV’yi
azaltmaktadr. Bu yönüyle ekonomik büyümeyi artrmann yolu kamu harcamalar vastasyla altyap yatrmlarn desteklemek ve ithalat politikalarn do÷ru belirlemektir
(Burnside ve Dollar, 2000; Metin-Ozcan vd., 2001; Togan, 2003; Ismihan vd., 2005).
Iúk (2014) için patent haklarnn geliúimi mevcut teknolojik düzeyi artrarak sanayi sektöründe yeni üretim sistemlerinin uygulanmas açsndan Türkiye özelinde büyümeyi teúvik
edici bir etkiye sahiptir. Bu ba÷lamda Iúk (2014), 1960-2010 yllar arasnda çeyrek dönemlik veriler temelindeki araútrmasnda Türkiye’de patent haklarnn uygun ekonomi
politikalar ile desteklenmesinin büyüme üzerinde olumlu yönde etki edece÷ini belirtmektedir. Ampirik analiz sonuçlar patent haklar ile ekonomik büyüme arasnda tek yönlü bir
nedenselli÷in bulundu÷unu göstermektedir. Bu sonuçlar Iúk (2014)’ patent korumas ve
teknolojinin etkin kullanlmasnn firmalarn ölçe÷ini ve saysn artraca÷ ve böylece mevcut firmalar arasnda teknoloji transferinin artú ile paralel olarak patent faaliyetlerinin
yaygnlaúmasnn teknolojinin ihracat oran üzerinde olumlu bir etki oluúturaca÷ sonucuna
ulaútrmaktadr (Thompson ve Rushing, 1999; Atun vd., 2007; Hu ve Png, 2013).
Önder ve Hatrl (2014) ise, Türkiye ekonomisi ba÷lamnda, 1994-2009 yllar aras çeyrek
dönemlik verileri kullanarak ihracata dayal sanayileúme politikasnn ekonomik büyüme
7

Mevcut çalúmalar hem Türkiye özelinde hem de panel analizi çerçevesinde di÷er farkl ülke gruplar
düzeyinde, Ar-Ge harcamalar, teknolojik geliúme ve ekonomik büyüme arasndaki iliúkileri ele alan çalúmalar
olmas nedeniyle önemli teorik ve ampirik çktlar sunmaktadr.
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üzerindeki etkisini imalat sanayii düzeyinde incelemiútir. Model tahmininde çok farkl
de÷iúkenlere yer veren Önder ve Hatrl (2014), özellikle Ar-Ge ve patent de÷iúkenleri
üzerinden elde ettikleri sonuçlarla ihracata dayal sanayileúme ve ekonomik büyüme arasndaki iliúkiyi teknolojik geliúme dolaymnda de÷erlendirme frsat yakalamútr. Tahmin
sonuçlarna göre, Ar-Ge ve patent de÷iúkenlerinin katsaylar teori ile uyumlu sonuçlar elde
edilmesini sa÷lasa da patent de÷iúkeni katsays istatistiksel olarak anlamszdr. Ekonomik
büyüme ölçe÷inde bu durum TFV artúnn çok küçük ve kararl olmamasnn teknolojik
yaylma etkisinin az oldu÷u durumlarda mevcut de÷iúkenin etkisinin yetersiz olaca÷ anlamna gelmektedir. Ayrca ihracata dayal sanayileúme politikasnn öncülü÷ünde oluúturulan modelleme, imalat sanayii ihracat artúnn ekonomik büyümenin ana bileúeni oldu÷unu
ve ayn durumun ekonomik büyümeden imalat sanayii ihracat artúna do÷ru da etkili oldu÷unu göstermektedir. Önder ve Hatrl (2014) tarafndan ulaúlan sonuçlar Türkiye ekonomisinde büyümenin imalat sanayii ihracat ve bununla ba÷lantl Ar-Ge harcamalar, patent
says ve teknolojik geliúme göstergeleri temelindeki iliúkileri ortaya çkarmas dolaysyla
literatürde önemli bir yere sahiptir (daha detayl teorik ve ampirik bilgiler için bkn. Kazgan,
1988; Bahmani-Oskooee ve Alse, 1993; Arslan ve Wijnbergen, 1993; Tuncer, 2002; Taban
ve Aktar, 2008; Aytaç, 2017)8.
Sungur vd. (2016) Türkiye için 1990-2013 aras dönemde Ar-Ge harcamalar ve
inovasyonun ihracat ve ekonomik büyüme üzerindeki etkisini analiz etmektedir. øki model
üzerinden elde edilen sonuçlara göre geleneksel modelleme temelinde Ar-Ge yo÷unlu÷u ile
ekonomi büyüme arasnda herhangi bir nedensellik iliúkisi bulunamazken asimetrik nedensellik testi bulgular Ar-Ge harcamalar ile inovasyonun büyüme ve ihracat üzerinde önemli
düzeyde bir etkisi oldu÷unu ortaya koymaktadr. Di÷er bir deyiúle, ikinci tip modelleme
çerçevesinde elde edilen analiz sonuçlar inovasyon ve Ar-Ge yatrmlarndaki artún ihracat ve ekonomik büyümeye olumlu katkda bulundu÷unu göstermektedir. Bu nedenle Sungur vd. (2016), ekonomi politikalarnn uzun vadeli sürdürülebilir bir büyüme için
inovasyon ve Ar-Ge geliúimine yönelik düzenlenmesi gerekti÷ini belirtmektedir (Altn ve
Kaya, 2009; Korkmaz, 2010; Takm, 2010; Yldrm ve Kesiko÷lu, 2012; Aknc ve Sevinç,
2013; Göçer, 2013b; Taban ve ùengür, 2014; Iúk, 2014).

8
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øhracat ve ekonomik büyüme üzerine literatürde çok sayda çalúmaya rastlamak mümkündür. øhracata dayal
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Ustabaú ve Ersin (2016) ise Ar-Ge harcamalar ile yüksek teknolojili ürünlerin ihracatnn
ekonomik büyüme üzerindeki etkisini Türkiye ve Güney Kore ülkeleri özelinde 1989-2014
yllar aras dönem için analiz etmektedir. Türkiye için ulaúlan sonuçlar göstermektedir ki,
imalat sanayinde üretilen yüksek teknolojili ürünlerin ihracat kiúi baúna GSYH üzerinde
pozitif bir etkiye sahip de÷ildir9. Ancak ksa dönem sonuçlar için bu ikili arasndaki tek
yönlü nedensellik sonuçlar temelinde hipotez do÷rulanmaktadr. Di÷er bir deyiúle, uzun
dönemli büyüme için yüksek teknolojili ürünlerin ihracatnn herhangi bir olumlu etkisi
bulunmamaktadr. Her ne kadar Ustabaú ve Ersin (2016)’in elde etti÷i nedensellik testi
sonuçlarna göre, büyüme-ileri teknoloji ürün ihracat ba÷nts olumlu sonuçlar vermese de
beúeri sermaye ve Ar-Ge’ye yaplacak gelecek vadeli yatrmlarn Türkiye’nin
karúlaútrmal üstünlü÷ünü artrarak analizde elde edilen uzun dönemli sonuçlar tersine
çevirecek potansiyele sahip olaca÷ öngörülmektedir.

3. Türkiye’de 1990 yl sonras oluúan yatrm ve inovasyon politikalar
Türkiye ekonomisinin 1990’l yllarda hzlanan teknik ve yapsal dönüúümlerinin temelinde
yatan süreç, 1980’li yllarda yaúanan sosyo-ekonomik ve politik müdahalelerin izdüúümüdür. 24 Ocak 1980 kararlar çerçevesinde 1960 ve 1970’li yllarda sanayi alannda önemli
bir politika unsuru olan ithal ikameci yaklaúm terk edilmiú olup liberalleúme perspektifi
do÷rultusunda ithalat ve ihracat önündeki kstlamalar kaldrlmútr. Türkiye ekonomisinin
küresel piyasalar ile bütünleúmesine yönelik öne sürülen yeni iktisadi-politik yaklaúm,
ulusal sermayenin hem düúünsel hem de teknik ve maddi düzeyde uluslararas bir nitelik
kazanmasn amaçlamútr. Bu ba÷lamda, finansal piyasalarn geliúimini teúvik eden do÷rudan yabanc yatrmlar ve sermaye hesab önündeki kstlamalar 1989 ylnda 32 sayl kararnamenin yürürlü÷e girmesi sonucunda kaldrlmútr. Tüm bu yönelimler, reel sektörden
ziyade finans sektörünün toplumsal olarak gücünü artrmú ve sermayenin kâr elde etme
frsatlarn uluslararas düzeyde çeúitlendirmiútir.
øyido÷an (2012)’a göre, sanayi politikalar ve planlama stratejileri Washington Mutabakat
döneminde minimal devlet anlayú kapsamnda önemsiz bir konu iken 1990’l yllardaki
Post Washington Mutabakat döneminde sermayenin gerekleri çerçevesinde ve finans sektörünün öncülü÷ünde geçmiú dönemden farkl olarak önem kazanmaya baúlamútr. Özellikle geliúmiú ülkeler için bu politika kaymas geçerli olmuú olsa da geliúmekte olan ülkelerde de
9

TÜSøAD (2008)’n raporu Ustabaú ve Ersin (2016) tarafndan elde edilen analiz sonuçlarn beúeri sermaye
yönünden destekleyen tarihsel düzeyde önsel de÷erlendirmeleri ve görüúleri içermektedir. Üretim kapasitesi
temel olarak iúgücünün, yatrmlarn ve teknoloji yetkinli÷inin nitelik ve nicelik düzeyinin optimum kriterlerine
ba÷ldr. Özellikle iúgücü ve teknoloji içeri÷inin büyüme üzerindeki etkisi üretim yönünden bir bütünlük
içerisinde ele alnmay gerektirmektedir.

35

Türkiye’de Toplam Faktör Verimlili÷i, Ekonomik Büyüme ve øhracat Arasndaki øliúkinin Nedensellik Analizi

zaman içinde etkileri hissedilmeye baúlanmútr. Örne÷in, Türkiye’de sanayi politikalarnn
etkisi 1989 sonras artan finansal güdüler ve iliúkiler ba÷lamnda önemini kaybetmeye
baúlamú olup uzun bir zaman diliminde ekonominin lokomotifi olma özelli÷ini kaybetmiútir. Bunun yerine, finansal iliúkilerin ve iúlemlerin düzeyinde önemli bir artú oldu÷u görülmektedir. Di÷er bir deyiúle, kâr oranlarnn realizasyonu sermaye tarafndan yo÷un olarak finansal kanallardan gerçekleútirilmiútir. Bu olgunun en temel nedenlerinden biri olarak
Türkiye’de 2000’li yllarn baúna kadar ciddi bir sanayi politikas bulunmamas belirtilebilir.
Baydur (2015) ve Türel (2008)’e göre, 2000’li yllarda yenilenen ve ön plana çkartlmaya
çalúlan sanayi politikalar, Türkiye için ciddi anlamda baúarsz bir sürece iúaret etmektedir. Konu ile ilgili öne çkan negatif faktörlerin baúnda ithal ara-mal a÷rlkl bir ihracat
politikasnn benimsenmesi ve teknoloji-yo÷un üretim seviyesinin düúüklü÷ü belirtilebilir.
øyido÷an (2012: 41) bu noktada düúük teknoloji-yo÷un üretimden ileri teknoloji-yo÷un
üretime geçmeyi iúaret eden sanayi politikalarn ve planlama stratejileri çerçevesinde Türkiye’de inovasyon politikalarn detayl bir biçimde incelemektedir. øyido÷an (2012: 41)’a
göre, inovasyon sistemi yaklaúm UNCTAD ve UNIDO gibi üst düzey uluslararas kurumlarda geniú uygulama alanlar bulmuútur. Hzla yaygnlaúan bu yaklaúma ba÷l olarak,
Türkiye’de kendi ulusal inovasyon sisteminin kurulmas adna TÜBøTAK ve TTGV öncülü÷ünde 1998 ylnda çalúmalara baúlamútr. Özellikle ksa zamanda inovasyon sisteminin
bileúenlerinin oluúturulmasnda ve/veya geliútirilmesinde önemli baúarlar elde edilerek
kurumsal bir yaplanmann oluúumunun önü açlmútr (TÜSøAD, 2003). Bu geliúmeleri ArGe temelinde ortaya çkan inovasyonlarn ve rekabetçi kümelenmelerin ilerletilmesini
amaçlayan Bölgesel ønovasyon Merkezleri’nin kurulmas izlemiútir (TÜSøAD, 2008).
Bu etkenlerin yan sra Özmen (2015) ve Orhangazi ve Özgür (2015) ise, Türkiye ekonomisindeki ithalat ihracat dengesizli÷inin ana nedeninin tasarruf ve yatrm arasndaki iliúkiden
çok ihracata, dolaysyla reel üretime yön veren ara mallarnn ithal edilmesinden kaynakland÷n belirtmektedirler10. Bu durum Saygl vd. (2010) tarafndan belirtilen düúüncelerle
uyum içindedir. Saygl vd. (2010: 12)’ne göre, 1994-2009 aras dönem için hesaplanan ara
mal ithalat endeksinin sanayi üretimi endeksine oran giderek artmaktadr. 1994 ylnn 100
olarak endekslendi÷i çalúmalarnda Saygl vd. (2010: 12) 2010 yl itibaryla orann yaklaúk 230’a çkt÷n belirtmektedirler. Bu çerçevede, ara mal ithalat endeksinin sanayi üretim
10
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Burada belirtilen sonuçlar ve tespitler ortodoks literatürün tersi sonuçlara iúaret etmesi açsndan oldukça
úaúrtc bir niteli÷e sahiptir. Orhangazi ve Özgür (2015), tasarruflardan kaynaklanan bir sorunun cari aç÷a
neden olmas durumunda reel faizlerin oldukça yüksek olmas gerekti÷ini belirtmektedir. Ancak yazarlar, reel
faizlerin oldukça düúük ve hatta 2010 ylnda eksiye düútü÷ünü ve tasarruflarn cari aç÷a neden olmasnn bu
nedenle mümkün olmad÷ sonucuna ulaúrlar. Bu ba÷lamda, tasarruf-yatrm eúitli÷inin bir özdeúlik olarak ele
alnmas, ontolojik yönden cari aç÷n incelenmesini mümkün klacaktr.
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endeksi içinde yüksek artú hzna sahip olmas sanayileúmenin boyutlarnn daha farkl bir
yönden incelenmesinin gereklili÷ini öne çkarmaktadr.
Türkiye’de sanayileúme ve inovasyon arasndaki iliúkinin irdelenmesi için hesaba katlmas
gereken bir di÷er önemli nokta, Türkiye ihracatnda Ar-Ge yo÷unlu÷unun oldukça düúük
bir seyir izlemesidir. Bu durumun iyi bir tasvirini oluúturan Grafik 3’de gördü÷ümüz üzere
toplam ihracat içerisinde yüksek teknoloji yo÷unlu÷una sahip ihracatn Türkiye ekonomisinde oldukça düúük oldu÷u görülmektedir. Mevcut veri setine ba÷l olarak, düúük teknoloji-yo÷un ihracatn ise 2007 ylna kadar oldukça yüksek bir seyir izledi÷i sonucu çkarlabilir. 2007 ylnda orta-düúük ve orta-yüksek teknoloji yo÷unlu÷una sahip ihracatn ise
ciddi bir yükseliú trendi yakalad÷ ancak bunun istikrarl olmad÷ vurgulanabilir. Grafik 4
ise, toplam ithalat içerisinde yüksek teknoloji yo÷unlu÷una sahip olan ürün ithalatnn çok
düúük seviyelerde oldu÷unu ancak orta-yüksek ve orta-düúük teknoloji-yo÷un ithalatn
zaman içerisinde sçrama yapt÷n göstermektedir.
Grafik 3: Türkiye’de teknoloji-yo÷un ihracat (milyon $)

Kaynak: OECD Veri Taban
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Grafik 4: Türkiye’de teknoloji-yo÷un ithalat (milyon $)

Kaynak: OECD Veri Taban

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl÷ (2015) tarafndan belirtildi÷i üzere sanayi üretimi için
en önemli unsur sermaye stoku olmuútur. Ancak Türkiye’de toplam faktör verimlili÷inin
üretim açsndan verimli olarak kullanlamad÷ görülmektedir11. Türkiye’de teknolojik
ilerlemenin ve verimlili÷in seyrinin 2007-2012 yllar arasnda toplam faktör verimlili÷i
de÷iúkeni çerçevesinde ölçümü sonras elde edilen artú hz yüzde -0.5’tir12 (Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanl÷, 2015: 22). Bu nedenle inovasyon ve ihracatn sanayi politikalar
ekseninde ciddi anlamda sknt yaúad÷n belirtmek mümkün iken finansal piyasalarn
geliúimi açsndan Özmen vd. (2012: 3)’ne göre Türkiye’de yaúanan yapsal dönüúüm çerçevesinde politika yönetimi yanlú uygulanmaktadr. Bu durumun en önemli nedenleri arasnda finansal piyasalarn göreli olarak etkin olmad÷ 1990’larn sonundan baúlayarak
yüksek kamu borçlanmas ve snrl politika kredibilitesinin özel aktivitelerin dúlanmasn
beraberinde getirmesi ve böylece yurtiçi fonlarn maliyet düzeylerini yükseltmesi gösterilebilir (Özmen vd. 2012: 3). Ayn dönemde devlet bonolarnn getiri oranlarnn yüksekli÷i
11

12
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Türkiye’de Onuncu Kalknma Plannda büyümenin temel dayanaklar olarak úunlar belirtilmiútir: (i)
teknolojinin ticarileútirilmesiyle faktör verimlili÷i artúnn mümkün klnmas, (ii) Ar-Ge ve üretimde yenilik
faaliyetlerinde özel sektörün ana aktör olarak belirlenmesi ve (iii) çevreye uyumlu bir yapnn oluúturulmas
sonucunda yaratlacak katma de÷er artúnn hedeflenmesi. Bunlar toplam faktör verimlili÷indeki sorunlarn
farknda olundu÷unu göstermektedir. Ar-Ge politikasna yo÷un olarak dayanan sanayi politikas 2011-2015
Sanayi Strateji Belgesi’nde belirtilmektedir.
2012 yl itibaryla büyüme oranna katkda bulunan bileúenlerin baúnda sermaye stoku ve yüksek oranda artú
gösteren istihdam gelmektedir (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanl÷, 2015: 22).
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özel sektör kurumlarn reel yatrmlardan uzaklaútrarak faiz getiren yatrmlara yönlendirmiú ve bu nedenle kurum bazl özel tasarruf oranlarn artrarak ekonomik büyüme üzerinde olumsuz yönde bir bask oluúturmuútur (Özmen vd. 2012: 3). Bu olguyu Rodrik
(2007) toplam faktör verimlili÷i üzerinden de÷erlendirerek sabit yatrmlarn azalúnn
ekonomik büyümeyi toplam faktör verimlili÷i üzerinden olumsuz yönde etkiledi÷ini belirtmektedir. Do÷u Asya ve Güney Amerika’da oldu÷u gibi Türkiye’de de toplam faktör
verimlili÷i artúnn 1990-2003 yllar arasnda ciddi anlamda düúüú yaúad÷ ve ayrca negatif de÷ere sahip oldu÷u görülmektedir. Rodrik (2007)’e göre, Türkiye’de 1990-2003
yllar aras toplam faktör verimlili÷i ortalama artú hz yaklaúk olarak -0.7’dir. Karúlaútrmal olarak durum de÷erlendirmesi yaplmak istenirse, Türkiye’nin 1990-2003 yllar
aras toplam faktör verimlili÷i ortalama artú hz Do÷u Asya ve Güney Amerika ülkelerinin
ortalamasnn epey altndadr. Do÷u Asya ülkeleri ortalamas yaklaúk 0.6 orannda artú
gösterirken, Güney Amerika ülkelerinde yaklaúk 0.2 orannda düúüú yaúanmútr (Rodrik,
2007). Ancak bütün dönem boyunca belirtilen yllarda Türkiye’nin toplam faktör verimlili÷inin artú hznn örnekleme dahil edilen ortalamalarn altnda bulundu÷u görülmektedir.

4. Veri ve Metodoloji
Üstte belirtilen bilgiler ú÷nda makalenin üzerinde duraca÷ temel araútrma konusu; toplam faktör verimlili÷i, ekonomik büyüme ve ihracat arasndaki nedensellik iliúkisinin incelenmesi üzerine kuruludur. Toplam faktör verimlili÷inin her iki temel bileúen üzerindeki
etkileri Türkiye örne÷i için ampirik literatürde genel olarak incelenmiú olup bu makaleyi
di÷erlerinden ayran temel nokta, kullanlan verilerin zaman boyutunun geniú bir çerçevede
ele alnmas ve özellikle verimlili÷in ölçümünde kullanlan geleneksel yöntemin dúna
çklmasdr. Bu çalúmada Türkiye’nin toplam faktör verimlili÷i aúa÷da belirtilen Denklem (1) esas alnarak modellenmektedir:
TFPt = Į0 + ȕ1LogGDPt + ȕ2EXPt + İt

(1)

Modelde TFPt toplam faktör verimlili÷i endeksini, LogGDPt sabit fiyatlarla (2011 US$)
gayri safi yurt içi haslann logaritmasn ve EXPt toplam mal ve hizmet ihracat miktarnn
gayri safi yurtiçi haslaya orann göstermektedir. İt hata terimidir.
Toplam faktör verimlili÷i, ekonomik büyüme ve ihracat arasndaki nedensellik iliúkisinin
araútrld÷ bu çalúmada, verilerin elde edilebilirli÷i çerçevesinde, 1960-2014 aras dönem
ele alnmútr. Modelde yer alan toplam faktör verimlili÷i de÷iúkeni, sabit ulusal fiyatlar
üzerinden hesaplanmú olup Penn World Tables 9.0 veri tabanndan elde edilmiútir
(Feenstra vd., 2015). Yllar içindeki de÷iúimlerin ölçümünde 2011 baz yl olarak hesap39
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lanmú ve di÷er yllardaki de÷iúimler bu baz ylna göre do÷ru orantl olarak de÷er almútr.
Grafik 5, 1970-2014 yllar aras toplam faktör verimlili÷indeki de÷iúimi göstermektedir.
Grafik 5: Toplam Faktör Verimlili÷i Endeksi (2011=1)

Kaynak: Penn World Tables 9.0 Veri Taban

Görüldü÷ü üzere 1970-1976 aras dönem, Türkiye ekonomisindeki verimlilik artú hznn
úiddetlendi÷i aral÷ göstermektedir. Tam tersine, 1976-1980 aras yllarda sosyal ve ekonomik sorunlar dolaysyla verimlilikte azalmalarn yaúand÷ görülmektedir. 1980 sonras
dönemde ise verimlilikte ulusal ve uluslararas konjonktüre ba÷l olarak yaúanan artú ve
azalú trendleri skça karúmza çksa da zaman içerisinde ortalamadan uzun dönemli sapma
yaúanmamútr. Araútrmann kapsam ba÷lamnda özellikle belirtmek gerekir ki, ulusal
sermayenin yatrm planlamasn reel sektörden finans alanna kaydrmas araútrmaclar
için en öncelikli nedenler arasnda de÷erlendirilmelidir. Bu durumun araútrma kapsamna
alnmasnn, Türkiye’nin finansallaúma sürecinin uzun dönemli analizi için yararl olacak
göstergeleri ortaya çkaraca÷n belirtmek gerekir. Ancak mevcut olgularn nedenleri üzerinde durmak, makalenin snrlarn aúaca÷ için zaman içindeki de÷iúimler genel olarak
betimsel düzeyde ele alnmútr.
Grafik 6, 1970-2014 aras dönem için, Türkiye’nin finansallaúma süreci kapsamnda, finans
sektörünün artan gücünün yan etkilerinin en önemli yansmalarndan biri olarak de÷erlendirilebilecek sanayi sektörü katma de÷erinin GSYH içindeki payn ve GSYH’nin yllk büyüme orann göstermektedir. Grafik 6’nn sol ekseni, 1980 sonras dönemde sanayileúme
sürecinin durgunlaút÷nn bir göstergesi olarak önemli ipuçlar vermektedir. 1970 sonras
40

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar (647) Mart 2019: 23-63

GSYH içinde sanayi sektörünün artan katma de÷er pay , 1990 sonras dura÷an ve hatta
azalan bir seyir izlemektedir. Bu olgu finansallaúman n bir di÷er izdüúümü olarak yorumlanmal d r. Grafik 6’n n sa÷ ekseni ise y ll k büyüme oran n (%) göstermektedir.
Grafik 6: Sanayi Sektörü Katma De÷eri (% GSYH) ve GSYH Büyüme Oran (Y ll k %)

Kaynak: Dünya Bankas , Dünya Kalk nma Göstergeleri Veri Taban

Modelde yer alan di÷er iki de÷iúken olan sabit fiyatlarla hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi
Has la ve toplam mal ve hizmet ihracat miktarlar n n gayri safi yurtiçi has laya oran
Dünya Bankas web sitesinin Dünya Kalk nma Göstergeleri veri taban ndan elde edilmiútir.
Modelde y ll k veriler kullan lm út r. Çal úman n baúlang c olarak 1960 y l n n seçilmesi
hem veri mevcudiyetine hem de 1960 y l nda sanayileúme ve inovasyon politikalar n n h z
kazanmas sonucu ekonomi içinde belirleyici olmas na ba÷l d r.

5. Temel Analiz Sonuçlar
Ekonomik de÷iúkenler aras ndaki iliúkiler çok farkl bileúenlere sahip olabilmektedir. Bu
durum, aralar ndaki iliúkinin yönünü belirlemede araút rmac lar çeliúkili sonuçlara yönlendirebilmektedir. Mevcut sorun ba÷lam nda Granger (1969; 1986) ve Granger ve Newbold
(1974), ilgili de÷iúkenler aras ndaki iliúkinin analiz edilebilmesi amac yla çeúitli istatistiki
ve ekonometrik yöntemler geliútirmiúlerdir. Örne÷in, Granger (1969; 1986)’ n oluúturdu÷u
testin temelinde veriler aras ndaki ba÷ ml ve ba÷ ms z de÷iúken tan mlamalar ortadan
kald r larak nedensellik iliúkileri de÷iúkenlerin úimdiki ve geçmiúteki de÷erlerinin tahmin
41
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edilebilmesi üzerine kurulu olarak analiz edilmektedir. Granger ve Newbold (1974) ise bu
test yöntemi çerçevesinde dura÷anlk kavramnn önemi üzerinde durarak dura÷an olmayan
zaman serilerinin varl÷nn sahte regresyona neden olabilece÷ini belirtmektedirler. Ancak
Sims (1980)’e göre dura÷anlk sorununu yok etmek için serilerin farklarnn alnmas do÷ru
bir regresyon tahmini ile sonuçlanmayacaktr. Bunun en temel nedeni, fark alnmú serilerin analiz sonuçlarnn bilgi kaybn ortaya çkaraca÷dr. Her ne kadar Sims (1980) serilerin farklarnn alnmas durumunda elde edilen sonuçlarn bilgi kaybna yol açaca÷n belirtse de çalúmada nedensellik iliúkisinin do÷ru tahmin edilebilmesi için serilerin dura÷anlk derecesi yöntemsel açdan büyük önem taúmaktadr. Bunun en öncelikli nedeni, serilerin dura÷anlk derecesine göre analiz yönteminin seçilecek olmasdr.
Çalúmadaki ampirik analizde kullanlan de÷iúkenlerin dura÷an olup olmadklar Dickey ve
Fuller (1981) tarafndan geliútirilen Augmented Dickey-Fuller (ADF) testi ve kalntlara ait
varsaymlarn daha esnek oldu÷u yani kalntlarn de÷iúen varyansl olabilecek durumlar
için geliútirilen parametrik olmayan z istatistiklerinin kullanld÷ Phillips-Perron (PP) birim kök testi çerçevesinde belirlenmeye çalúlacaktr (Phillips ve Perron, 1988). Literatürde
ADF testine kyasla PP testinin trend içeren serilerin analizinde daha güçlü sonuçlar ortaya
çkard÷ varsaylmaktadr. Pozitif hareketli ortalama (moving average) özelli÷i gösteren
durumda dura÷anlk testine trend eklenmesi PP birim kök testini daha güçlü bir yapya
dönüútürmektedir (Phillips ve Perron, 1988; Perron, 1990). Tablo 1, serilerin düzeyde de÷erlerinin ADF ve PP birim kök testleri sonucunda elde edilen dura÷anlk istatistiklerini
göstermektedir. Tablo 2 ise serilerin birinci farklar için ADF ve PP birim kök test sonuçlarn göstermektedir.
Tablo 1: Serilerin Düzey De÷erleri için ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçlar
De÷iúken
TFP
LogGDP
EXP
De÷iúken
TFP
LogGDP
EXP

ADF Test
østatisti÷i
-3.016 [2]
-3.477 [2]
-2.421 [2]
PP Test
østatisti÷i
-2.728 [2]
-2.845 [2]
-2.845 [2]

Kritik De÷erler
%1
-4.146
-4.146
-4.146
Kritik De÷erler
%1
-4.141
-4.141
-4.141

%5
-3.498
-3.498
-3.498

%10
-3.179
-3.179
-3.179

%5
-3.496
-3.496
-3.496

%10
-3.178
-3.178
-3.178

Not: Düzey de÷erlerinde sabit terim ve trendli modeller kullanlmútr. [ ] içindeki de÷erler Akaike
bilgi kriteri (AIC: Akaike Information Criterion), Schwarz-Bayesian bilgi kriteri (Schwarz-Bayesian
Information Criterion: SBIC), Hannan-Quinn bilgi kriteri (Hannan-Quinn Information Criterion:
HQIC) ve son tahmin hatas bilgi kriteri (Final Prediction Error: FPE) sonuçlar temel alnarak belirlenmiú optimal gecikme uzunlu÷unu göstermektedir.
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Tablo 2: Serilerin Birinci Farklar için ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçlar
De÷iúken
TFP
LogGDP
EXP
De÷iúken
TFP
LogGDP
EXP

ADF Test
østatisti÷i
-8.591 [0]
-7.124 [0]
-7.753 [0]
PP Test
østatisti÷i
-8.591 [0]
-7.124 [0]
-7.753 [0]

Kritik De÷erler
%1
-4.143
-4.143
-4.143
Kritik De÷erler
%1
-4.143
-4.143
-4.143

%5
-3.497
-3.497
-3.497

%10
-3.178
-3.178
-3.178

%5
-3.497
-3.497
-3.497

%10
-3.178
-3.178
-3.178

Not: Birinci farklar için sabit terim ve trendli modeller kullanlmútr. [ ] içindeki de÷erler Akaike
bilgi kriteri (AIC: Akaike Information Criterion), Schwarz-Bayesian bilgi kriteri (Schwarz-Bayesian
Information Criterion: SBIC), Hannan-Quinn bilgi kriteri (Hannan-Quinn Information Criterion:
HQIC) ve son tahmin hatas bilgi kriteri (Final Prediction Error: FPE) sonuçlar temel alnarak belirlenmiú optimal gecikme uzunlu÷unu göstermektedir.

Tablo 1’de yer alan TFP, LogGDP ve EXP de÷iúkenlerine iliúkin ADF test istatistikleri,
sabit ve trend içeren modelde mutlak de÷er olarak MacKinnon (1996) kritik de÷erlerinden
düúük çkmútr. Dolaysyla verili de÷iúkenler düzey de÷erlerinde I(0) dura÷an de÷ildir.
Di÷er bir deyiúle, sonuçlar birim kökün varl÷na iúaret etmektedir. Bu ba÷lamda, Tablo
2’de serilerin birinci farklar alnarak birim kökün varl÷ tekrar test edilmiútir. Sonuçta
serilerin tümünün birinci farklarnda I(1) dura÷an oldu÷una karar verilmiútir. Dura÷anlk;
serilerin ortalamasnn, varyansnn ve otokovaryansnn de÷iúen zaman dilimleri içinde
sabit oldu÷unu ifade etmektedir. Tablo 1’in genelinde, düzey de÷erlerinde, sabit ve trendli
modelin kritik test istatistik de÷eri tüm de÷iúkenler için %1, %5 ve %10 anlamllk düzeylerinde mutlak olarak MacKinnon (1996) kritik de÷erlerinden küçüktür ve bu nedenle seriler
birim köke sahiptir. Ancak Tablo 2’de belirtilen birinci farklarnda, sabit ve trend içeren
model sonuçlar dura÷anl÷n sa÷land÷n ve birim kökün ortadan kalkt÷n göstermektedir. Tüm bunlar eúbütünleúme testine geçilmesinin do÷rulu÷unu bizlere göstermektedir.

5.1. Johansen Eúbütünleúme Testi ve Sonuçlar
Johansen eúbütünleúme testi öncelikli olarak birinci farklar alnmú de÷iúkenlere ait serilerin I(1) dura÷anlk durumunda sahte nedensellik iliúkisinin ortaya çkmasn önlemeye
yönelik bir testtir. Serilerin birinci farklarnn alnmas bilgi kaybn ortaya çkarabilece÷i
gibi aralarndaki uzun dönemli iliúkileri de yok edebilir. Eúbütünleúme testi, seriler dura÷an
olmasa bile bunlarn do÷rusal kombinasyonlarnn dura÷anlk durumunu araútrr ve dura÷an bir iliúkinin varl÷nda de÷iúkenler arasnda uzun dönemli iliúkilerin test edilmesini
sa÷lar. Di÷er bir deyiúle, seriler I(1)’de dura÷an ise aralarnda bir eúbütünleúme iliúkisi var
olabilir. Eúbütünleúik serilerin dayand÷ de÷iúkenler stokastik trendin etkisi altnda kal43

Türkiye’de Toplam Faktör Verimlili÷i, Ekonomik Büyüme ve øhracat Arasndaki øliúkinin Nedensellik Analizi

maktadr. Bundan dolay I(1)’de dura÷anlk sa÷lansa bile sahte regresyon yerine anlaml bir
regresyon sonucundan bahsedilebilir.
Johansen yöntemi temel olarak Dickey-Fuller metodunun genelleútirilmiú bir gösterimidir
(Bozkurt, 2013: 122). Oluúturulan denklem sisteminde yer alan tüm de÷iúkenler hem düzey
hem de gecikmeli de÷erlere sahip olabilirler ve bu de÷erlerin tümü VAR analizine dayanr.
Johansen (1988) tarafndan kurulan bu yöntem, daha sonra çoklu eúbütünleúme vektörlerinin test edilebildi÷i Johansen ve Juselius (1990) eúbütünleúme analiz yöntemi ile geliútirilmiútir. Yeni yöntem sistemdeki eúbütünleúik vektörlerin kstl versiyonlarn test etmenin
yolunu sa÷lamaktadr.
ølk olarak, Johansen yaklaúm p dereceden vektör otoregresif (vector autoregressive: VAR)
süreç ele alnarak Denklem (2)’deki úekliyle açklanabilir (Johansen, 1988; Hjalmarsson ve
Österholm, 2007: 4-5):
yt = µ + A1yt-1 + ... + Apyt-p + İt

(2)

Burada yt düzeyde dura÷an olmayan I(1) de÷iúkenlerinin oluúturdu÷u nx1 de÷iúkenler vektörü, İt ise nx1 yenilik vektörüdür. Bu VAR modeli alternatif olarak Denklem (3)’teki gibi
belirtilebilir:
ǻyt = µ + Ȇ yt-1 +
Alternatif model içerisinde Ȇ =

ǻ yt-1 + İt
ve

=-

(3)
olarak hesaplanr. Ȇ katsay

matrisidir. Ȇ katsaylar matrisinin rank’i sistem içinde mevcut olan eúbütünleúik iliúki saysn vermektedir. E÷er katsay matrisi Ȇ rank r < n durumuna neden oluyorsa r rank’ine
sahip nxr boyutunda Į ve ȕ matrisleri ortaya çkacaktr (Ȇ = Į ve yt) ve dura÷an yapya
sahip olacaktr. r eúbütünleúme iliúkisinin saysn, Į vektör hata düzeltme modelindeki
uyarlama parametresini, ȕ’nn her bir kolonu ise eúbütünleúik vektörü ifade etmektedir.
økinci olarak, Johansen (1988) bu kanonik korelasyonlarn önem seviyesini ölçmek için iki
farkl olabilirlik oran testi geliútirmiútir. Bu testlerin ba÷l oldu÷u Johansen yöntemi çerçevesinde seriler arasndaki eúbütünleúik iliúkinin varl÷ iz (trace) ve maksimum (max.) öz
de÷er istatistiklerine ba÷l olarak araútrlmaktadr. øz testi ve maksimum öz de÷er testi
srasyla Denklem (4) ve Denklem (5)’teki gibi hesaplanmaktadr:
(4)
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ln (1

(5)

ølk aúamada, sfr hipotezi, baúlangçta rank’in r’ye eúit oldu÷u veya r’den küçük oldu÷u
üzerine kurulmuútur. økinci aúama ise, birinci aúamada oluúturulan sfr hipotezi ile rank’in
r+1 oldu÷u üzerine oluúturulan alternatif hipotezin karúlaútrlmas üzerine kuruludur. Her
iki testin istatistik de÷erleri, Johansen ve Juselius (1990) tarafndan geliútirilen asimptotik
kritik de÷erler ile karúlaútrlr (Enders, 2003).
Johansen eúbütünleúme testinin snanmasnda öncelik gecikme uzunlu÷unun belirlenmesidir. Optimal gecikme uzunlu÷unun belirlenme aúamas çok farkl yöntemleri içerisinde
barndrmaktadr. Bu kriterler arasnda baúlca sralanabilecek olanlar úunlardr: (i) Akaike
bilgi kriteri (AIC), (ii) Schwarz-Bayesian bilgi kriteri (SBIC), (ii) Hannan-Quinn bilgi
kriteri (HQIC), (iv) Son tahmin hatas (FPE), ve (v) olabilirlik oran testi (LR). Tablo 3
belirtilen tüm bilgi kriterleri için sonuçlar göstermektedir. Gecikme uzunlu÷unun belirlenmesinde çok çeúitli gecikme düzeyleri ile çalúlmú olup en uygun düzeyin AIC kriterine
göre “iki” oldu÷u saptanmútr. AIC kriterine göre belirlenmiú olan gecikme uzunlu÷una
ba÷l olarak yaplan Johansen eúbütünleúme testi sonuçlar ise Tablo 4’te gösterilmektedir.
Tablo 3: VEC Gecikme Uzunluklar
Lag
0
1
2
3
4
5

LL
-40.047
175.487
190.067
193.538
202.909
214.464

LR
431.07
29.158
6.9439
18.741
23.109*

FPE
.001123
2.9e-07
2.3e-07*
2.9e-07
3.0e-07
2.8e-07

AIC
1.72188
-6.5395
-6.76266*
-6.54154
-6.55637
-6.65855

HQIC
1.76557
-6.36475
-6.45685*
-6.10467
-5.98844
-5.95957

SBIC
1.8366
-6.08061*
-5.95961
-5.39433
-5.06499
-4.82301

Tablo 4: Johansen Eúbütünleúme Testi Sonuçlar
Boú Hipotez (H0)
Ȝiz Testi
r=0
r<1
r<2
Boú Hipotez (H0)
Ȝmax Testi
r=0
r<1
r<2

Alternatif Hipotez (H1)

Ȝiz De÷eri

%5 Kritik De÷er

%1 Kritik De÷er

r>0
r>1
r>2
Alternatif Hipotez (H1)

33.9935**
11.1959
1.5730
Ȝmax De÷eri

29.68
15.41
3.76
%5 Kritik De÷er

35.65
20.04
6.65
%1 Kritik De÷er

r>0
r>1
r>2

22.7976**
9.6229
1.5730

20.97
14.07
3.76

25.52
18.63
6.65

Not: ** %5 düzeyindeki anlamll÷ ifade etmektedir.
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Tablo 4’teki Johansen eúbütünleúme sonuçlar çerçevesinde hem maksimum öz de÷er (Ȝmax)
testi hem de iz (Ȝiz) testi için ele alnan seriler arasnda uzun dönemli bir iliúkinin varl÷nn
mevcut oldu÷u görülmektedir. Johansen yöntemi içerisinde temel hipotez (r = 0) herhangi
bir eúbütünleúik vektörün bulunmad÷n belirtmektedir. Bu hipotez kapsamnda çkan sonuçlar ba÷lamnda maksimum öz de÷er 33.99, %5 anlamllk düzeyindeki maksimum öz
de÷er kritik de÷eri olan 29.68’den büyüktür. Ayrca temel hipotez kapsamnda iz testi de÷eri 22.79, %5 anlamllk düzeyinde iz testi kritik de÷eri 20.97’den büyüktür. r = 0’a ba÷l
sonuçlar hem maksimum öz de÷er hem de iz testi de÷eri için %5 anlamllk düzeyinde
toplam faktör verimlili÷i, ekonomik büyüme ve ihracat serileri arasnda uzun dönemli bir
iliúkinin var oldu÷unu göstermektedir. Bu çerçevede ele alnan seriler arasnda en az bir
eúbütünleúik vektörün bulundu÷unu söylemek gerekir. Ancak test edilen di÷er hipotezlerin
hesaplanan de÷erlerinin kritik de÷erlerden düúük olmas dolaysyla seriler arasnda birden
çok eúbütünleúik vektörün bulunmad÷ belirtilmesi gereken bir di÷er noktadr. Böylece
seriler arasnda tek bir eúbütünleúik iliúkinin var oldu÷unda karar klnmaktadr. Bu nedenle
birden çok eúbütünleúik iliúkiyi test eden temel hipotezler reddedilmektedir. Tablo 5
Johansen yöntemine ba÷l kalarak eúbütünleúik vektörün toplam faktör verimlili÷i (TFP)
de÷iúkenine göre normalize edilmiú sonuçlarn göstermektedir.
Tablo 5: Johansen Yöntemine Ba÷l Olarak Normalize Edilmiú Eúbütünleúme Vektörü
TFP (-1)
1.000000

LogGDP (-1)
EXP (-1)
C
-2.113389
0.0619854
22.24721
(0. 33403)
(0.01196)
[-6.33]*
[5.18]*
Not: En üstte katsaylar, parantez ( ) içerisinde standart hatalar ve köúeli parantez [ ] içerisinde z
istatistikleri gösterilmektedir. * iúareti %1 seviyesinde de÷iúkenlerin anlaml oldu÷unu belirtmektedir.

Tablo 5’te elde edilen normalizasyon sonuçlar, toplam faktör verimlili÷ini her iki de÷iúkenin de yüksek oranda etkiledi÷ini göstermektedir. Ancak ekonomik büyümenin etkisi ihracata göre göreceli olarak daha fazladr. Ekonomik büyüme orannda bir birimlik artú oldu÷unda, toplam faktör verimlili÷i serisinde %2.11’lik bir de÷iúme meydana gelmektedir.
Di÷er taraftan, ihracatta bir birimlik artú yaúand÷nda, toplam faktör verimlili÷inde
%0.06’lk bir de÷iúme yaúanmaktadr. ølginç olan sonuç, reel büyümenin toplam faktör
verimlili÷ini negatif yönde etkilemesidir. Bunun en önemli nedeni büyümenin kapsam ve
bileúenleridir. E÷er büyüme reel üretimden yoksun fakat bir o kadar finansal ölçekli ve
spekülatif bir altyapya sahipse bu sonucun ortaya çkmas çok do÷aldr. Çalúmann baúnda üzerinde durulan Türkiye’nin finansallaúma süreci ve bu süreci hzlandran ve úiddetlendiren sosyo-politik ve ekonomik de÷iúimler bizi bu tür bir sonucu benimsemeye götürmektedir. Ancak vurgulamak gerekir ki, artan finansal iliúkilerin dönemsel etkileri çok
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daha detayl araútrlmal ve finans sektörünün dönemsel olarak geçirdi÷i de÷iúimler üzerinde önemle durulmaldr. Bu sayede reel büyümenin toplam faktör verimlili÷ini neden
teúvik etmedi÷i ve inovatif süreçleri neden olumsuz yönde etkiledi÷i daha iyi anlaúlacaktr.

5.2. Hata Düzeltme Modeli ve Sonuçlar
Johansen eúbütünleúme testi sonuçlar çerçevesinde serilerin birinci farklarnda dura÷an
olmas ve dolaysyla aralarnda eúbütünleúik bir iliúkinin var olmas bizleri, çalúmann
devamnda mevcut de÷iúkenler arasnda ksa ve uzun dönem düzenlenme sürecini ortaya
çkaran hata düzeltme modelini kullanmaya yöneltmektedir. Statik bir vektör düzleminin
yerine sistemin dinamik yaps hata düzeltme modelinde de÷iúkenler arasndaki dönemsel
farkllklar ele alma konusunda öncü konumdadr. Dinamik modelin en önemli özelli÷i
seriler arasndaki uzun ve ksa dönem iliúkinin uyumlulu÷unu ele almadaki üstünlü÷ü olarak belirtilebilir. Keza seriler uzun dönemde bir denge durumu içerisinde olsa da ksa dönemde içlerinde dengesizli÷i barndrabilirler. Hata düzeltme mekanizmas hem bu ksa
dönem dengesizli÷in ortaya çkarlmasn hem de yok edilmesini sa÷lamaktadr. Ayrca
aralarnda nedensellik iliúkisinin varl÷n snamaktadr.
Temel olarak hata düzeltme modeli seriler arasnda ksa dönem dinamik iliúkinin analizi
üzerine kuruludur. Model çerçevesinde kurulan regresyona ait ba÷ml de÷iúkendeki de÷iúim hem optimum gecikme de÷erlerine ba÷l olarak ba÷ml ve ba÷msz de÷iúkenlerin
gecikme de÷erleri hem de hata teriminin uzun dönemli de÷erleri arasnda kurulan iliúki
düzeyinde belirlenir (Anderson vd., 2002). Bu ba÷lamda, nedensellik iliúkisinin varl÷nn
snanmas için kullanlacak modeller Denklem (6), Denklem (7) ve Denklem (8)’de gösterilmektedir:

(6)

(7)
(8)

Temel hipotez (H0)

olup, ba÷ml de÷iúkenlerin gecikmeli de÷erlerinin regres-

yonda ba÷msz de÷iúken olarak yer ald÷ ve bu gecikmeli ba÷msz de÷iúkenlerin mevcut
iliúkide yeri olmad÷ yani ba÷ml de÷iúkenlerden ba÷msz de÷iúkenlere do÷ru bir neden47
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sellik iliúkisinin olmad÷n temsil etmektedir. Alternatif hipotez (H1) ise

olup,

ba÷ml de÷iúkenlerden ba÷msz de÷iúkenlere do÷ru bir nedensellik iliúkisinin var oldu÷unu göstermektedir. Ayrca eúbütünleúme testinin tersine, Engle ve Granger (1987) tarafndan geliútirilen vektör hata düzeltme modeli nedenselli÷in yönünü belirleme imkan
sa÷lamaktadr.
(6), (7) ve (8) no’lu eúitliklerde yer alan ECt-1 terimi hata düzeltme terimini ifade etmektedir. Teknik olarak ECt-1 terimi, yukarda belirtilen eúbütünleúme eúitliklerinden elde edilen
kalntlarn gecikmeli de÷erlerini göstermektedir. Regresyon uygulamas sonras elde edilen
hata terimi katsays ȕ, ksa dönemde yaúanan dengesizliklere ba÷msz de÷iúkenin verdi÷i
tepkiyi ölçmektedir ve bu dengesizliklerin ne kadarnn bir sonraki dönemde yok olaca÷n
belirtmektedir.
Seriler arasnda kurulan hata düzeltme mekanizmasna ba÷l modelin sonuçlar Tablo 6’da
verilmiútir. Tablo 7 ise Engle-Granger nedensellik analizi sonuçlarn vermektedir. Tablo
7’de belirtilen Engle-Granger nedensellik testi sonuçlar Tablo 8’de özetlenmiú ve ilgili
de÷iúkenler arasndaki nedensellik durumu ve yönü hakkndaki bilgiler detaylandrlmútr.
Tablo 6: Hata Düzeltme Modeli Sonuçlar
De÷iúken: TFP
EC(-1)
0.0818562
(0.0265134)
[3.09]*

D(TFP(-1))
-0.5314938
(0.3397747)
[-1.56]

D(LogGDP(-1))
0.6101792
(0.7114647)
[0.86]

D(EXP(-1))
-0.0037455
(0.0024889)
[-1.50]

C
0.0189262

De÷iúken: LogGDP
EC(-1)
D(TFP(-1))
0.0320307
-0.4058299
(0.0125273)
(0.1605396)
[2.56]*
[-2.53]*

D(LogGDP(-1))
0.7479068
(0.3361587)
[2.22]**

D(EXP(-1))
-0.001352
(0.001176)
[-1.15]

C
0.0163691

De÷iúken: EXP
EC(-1)
-5.930019
(1.438989)
[-4.12]*

D(LogGDP(-1))
-81.50876
(38.61401)
[-2.11]**

D(EXP(-1))
0.2268991
(0.1350834)
[1.68]***

C
0.0003497

D(TFP(-1))
61.346
(18.44093)
[3.33]*

Not: En üstte katsaylar, parantez ( ) içerisinde standart hatalar ve köúeli parantez [ ] içerisinde z
istatistikleri gösterilmektedir. * iúareti %1, ** iúareti %5, *** iúareti %10 seviyesinde de÷iúkenlerin
anlaml oldu÷unu belirtmektedir.
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Tablo 7: Engle-Granger Nedensellik Analizi
Eúitlik: TFP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
LogGDP
0.74
1
0.391
EXP
2.26
1
0.132
Eúitlik: LogGDP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
TFP
1
0.012**
6.39
EXP
1.32
1
0.250
Eúitlik: EXP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
TFP
1
0.001*
11.07
LogGDP
1
0.035**
4.46
Not: * iúareti %1, ** iúareti %5, *** iúareti %10 seviyesinde de÷iúkenlerin anlaml oldu÷unu belirtmektedir.
Tablo 8: Nedensellik Analizi Sonuçlar
Hipotez
TFP ĺ LogGDP
TFP ĺ EXP
LogGDP ĺ TFP
LogGDP ĺ EXP
EXP ĺ TFP
EXP ĺ LogGDP

Olaslk De÷eri
0.391
0.132
0.012
0.250
0.001
0.035

Nedensellik
Yok
Yok
Var (Büyümeden toplam faktör verimlili÷ine tek yönlü)
Yok
Var (øhracattan toplam faktör verimlili÷ine tek yönlü)
Var (øhracattan büyümeye tek yönlü)

Tablo 6’da belirtilen hata düzeltme modeli sonuçlarna göre, toplam faktör verimlili÷i de÷iúkeninin ba÷msz de÷iúken oldu÷u modelden elde edilen uyarlama katsaysnn 0.08,
ekonomik büyüme de÷iúkeninin ba÷msz de÷iúken oldu÷u modelden elde edilen uyarlama
katsaysnn 0.03 ve ihracat de÷iúkeninin ba÷msz de÷iúken oldu÷u modelden elde edilen
uyarlama katsaysnn -5.93 oldu÷u görülmektedir. Hata terimi katsays olan uyarlama
katsaysnn beklenen negatif görünümü ancak ihracatta ortaya çkmaktadr. Di÷er katsaylarn aksine bu de÷er istatistiksel olarak anlamldr. Sonuç olarak, verimlili÷in ve ekonomik
büyümenin aksine ihracatn di÷er iki de÷iúken üzerinde ksa dönemde etkili oldu÷u görülmektedir. Tablo 6’daki tahmin sonuçlar uzun dönemde toplam faktör verimlili÷i ve ihracat
arasndaki iliúki sonuçlaryla benzerlik göstermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, toplam
faktör verimlili÷indeki bir birimlik artú ihracatta %61’lik artúa neden olurken ihracattaki
%1’lik bir artú toplam faktör verimlili÷inde %0.003’lük cüzi bir düúüúe yol açmaktadr.
Ancak ikinci durumda de÷iúkenler anlaml de÷ildir.
Son olarak, Tablo 7 ve Tablo 8’de Engle-Granger nedensellik testinin analiz sonuçlar ortaya konulmaktadr. Ksa dönem analizi çerçevesinde yorumlanacak olan bu analizin sonuçlar ihracattan hem toplam faktör verimlili÷ine hem de ekonomik büyümeye do÷ru tek
yönlü bir nedensellik iliúkisinin varl÷na iúaret etmektedir. Ayrca ekonomik büyümeden
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toplam faktör verimlili÷ine do÷ru tek yönlü nedenselli÷in varl÷ da mevcut sonuçlar ba÷lamnda ortaya çkmaktadr. Ancak toplam faktör verimlili÷inden ekonomik büyüme ve
ihracata do÷ru bir nedensellik durumu mevcut de÷ildir.

6. Geniúletilmiú Analiz Sonuçlar
Bu bölüm yukarda sunulan temel argümanlarn finansallaúma de÷iúkenleri çerçevesinde
geniúletilmiú analiz sonuçlarn ortaya koymaktadr. Bu geniúletilmiú analizin bir önceki
bölümde ele alnan teorik çerçeveden fark; toplam faktör verimlili÷i, ihracat ve büyüme
arasndaki iliúkinin finans verileri temelinde nasl bir de÷iúim gösterece÷inin araútrlmas
üzerine kurulu olmasdr. Çalúmann temel sonuçlar geleneksel görüúlerin aksine çktlar
ortaya çkarsa da bu sonuçlarn ara ba÷lantlar nedensellik analizi ba÷lamnda eksik kalmaktadr. Finansallaúma olgusu çerçevesinde temel finans de÷iúkenlerinin mevcut kavramsal çerçeveye içerilmesinin ara ba÷lantlarn ortaya çkarlmas için olumlu katkda bulunaca÷ düúünülmektedir. Bu çerçevede beúinci bölümde uygulanan analiz süreçleri tekrar
edilecek olup sadece finans temelli de÷iúkenlerin sonuçlar tablolar içerisinde belirtilecektir13.
Finans de÷iúkenleri özellikle makroekonomik ölçekte çok farkl dinamikleri içerse de mevcut çalúma içerisinde Finansal Yap Veri Taban (Financial Structure Database) üzerinden
elde edilen Toplam Banka Mevduatnn GSYH’ye oran (%) (FIN_DEP) ve Toplam Banka
Kredilerinin Banka Mevduat Miktarna oran (%) (FIN_CRED) de÷iúkenleri geniúletilmiú
analizde kullanlacaktr. Bu de÷iúkenlerin kullanlmasnn temel nedeni finansal derinlik
üzerinden finansallaúmann ölçülmek istenmesidir. ølk olarak, finans temelli serilerin dura÷anlk test sonuçlar Tablo 9 ve Tablo 10 içerisinde gösterilmektedir. Tablo 9 mevcut serilerin düzey de÷erleri için ADF ve PP birim kök testi sonuçlarn gösterirken Tablo 10, serilerin birinci farklarnn birim kök testi sonuçlarn ortaya koymaktadr. Tablo 9’da düzey
de÷erlerinde, sabit ve trendli modelin kritik test istatistik de÷erleri finans de÷iúkenleri için
%1, %5 ve %10 anlamllk düzeylerinde mutlak olarak MacKinnon (1996) kritik de÷erlerinden küçüktür. Di÷er bir deyiúle, finans temelli seriler birim köke sahiptir. Tablo 10’da
ise serilerin birinci farklarnda, sabit ve trend içeren model sonuçlar dura÷anl÷n sa÷land÷n ve birim kökün ortadan kalkt÷n belirtmektedir. Bu nedenle Tablo 11 ve Tablo 12
içerisinde Johansen eúbütünleúme testi sonuçlar ortaya konmaktadr.
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Tablo 9: Finans Temelli Serilerin Düzey De÷erleri için ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçlar
De÷iúken

ADF Test
Kritik De÷erler
østatisti÷i
%1
%5
%10
FIN_DEP
-1.680 [2]
-4.146
-3.498
-3.179
FIN_CRED
-0.059 [2]
-4.146
-3.498
-3.179
De÷iúken
PP Test
Kritik De÷erler
østatisti÷i
%1
%5
%10
FIN_DEP
-1.713 [2]
-4.141
-3.496
-3.178
FIN_CRED
-1.591 [2]
-4.141
-3.496
-3.178
Not: Düzey de÷erlerinde sabit terim ve trendli modeller kullanlmútr. Bölüm 5 içerisinde kullanlan
VAR modeli çerçevesinde gecikme de÷erleri seçilmiútir.
Tablo 10: Finans Temelli Serilerin Birinci Farklar için ADF ve PP Birim Kök Testi Sonuçlar
Kritik De÷erler
ADF Test
østatisti÷i
%1
%5
%10
FIN_DEP
-5.296 [0]
-4.143
-3.497
-3.178
FIN_CRED
-5.348 [0]
-4.143
-3.497
-3.178
De÷iúken
PP Test
Kritik De÷erler
østatisti÷i
%1
%5
%10
FIN_DEP
-5.296 [0]
-4.141
-3.496
-3.178
FIN_CRED
-5.348 [0]
-4.141
-3.496
-3.178
Not: Birinci farklar için sabit terim ve trendli modeller kullanlmútr. Bölüm 5 içerisinde kullanlan
VAR modeli çerçevesinde gecikme de÷erleri seçilmiútir.
De÷iúken

Tablo 11 ve Tablo 12’de belirtilen Johansen eúbütünleúme testi sonuçlarna göre her iki
finans de÷iúkeni çerçevesinde oluúturulan modellemeler hem iz (Ȝiz) testi hem de maksimum öz de÷er (Ȝmax) testi için oluúturulan seriler arasnda uzun dönemli bir iliúkinin varl÷na iúaret etmektedir. Temel hipotez (r = 0) herhangi bir eúbütünleúik vektörün mevcut
olmad÷n göstermektedir. Her iki istatistik de÷eri de, Ȝiz ve Ȝmax, %5 kritik istatistik de÷erlerinden büyüktür. Di÷er bir deyiúle, her iki istatistik de÷eri %5 anlamllk düzeyinde
finansal de÷iúkenler, toplam faktör verimlili÷i, ihracat ve ekonomik büyüme serileri arasnda uzun dönemli bir iliúkinin bulundu÷unu göstermektedir.
Tablo 11: FIN_DEP de÷iúkeni için Johansen Eúbütünleúme Testi Sonuçlar
Boú Hipotez (H0)
Alternatif Hipotez (H1)
Ȝiz Testi
r=0
r>0
r<1
r>1
r<2
r>2
Alternatif Hipotez (H1)
Boú Hipotez (H0)
Ȝmax Testi
r=0
r>0
r<1
r>1
r<2
r>2
Not: ** %5 düzeyindeki anlamll÷ ifade eder.

Ȝiz De÷eri

%5 Kritik De÷er

%1 Kritik De÷er

59.7778**
26.6689
6.9749
Ȝmax De÷eri

47.21
29.68
15.41
%5 Kritik De÷er

54.46
35.65
20.04
%1 Kritik De÷er

33.1089**
19.6940
5.0147

27.07
20.97
14.07

32.24
25.52
18.63

51

Türkiye’de Toplam Faktör Verimlili÷i, Ekonomik Büyüme ve øhracat Arasndaki øliúkinin Nedensellik Analizi

Tablo 12: FIN_CRED de÷iúkeni için Johansen Eúbütünleúme Testi Sonuçlar
Alternatif Hipotez (H1)
Boú Hipotez (H0)
Ȝiz Testi
r=0
r>0
r<1
r>1
r<2
r>2
Boú Hipotez (H0)
Alternatif Hipotez (H1)
Ȝmax Testi
r=0
r>0
r<1
r>1
r<2
r>2
Not: ** %5 düzeyindeki anlamll÷ ifade eder.

Ȝiz De÷eri

%5 Kritik De÷er

%1 Kritik De÷er

59.8738**
26.7217
6.4531
Ȝmax De÷eri

47.21
29.68
15.41
%5 Kritik De÷er

54.46
35.65
20.04
%1 Kritik De÷er

33.1521**
20.2686
4.7229

27.07
20.97
14.07

32.24
25.52
18.63

Ancak temel modeldeki sonuçlar ile uyumlu olarak seriler arasnda birden çok eúbütünleúik
iliúkinin varl÷ mevcut hipotezler çerçevesinde reddedilmektedir. Bu noktada Tablo 13 ve
Tablo 14 Johansen eúbütünleúme yöntemine ba÷l kalarak eúbütünleúik vektörün, finans
de÷iúkenlerine göre normalize edilmiú sonuçlarn göstermektedir. Her iki Tablo’da elde
edilen normalizasyon sonuçlar finans de÷iúkenlerini yüksek oranda etkiledi÷ini belirtmektedir. Bu ba÷lamda çarpc nokta, büyümenin finans de÷iúkenlerini negatif yönde etkilemesi
olarak görülmektedir. Farkl paradigmalar ölçe÷inde bu sonucun ardndaki nedenler sralanabilece÷i gibi konumuz çerçevesinde iki potansiyel neden aradaki bu negatif korelasyonu
anlamlandrmak için önsel bir baúlk olarak sunulabilir. ølk olarak, büyümenin bileúenleri
e÷er finans sektöründen ziyade reel sektör a÷rlkl ise ekonomik aktörlerin gelecek yatrmlar için kredilerin aksine kendi iç sermayelerinden yararlanmalar olasdr. Bu durum
dolayl olarak banka mevduatlarnn GSYH içindeki payn azaltan bir etki yaratabilir.
økinci olarak, e÷er ekonomik büyüme istihdam yaratan özelliklere sahipse artan emek talebi
ölçe÷inde ücretli çalúanlarn bankalara olan ba÷mll÷ azalabilir14.
Tablo 13: Johansen Yöntemine Ba÷l Normalize Edilmiú Eúbütünleúme Vektörü (Model A)
FIN_DEP (-1)
1.000000

TFP (-1)
LogGDP (-1)
EXP (-1)
C
89.5641
-131.6517
3.1193
1360.225
(32.1808)
(19.1462)
(0.5301)
[2.78]*
[-6.88]*
[5.88]*
Not: En üstte katsaylar, parantez ( ) içerisinde standart hatalar ve köúeli parantez [ ] içerisinde z
istatistikleri gösterilmektedir. * iúareti %1 seviyesinde de÷iúkenlerin anlaml oldu÷unu belirtmektedir.

14
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Tablo 14: Johansen Yöntemine Ba÷l Normalize Edilmiú Eúbütünleúme Vektörü (Model B)
FIN_CRED (-1)
1.000000

TFP (-1)
652.5072
(99.7450)
[6.54]*

LogGDP (-1)
-385.6923
(61.3702)
[-6.28]*

EXP (-1)
11.3357
(1.6870)
[6.72]*

C
3659.33

Not: En üstte katsaylar, parantez ( ) içerisinde standart hatalar ve köúeli parantez [ ] içerisinde z
istatistikleri gösterilmektedir. * iúareti %1 seviyesinde de÷iúkenlerin anlaml oldu÷unu belirtmektedir.

Finans temelli seriler ba÷lamnda nedensellik iliúkisinin varl÷nn snanmas için kullanlacak modeller Denklem (9) ve Denklem (10)’da gösterilmektedir15.

(9)

(10)

Finans temelli seriler arasnda kurulan hata düzeltme mekanizmasna ba÷l model sonuçlar
Tablo 15 ve Tablo 16’da verilmektedir. Tablo 17 ve Tablo 18 ise Engle-Granger nedensellik analizi sonuçlarn göstermektedir. Ve son olarak, Tablo 17 ve Tablo 18’de belirtilen
Engle-Granger nedensellik analizi test sonuçlar Tablo 19 ve Tablo 20’de özetlenerek aradaki nedensel iliúki niteliksel olarak belirtilmektedir.
Tablo 15 ve Tablo 16’dan elde edilen geniúletilmiú hata düzeltme modeli sonuçlar her iki
model için farkl sonuçlar ortaya çkarmútr. Ancak bununla birlikte benzer noktalar da
içerisinde barndrmaktadr. Bu noktada farkllklardan ziyade benzerlikler üzerinde durmak
özellikle finans ile teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme olgular arasndaki ba÷lanty
anlamak adna önemli ipuçlar vermektedir. Her ne kadar Tablo 15 içerisinde FIN_DEP
serisi için hata terimi katsays olan uyarlama katsays beklenen negatif de÷ere sahip olsa
da istatistiksel olarak anlaml de÷ildir. Bu nedenle odak noktamz Tablo 16’da FIN_CRED
serisine çevirmek kritik noktalar anlamak adna daha do÷ru olacaktr.
Tablo 16 üzerinden elde edilen sonuçlar içerisinde iki istatistiksel de÷er finans ile teknolojik ilerleme ve ekonomik büyüme serileri arasndaki uzun dönemli iliúki hakknda önemli
detaylara sahiptir. Elde edilen hata düzeltme modeli sonuçlarna göre, FIN_CRED ve EXP
15

Makale içerisinde Model A ve Model B olarak belirtilen çktlar srasyla Denklem (9) ve Denklem (10)’a
referans vermektedir.

53

Türkiye’de Toplam Faktör Verimlili÷i, Ekonomik Büyüme ve øhracat Arasndaki øliúkinin Nedensellik Analizi

serileri TFP ve LogGDP de÷iúkenleri üzerinde ksa dönemde etkide bulunmaktadr. Özellikle FIN_CRED de÷iúkeni TFP üzerinde negatif etkiye sahipken LogGDP de÷iúkenini
pozitif yönde etkilemektedir. Ancak ayn durumu LogGDP de÷iúkeni üzerinden yorumlamak mümkün de÷ildir. Di÷er bir deyiúle, LogGDP de÷iúkeni FIN_CRED ve TFP de÷iúkenlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak LogGDP’nin uyarlama katsays beklenen
negatif de÷ere sahip olsa da anlaml de÷ildir. Bu nedenle elde edilen sonuçlar dikkatli
yorumlamak gereklidir. Tüm bu sonuçlar çerçevesinde TFP ve LogGDP’den FIN_CRED’e
do÷ru uzun dönemli nedensellik bulundu÷u açktr.
Tablo 15: Geniúletilmiú Hata Düzeltme Modeli Sonuçlar (Model A)
De÷iúken: FIN_DEP
EC(-1)
D(FIN_DEP(-1))
-0.0664
0.3812
(0.041)
(0.149)
[-1.61]
[2.55]*

D(TFP(-1))
1.789
(22.497)
[0.08]

D(LogGDP(-1))
-3.118
(47.783)
[-0.07]

D(EXP(-1))
-0.0151
(0.176)
[-0.09)

C
0.229

D(TFP(-1))
-0.294
(0.312)
[-0.94]

D(LogGDP(-1))
0.179
(0.663)
[0.27]

D(EXP(-1))
-0.004
(0.002)
[-1.65]***

C
0.006

De÷iúken: TFP
EC(-1)
D(FIN_DEP(-1))
0.001
0.004
(0.000)
(0.002)
[2.02]**
[2.27]**
De÷iúken: LogGDP
EC(-1)
D(FIN_DEP(-1))
0.0006
0.001
(0.000)
(0.000)
[2.31]**
[1.79]***

D(TFP(-1))
-0.330
(0.144)
[-2.28]**

De÷iúken: EXP
EC(-1)
D(FIN_DEP(-1))
-0.171
0.285
(0.027)
(0.099)
[-6.25]*
[2.87]*

D(TFP(-1))
48.76
(14.98)
[3.26]*

D(LogGDP(-1))
0.592
(0.307)
[1.92]***
D(LogGDP(-1))
-38.99
(31.81)
[-1.23]

D(EXP(-1))
-0.001
(0.001)
[-1.50]
D(EXP(-1))
0.229
(0.117)
[1.96]**

C
0.012

C
-0.088

Not: En üstte katsaylar, parantez ( ) içerisinde standart hatalar ve köúeli parantez [ ] içerisinde z
istatistikleri gösterilmektedir. * iúareti %1, ** iúareti %5, *** iúareti %10 seviyesinde de÷iúkenlerin
anlaml oldu÷unu belirtmektedir.
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Tablo 16: Geniúletilmiú Hata Düzeltme Modeli Sonuçlar (Model B)
De÷iúken: FIN_CRED
EC(-1)
D(FIN_CRED(-1))
-0.099
0.260
(0.040)
(0.114)
[-2.49]*
[2.27]**
De÷iúken: TFP
EC(-1)
D(FIN_CRED(-1))
-0.000
-0.001
(0.000)
(0.000)
[-0.43]
[-2.65]*
De÷iúken: LogGDP
EC(-1)
D(FIN_CRED(-1))
0.000
-0.000
(0.000)
(0.000)
[-0.35]
[-2.24]**
De÷iúken: EXP
EC(-1)
D(FIN_CRED(-1))
-0.002
-0.041
(0.010)
(0.029)
[-3.99]*
[-0.07]

D(TFP(-1))
-158.84
(70.80)
[-2.24]**

D(LogGDP(-1))
466.31
(155.88)
[2.99]*

D(EXP(-1))
0.158
(0.544)
[0.29]

C
-1.481

D(TFP(-1))
-0.396
(0.344)
[1.15]

D(LogGDP(-1))
0.715
(0.759)
[0.94]

D(EXP(-1))
-0.001
(0.002)
[-0.40]

C
-0.002

D(EXP(-1))
-0.000
(0.001)
[-0.25]

C
0.007

D(EXP(-1))
0.262
(0.141)
[1.86]***

C
3.551

D(TFP(-1))
-0.354
(0.161)
[-2.19]**
D(TFP(-1))
44.52
(18.39)
[2.42]*

D(LogGDP(-1))
0.793
(0.355)
[2.23]**
D(LogGDP(-1))
-25.23
(40.50)
[-0.62]

Not: En üstte katsaylar, parantez ( ) içerisinde standart hatalar ve köúeli parantez [ ] içerisinde z
istatistikleri gösterilmektedir. * iúareti %1, ** iúareti %5, *** iúareti %10 seviyesinde de÷iúkenlerin
anlaml oldu÷unu belirtmektedir.

Son olarak, Tablo 17 ve Tablo 18’de geniúletilmiú Engle-Granger nedensellik testinin analiz sonuçlar ortaya konulmaktadr. Ksa dönem analizi çerçevesinde yorumlanacak olan bu
analizin sonuçlar Tablo 17’de Model A için FIN_DEP finans de÷iúkeninden di÷er de÷iúkenlere do÷ru bir nedensellik iliúkisinin varl÷na iúaret etmemektedir. Ancak Tablo 18’de
Model B için FIN_CRED finans de÷iúkeninde farkl bir durum ortaya çkmaktadr. Di÷er
bir deyiúle, mevcut analiz sonuçlar FIN_CRED finans de÷iúkeninden TFP ve LogGDP’ye
do÷ru bir nedensellik iliúkisinin varl÷na iúaret etmektedir. Tüm bu çktlar eúbütünleúme
analizinde önsel olarak vurgulanan finans ile büyüme arasndaki iliúkinin içeri÷ini do÷rulayacak ipuçlarn ortaya koymaktadr. Ayrca mevcut finans de÷iúkenleri ile elde edilen
geniúletilmiú nedensellik sonuçlar di÷er seriler arasndaki iliúkileri de dönüútüren bileúenleri içerisinde barndrmaktadr. Bu nedenle mevcut seriler arasndaki iliúkiler temelinde
daha ileri varsaymlarn yaplabilmesi olana÷ ortaya çkmaktadr.
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Tablo 17: Geniúletilmiú Engle-Granger Nedensellik Analizi (Model A)
Eúitlik: FIN_DEP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
TFP
0.01
1
0.937
LogGDP
0.00
1
0.948
EXP
0.01
1
0.933
Eúitlik: TFP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
FIN_DEP
1
0.023**
5.13
LogGDP
0.07
1
0.787
EXP
1
0.100***
2.69
Eúitlik: LogGDP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
FIN_DEP
1
0.074***
3.19
TFP
1
0.023**
5.19
EXP
2.26
1
0.133
Eúitlik: EXP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
FIN_DEP
1
0.004*
8.23
TFP
1
0.001*
10.60
LogGDP
1.50
1
0.220
Not: * iúareti %1, ** iúareti %5, *** iúareti %10 seviyesinde de÷iúkenlerin anlaml oldu÷unu belirtmektedir.
Tablo 18: Geniúletilmiú Engle-Granger Nedensellik Analizi (Model B)
Eúitlik: FIN_DEP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
TFP
1
0.025**
5.03
LogGDP
1
0.003*
8.95
EXP
0.09
1
0.770
Eúitlik: TFP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
FIN_DEP
1
0.008*
7.03
LogGDP
0.89
1
0.346
EXP
0.16
1
0.692
Eúitlik: LogGDP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
FIN_DEP
1
0.025**
5.03
TFP
1
0.028**
4.81
EXP
0.06
1
0.806
Eúitlik: EXP
Test Edilen Katsay
Ki-Kare
df
Olaslk
FIN_DEP
0.00
1
0.944
TFP
1
0.015**
5.86
LogGDP
0.39
1
0.533
Not: * iúareti %1, ** iúareti %5, *** iúareti %10 seviyesinde de÷iúkenlerin anlaml oldu÷unu belirtmektedir.
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Tablo 19: Geniúletilmiú Nedensellik Analizi Sonuçlar (Model A)
Hipotez
FIN_DEP ĺ TFP
FIN_DEP ĺ LogGDP
FIN_DEP ĺ EXP
TFP ĺ FIN_DEP
TFP ĺ LogGDP
TFP ĺ EXP
LogGDP ĺ FIN_DEP
LogGDP ĺ TFP
LogGDP ĺ EXP
EXP ĺ FIN_DEP
EXP ĺ TFP
EXP ĺ LogGDP

Olaslk De÷eri
0.937
0.948
0.933
0.023
0.787
0.100
0.074
0.023
0.133
0.004
0.001
0.220

Nedensellik
Yok
Yok
Yok
Var (TFV’den finansa tek yönlü)
Yok
Var (TFV’den ihracata çift yönlü)
Var (GSYH’dan finansa tek yönlü)
Var (GSYH’den TFV’ye tek yönlü)
Yok
Var (øhracattan finansa tek yönlü)
Var (øhracattan TFV’ye çift yönlü)
Yok

Tablo 20: Geniúletilmiú Nedensellik Analizi Sonuçlar (Model B)
Hipotez
FIN_DEP ĺ TFP
FIN_DEP ĺ LogGDP
FIN_DEP ĺ EXP
TFP ĺ FIN_DEP
TFP ĺ LogGDP
TFP ĺ EXP
LogGDP ĺ FIN_DEP
LogGDP ĺ TFP
LogGDP ĺ EXP
EXP ĺ FIN_DEP
EXP ĺ TFP
EXP ĺ LogGDP

Olaslk De÷eri
0.025
0.003
0.770
0.008
0.346
0.692
0.025
0.028
0.806
0.944
0.015
0.533

Nedensellik
Var (Finans’tan TFV’ye çift yönlü)
Var (Finans’tan GSYH’ye çift yönlü)
Yok
Var (TFV’den finans çift yönlü)
Yok
Yok
Var (GSYH’den finansa çift yönlü)
Var (GSYH’den TFV’ye tek yönlü)
Yok
Yok
Var (øhracattan TFV’ye tek yönlü)
Yok

7. Sonuçlar
Yaplan bu çalúmada Türkiye ekonomisi için 1960-2014 aras dönem yllk verileri kullanlarak toplam faktör verimlili÷i, ekonomik büyüme ve ihracat oranlar arasndaki nedensellik iliúkisi Johansen eúbütünleúme, hata düzeltme modeli ve Engle-Granger testi ba÷lamnda analiz edilmiútir. Bu nedensellik analizi çerçevesinde serilerin hem uzun dönem hem
de ksa dönem iliúkileri araútrlmútr. Çalúmadan elde edilen bulgulara göre uzun dönemde büyüme oran toplam faktör verimlili÷ini negatif etkilerken, ihracat toplam faktör
verimlili÷ini pozitif yönde etkilemektedir. Buna göre, incelenen dönemde büyümedeki
%1’lik artú toplam faktör verimlili÷ini %2.11 orannda azaltrken, ihracattaki %1’lik artú
toplam faktör verimlili÷ini %0.06 orannda artrmaktadr. Ayrca, finans verileri ile yaplan
geniúletilmiú analiz sonuçlar da çalúmann temel olgularn destekler nitelikte çktlar elde
etmemizi sa÷lamútr. Bu sonuçlardan yola çkarak Türkiye’nin inovasyonu teúvik eden bir
57

Türkiye’de Toplam Faktör Verimlili÷i, Ekonomik Büyüme ve øhracat Arasndaki øliúkinin Nedensellik Analizi

büyüme modeline sahip olmad÷n söylemek mümkündür. Ancak burada sonuçlardan
ziyade mevcut durumun olas nedenlerine odaklanmak gerekir. Bu olas nedenleri temel
olarak dört ana baúlk altnda úu úekilde belirtebiliriz: (i) ekonomik büyümenin temel bileúenlerinin reel yatrm araçlarndan ziyade finansal yatrm araçlar çerçevesinde úekillenmesi, (ii) spekülatif güdülerdeki artún yatrmlarda belirleyici olmas, (iii) finansallaúma
olgusunun iktisadi iliúkilerde artan etkisi ve (iv) borçlanmann reel yatrmlar artran yaps
yerine finansal iúlemlerde kullanlmas. Bu baúlklar makroekonomik bileúenlerin zaman
içinde farkllaúan yapsna ba÷l olarak çeúitlendirmenin mümkün oldu÷unu da eklememiz
gerekir. Bununla birlikte Türkiye’de, her ne kadar ihracatta kullanlan ara mallarnn ithal
kökenli olmas büyüme üzerinde olumsuz bir etkide bulunsa da bir bütün olarak ihracatn
toplam faktör verimlili÷ini olumlu yönde etkiledi÷ini belirtmemiz gerekir. Buradaki temel
güdünün, küreselleúme sonucunda ve dolaysyla artan rekabet içinde ulusal sermayenin
uluslararas alanda konumunu korumas oldu÷unu söylemek mümkündür. ønovatif yatrmlardaki artú yüksek teknoloji-yo÷un ihracat teúvik edece÷i gibi, emek verimlili÷indeki
artú hzlandrarak maliyetlerde de düúüúü sa÷layacaktr. Bunun sonucunda ulusal sermayenin hem küresel ihracat hacmindeki pay artacak hem de büyümeyi hzlandracak süreci
daha verimli hale getirecek bileúenlerin geliúimini sa÷layacaktr. Hata düzeltme modeli
çerçevesinde elde edilen sonuçlar nedensellik ba÷lamnda bu bilgileri do÷rulayc sonuçlar
bizlere sa÷lamaktadr. Türkiye’de ihracat ile ekonomik büyüme ve toplam faktör verimlili÷i
arasnda tek yönlü nedensellik iliúkisi bulunmaktadr. Bu bulgu Türkiye’de ihracatn hem
ekonomik büyümeyi hem de toplam faktör verimlili÷ini etkiledi÷i ve özellikle inovasyonu
teúvik etti÷i anlamna gelmektedir. Sonuç olarak, istatistiki olarak anlamllk düzeyinde,
mevcut de÷iúkenler çerçevesinde Johansen eúbütünleúme ve hata düzeltme modelleri tahmin sonuçlaryla elde edilen de÷iúkenler aras ksa dönem dinamikleri uzun dönemli iliúkilerle paralellik oluúturmaktadr.
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