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Öz 

A. P. Thirlwall (1979) taraf ndan geli tirilen ve Thirlwall Kanunu (Thirlwall s 
Law) olarak bilinen model, heteredoks literatürün d a aç k makroekonomik dinamikleri 
incelemek için kulland en önemli yakla mlardan biridir. Thirlwall Kanunu nun esas 
ç k noktas büyümenin arz yönlü mü yoksa talep yönlü mü oldu u tart mas d r. 
Thirlwall n öncülü ünü yapt Post-Keynesyen iktisatç lar talep yönlü bir büyüme süreci-
ne inanmaktad rlar. Post-Keynesyen yakla ma göre talepteki büyüme ülkenin cari i lemler 
bilânçosu üzerinde bask yarat r ve bunun sonucunda cari i lemler bilânçosu büyüme üze-
rinde k s tlay c bir etkisi yapar. Thirlwall Kanunu d a aç k ekonomilerin ekonomik büyü-
mesinin fiyat d rekabet taraf ndan (yani ithalat ve ihracat n gelir esnekli i) s n rland -

/belirlendi ini ileri sürmektedir. Bu nedenle Thirlwall Kanunu na ödemeler bilânçosu 
taraf ndan k s tlanm büyüme (balance of payments constrained growth) da denilmekte-
dir. Bu ara t rmada 1980 2006 döneminde Thirlwall Kanunu nun Türkiye ekonomisi için 
geçerlili ini s namay amaçlamaktad r. Ara t rmada Thirlwall Kanunu nun geçerlili ini 
s namak için 1980 2006 dönemi için model taraf ndan öngörülen büyüme oranlar hesap-
lanm ve bu oranlar ayn dönem için gerçekle en büyüme oranlar ile kar la t r lm t r. 
Tahmin edilen büyüme oranlar ile gerçekle en büyüme oranlar aras nda baz benzerlikler 
gözlemlenmi tir. Ancak McGregor ve Swales (1985) testi sonuçlar 1980 2006 dönemi 
Türkiye ekonomisi için Thirwall Kanunu taraf ndan öngörülen büyüme oranlar ile gerçek-
le en büyüme oranlar aras nda anlaml farkl l klar oldu unu göstermi tir.  

Anahtar Kelimeler: Ödemeler Bilânçosu Taraf ndan K s tlanm Ekonomik Bü-
yüme, Post-Keynesyen ktisat, Thirlwall Kanunu  

ECONOMIC GROWTH AND BALANCE OF PAYMENTS CONSTRAINED: 
TURKISH CASE OVER THE PERIOD 1980-2006   

Abstract 
Economic literature in recent years has shown a wider interest in growth related 

problems. Mainstream growth theory (classical and neoclassical) largely ignores balance of 
payments. In heterodox literature, balance of payments constrained growth model has  
provided the most significant alternative to those of the classical or neoclassical tradition. 
A. P. Thirlwall s analysis of balanced of payments constrained growth is called          
Thirlwall s Law

 

or Simple Rule . Thirlwall (1979) showed that the rate of growth an 
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adl tebli den üretilmi tir. 
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economy is determined by the ratio growth of exports to its income elasticity of demand for 
imports. The present article attempts to test Thirlwall s Law for Turkish economy (1980-
2006). The test of law have involved a consideration of how closely estimates of balance of 
payments constrained growth rates approximate to the observed growth rates. We found 
some similarities between actual rates of growth and rates of growth predicted by the 
Thirlwall s Law for Turkish economy. Although some similarities are founded between 
actual rates of growth and rates of growth predicted by the Thirlwall s Law, the results of 
McGregor and Swales test developed by McGregor and Swales (1985) strongly rejected the 
empirical validity of Thirlwall s Law for Turkish economy over the period 1980-2006.  

Key Words: Balanced of Payments Constrained Growth, Post-Keynesian Eco-
nomics, Thirlwall s Law 

Giri

 

Büyüme teorileri (özellikle klasik ve neoklasik) ödemeler bilânçosu ile 
ekonomik büyüme aras ndaki ili kiyi ihmal etmi tir. Bu ihmalin arkas nda yatan en 
önemli neden, klasik ve neoklasik teorilerin herhangi bir ödemeler bilânçosu den-
gesizli inin fiyat mekanizmas ile otomatik olarak denkle tirilebilece i varsay m -
na dayanmalar d r. Öte yandan klasik ve neoklasik iktisat teorisinde ekonomik 
büyümenin talep yönü de ihmal edilmi tir. Büyüme teorilerinde (içsel büyüme 
teorileri de dâhil olmak üzere) ne iç ne de d talepte ortaya ç kabilecek de i imler 
dikkate al nm t r. Asl nda ödemeler bilânçosu ve ekonomik büyüme aras ndaki 
ili kiye sadece merkantilistler dikkat çekmi tir (McCombie and Thirlwall, 1999). 

Klasik ve neoklasik iktisat teorilerinin aksine, büyük bir bölümü 
Keynesyen iktisat ekolü içerisinde yer alan iktisatç lar özellikle d talepte meyda-
na gelen de i imlerin ekonomik büyüme üzerindeki etkisi üzerinde ayr nt l bir 
ekilde durmu lard r. Örne in Harrod (1933) taraf ndan geli tirilen statik d ticaret 

çarpan bir ülkenin büyüme performans n n ihracat performans taraf ndan belir-
lendi ini göstermektedir. Prebisch (1950) sorunu geli mekte olan ülkeler aç s ndan 
dü ünmü ve serbest ticaretin özellikle ilkel ürünlerde uzmanla an ülkeler için 
ödemeler bilânçosu problemleri ortaya ç karaca n ileri sürmü tür.  

Yine Keynesyen iktisat ekolü içerisinde yer baz

 

iktisatç lar (Chenery and 
Bruno, 1962; Chenery and Adelman, 1966) dövizin yurtiçi tasarruflar ile ikame 
edilemeyecek k t bir kaynak oldu unu vurgulam lard r. kili aç k analizi (dual-gap 
analysis) olarak bilinen bu yakla ma göre, arzu edilen büyüme oran na ula abil-
mek için gereken döviz miktar

 

yurtiçi tasarruf ve yat r m aç ndan daha büyüktür. 
Ayr ca ekonomik büyüme süreci döviz k s t alt ndad r ve yurtiçi tasarruflar büyü-
me sürecini desteklemek konusunda yetersiz kal r. 

Keynesyen gelenekten yola ç karak geli tirilen ve neoklasik teoriye alter-
natif olarak sunulan d a aç k makroekonomik modellerin en son temsilcisi 
Thirlwall Kanunu (Thirlwall Law) olarak bilinen yakla md r. A. P. Thirlwall 

(1979) taraf ndan geli tirilen bu d a aç k makroekonomik büyüme modeli, d
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talepte meydana gelen büyümesinin ekonomik büyüme sürecinde önemli bir role 
sahip oldu unu ileri sürmektedir. Thirlwall Kanunu heteredoks iktisat literatüründe 
d a aç k makroekonomik dinamikleri incelemek için kullan lan en önemli yakla-

mlardan biridir.  

Thirlwall Kanunu nun ç k noktas büyümenin arz yönlü mü yoksa talep 
yönlü mü oldu u tart mas d r. Thirlwall a göre iç talepteki büyüme artan ithalata 
ba l olarak ülkenin cari i lemler bilânçosu üzerinde bir bask yarat r. Bunun sonu-
cunda cari i lemler bilânçosunun büyüme üzerinde k s tlay c bir etkisi olacakt r . 
Ödemeler bilânçosunun finansman ise uzun dönemde ancak ihracat ile mümkün-
dür. Sermaye hareketleri ile cari aç n finansman sadece k sa dönemlidir (Leon-
Ledesma, 1999: 431). Ekonomik büyümenin uzun dönemli bir olgu olmas nede-
niyle d a aç k bir ekonominin büyüme oran o ülkenin ihracat taraf ndan belirle-
necektir.  

Bu k sa aç klamadan da anla laca gibi Thirlwall Kanunu nun ekonomik 
büyüme olgusuna bak

 

neoklasik iktisat teorisinden oldukça farkl d r. Bu ara t r-
man n ilk amac bu alternatif bak aç s n tan tmakt r. Ara t rman n bir di er amac 
da son dönem Türkiye de üzerinde önemle durulan cari aç k ve ekonomik büyüme 
ili kisini alternatif bir bak aç s yla tart makt r. Ara t rma sonuçlar Türkiye eko-
nomisinde ya anan kriz dönemleri (ekonomik küçülme) ile ödemeler bilânçosu 
problemleri aras ndaki ili kinin anla lmas bak m ndan küçük de olsa bir katk 
sa layabilir.  

Ara t rmada ilk olarak Thirlwall Kanunu nun matematiksel olarak nas l el-
de edildi i gösterilmi tir. Daha sonra Thirlwall Kanunu nun 1980 2006 dönemin-
de Türkiye ekonomisinin ekonomik büyüme performans n ne ölçüde aç klayabil-
di i analiz edilmi tir. Son olarak ise genel bir de erlendirmeye yer verilmi tir.  

I. Thirlwall Kanunu 

Thirlwall modeli temel ödemeler bilânçosu e itli ini u ekilde ele almak-
tad r: 

d fP X F P ME

       

(1) 

(Pd yurtiçi fiyatlar , X ihracat miktar n , F sermaye ak mlar n , Pf yurtd 
fiyatlar M ithalat miktar n E ise döviz kurunu göstermektedir.)  

1 numaral denklemi büyüme oran olarak elde etti imizde (
FXP

XP

d

d

 

olmak üzere) u e itli e ula r z: 

                                                          

   

Bu k s tlay c etkiye atfen Thirlwall Kanunu yard m yla elde edilen büyüme oran na ödemeler 
bilânçosu taraf ndan k s tlanm büyüme oran (balance of payments constrained growth rate) den-
mektedir. 
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d f(p x) (1 )f p m e

     
(2) 

Thirlwall (1979) ihracat ve ithalat fonksiyonlar n da u ekilde tan mla-
m t r: 

d

f

P
X b Z

P E

      

(3) 

Y
P

EP
aM

d

f

      

(4) 

(a ve b birer sabiti, 

 

ihracat n fiyat esnekli ini, 

 

ihracat n yurt d gelir 

esnekli ini, Z yurtd gelir seviyesini, ithalat n fiyat esnekli ini, ithalat n 
gelir esnekli ini ve Y de yurtiçi geliri göstermektedir.) 

3 ve 4 numaral denklemlerinde büyüme oran olarak yazarsak s ras yla u 
e itliklere ula r z: 

zeppx fd )(      (5) 

ypepm df )(     (6) 

5 ve 6 numaral denklemleri 2 numaral denklemde yerine koyup buradan 
ekonomik büyüme oran n

 

(y) çözdü ümüzde ise u denkleme ula r z: 

))(1()())(( dfdfd pfzpeppep
y

 

(7) 

7 numaral denklemde uluslararas sermaye hareketlerinin olmad n (f=0 
ve buna ba l olarak da =1) kabul etti imizde ekonomik büyüme denklemi u 
hali alacakt r: 

zpeppep
y

fdfd )())((   
(8) 

Öte yandan uluslararas ticarette göreli fiyat de i ikliklerinin etkisi çok s -
n rl d r ve bu nedenle 0)( fd pep olarak dü ünülebilir. Uluslararas fiyatlar 
neden sabittir? Uluslararas pazarlar n oligopolcü yap ya sahip olmas , d ticarette 
fiyat yerine ürün farkl la t rmas ve kalite rekabeti stratejilerinin hâkim olmas 
sonucunu do urmaktad r (Thirlwall, 1986; McCombie and Thirlwall, 1994). 

Bu varsay ma göre 8 numaral denklemi yeniden düzenledi imizde 
Thirlwall Kanunu olarak bilinen ili kiyi u ekilde yazabiliriz: 
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z

y  veya 
x

y

       
(9) 

9 numaral denklemde görüldü ü gibi Thirlwall Kanunu nda ekonomik bü-
yüme ithalat ve ihracat n gelir esneklikleri taraf ndan belirlenmektedir. Yani bir 
ülkede ihracat ne kadar h zl büyüyorsa ekonomi de bir bütün olarak o kadar h zla 
büyür. Di er taraftan ithalat n n gelir esnekli ini büyüklü ü ise ülkedeki ekonomik 
büyümeye paralel olarak ülkenin büyüme performans n k s tlayacakt r (Thirlwall, 
1997). Bu basit ekonomik büyüme ili kisi literatürde basit kural (simple rule) 
olarak da adland r lmaktad r.  

Thirlwall Kanunu nun ihracat, ithalat ve ekonomik büyüme aras nda oldu-
unu ileri sürdü ü bu teorik ili ki özellikle Keynesyen iktisatç lar aras nda büyük 

ilgi uyand rm ve ampirik ara t rmalar n yo unla mas na neden olmu tur. Esas n-
da A. P. Thirlwall 1979 y l ndaki ara t rmas nda teorisini ampirik olarak da do ru-
lam fakat hem kulland yöntem (Spearman s ra korelasyon) hem de seçti i ör-
nekte sadece geli mi ülkelere yer vermesi ele tirilmi tir. Mcgregor ve Swales 
(1985; 1986) in ele tirileri sonras Thirlwall Kanunu nun ampirik olarak s nanma-
s nda yayg n olarak u yol izlenmektedir: Öncelikle ülke için ithalat talebi fonksi-
yonu tahmin edilmekte ve buradan elde edilen ithalat n gelir esnekli i 9 numaral 
denklemde yerine konularak her dönem için ödemeler bilânçosu taraf ndan k s t-
lanm büyüme oranlar tahmin edilmektedir. Son olarak tahmin edilen büyüme 
oranlar n n gerçekle en büyüme oranlar na ne ölçüde yakla t tespit edilmektedir. 
Ortaya ç kan bu s ralamaya ba l kal narak yap lan ampirik ara t rmalar ise hem 
tek tek ülkeler için (Atesoglu, 1993; Atesoglu, 1994; Alonso, 1999; Leon-Ladesma, 
1999) hem de ülke gruplar için (Thirlwall and Hussain, 1982; Bairam, 1988; 
Bairam and Dempster, 1991; Santos-Paulino and Thirlwall, 2004) Thirlwall Kanu-
nu nda öngörülen ili kiyi do rulam t r.   

II. Ampirik Analiz 

Thirlwall kanununun Türkiye ekonomisinde geçerlili ini s namak için 
1980 2006 dönemi ithalat talebi fonksiyonu u model yard m yla tahmin edilmi -
tir: 

1t t t t tm a y p D

 

(10) 

Denklemde mt ithalattaki büyüme oran , yt reel gayrisafi yurtiçi hâs ladaki 
büyüme oran n ve pt(-1) ise göreli fiyatlardaki de i imi vermektedir. Göreli fiyatlar 
modele uygun olarak gayrisafi yurtiçi hâs la deflâtörü büyüme oran ve ithalat def-
lâtörü büyüme oran aras ndaki fark (pd-pf) al narak hesaplanm t r. Fiyatlardaki 
de i imin etkisinin zaman içinde ortaya ç kt varsay larak göreli fiyatlar modele 
bir y l gecikme ile dâhil edilmi tir. Modeldeki Dt de i keni ise Avrupa Birli i ile 
Türkiye aras ndaki gümrük birli i anla mas n n muhtemel etkisini görebilmek için 
eklenmi bir kukla (1980 1996 dönemi için 0, 1996 2006 dönemi için 1) de i -
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kendir. Ara t rmada kullan lan 1980 1987 aras ndaki döneme ait veriler Hazine 
Müste arl

 
verilerinden 1987 2006 dönemine ait veriler ise Merkez Bankas 

elektronik veri da t m sisteminden elde edilmi tir.  

Tablo 1 de modelde kullan lan de i kenlere ait ADF (Augmented Dickey-
Fuller) ve PP (Philips Peron) dura anl k testlerinin sonuçlar  görülmektedir.  

Tablo 1. ADF ve PP Test Sonuçlar

 

De i kenler ADF PP 

mt -4,49 (-2,66) -4,51 (-2,66) 

yt -6,28 (-3,72) -3,33 (-2,66) 

pt -4,84 (-2,66) -4,98 (-2,66) 

Not: Parantez içindeki de erler %1 seviyesinde kritik de erleri göstermektedir.  

Tablo 1 de görüldü ü gibi test sonuçlar serilerin dura an [I(0)] oldu unu 
göstermektedir. Esas nda ithalat, gayrisafi yurtiçi hâs la ve fiyat serileri yap lar 
itibariyle dura an olmayan serilerdir. Fakat seriler modele uygun olarak büyüme 
oran (logaritmas ve fark al nm ) eklinde analize dâhil edildi inden bütün serile-
rin dura an ç kmas beklenen bir sonuçtur.  

Tablo 2 1980 2006 dönemi Türkiye ekonomisi için do rusal en küçük ka-
reler yöntemiyle tahmin edilen ithalat talebi modeli ve tahmine ili kin baz tan 
testleri (diagnostic tests) sonuçlar n göstermektedir.    

Tablo 2. thalat Talebi Tahmin Sonuçlar  ve Tan Testleri 

De i kenler Tahminler 

 

-0,02 (-0,70) 

yt 2,95* (9,75) 

pt-1 -0,13 (-1,11) 

Dt 0,00 (0,07) 

Düzeltilmi R2 0,80 

Durbin-Watson Testi 2,10 

Breusch-Godfrey LM Testi 0,658** 

Ramsey RESET Testi  0,787** 

White Testi 0,573** 

Notlar: *, tahminin %1 seviyesinde anlaml oldu unu göstermektedir. t de erleri parantez içinde yer 
almaktad r. **, ilgili test için elde edilen p de erlerini göstermektedir.  
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Tahminlerin güvenilirli ine ili kin tan testlerinin sonuçlar n de erlendir-

di imizde; modeldeki de i kenlere ait kal nt lar n (residuals) seri korelâsyonu 
(Breusch-Godfrey LM Testi), modelin fonksiyonel formunun do rulu u (Ramsey 
RESET Testi) ve de i en varyansa (White Testi) ili kin belirgin bir sorun görül-
memektedir.  

Tahmin sonuçlar ise a rt c bir ekilde sadece ithalat n gelir esnekli i is-
tatistiksel olarak anlaml oldu unu göstermektedir. Bu sonuç Thirlwall Kanu-
nu nun d ticarette fiyattan çok fiyat d rekabet stratejilerinin daha önemli oldu u 
varsay m n destekler niteliktedir . Ayr ca gümrük birli i kuklas n n hem s f r de-

erini almas hem de istatistiksel olarak anlams z olmas dikkate de erdir.  

III. Thirlwall Kanunu ve Türkiye Ekonomisi 

Thirlwall Kanunu nun ampirik olarak s nanmas nda son a ama 9 numaral 
denklemdeki basit kural ile tahmin edilen ekonomik büyüme oranlar ile gerçekle-
en ekonomik büyüme oranlar n kar la t rmakt r. Ancak ekonomik büyüme uzun 

dönemli bir olgu oldu u için tahmin edilen büyüme oranlar ile gerçekle en büyü-
me oranlar y l y l kar la t r lmak yerine dönemler itibariyle kar la t r lmal d r 
(Atesoglu, 1993; Atesoglu, 1994 ve Leon-Ledesma, 1999). Literatürdeki bu yakla-

ma paralel olarak Tablo 3 de hem tahmin edilen ekonomik büyüme oranlar hem 
de gerçekle en ekonomik büyüme oranlar 10 y ll k ortalamalar olarak sunulmu -
tur. Tablodaki tahmin edilen ortalama büyüme oranlar , y llar itibariyle gerçekle en 
ihracat büyüme oranlar n n ithalat fonksiyonunda tahmin edilen gelir esnekli ine 
(2,95) bölünmesi ile elde edilen y ll k büyüme oranlar n n aritmetik ortalamalar d r. 
Gerçekle en büyüme oranlar ise Türkiye de y llar itibariyle ekonomik büyüme 
oranlar n n aritmetik ortalamalar d r. Fark sütunu ise tahmin edilen ortalama bü-
yüme oranlar ndan gerçekle en ortalama büyüme oranlar ç kar larak hesaplanm -
t r.          

                                                          

 

  Türkiye örne inde ithalat n gelir ve fiyat esnekli i tart malar

 

için bkz. Utkulu and Seymen (2004). 
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Tablo 3.  Dönemler tibariyle Tahmin Edilen Ekonomik Büyüme Oranlar ve            

Gerçekle en Büyüme Oranlar

 

Dönemler Tahmin Edilen  
Ortalama Büyüme 

Oranlar

 

(ytah) 

Gerçekle en  
Ortalama Büyüme 

Oranlar

 

(yger) 

Fark 
(ytah-yger) 

1983-1992 3,36 4,80 -1,45 

1984-1993 3,43 5,05 -1,63 

1985-1994 3,04 3,92 -0,88 

1986-1995 2,91 4,27 -1,36 

1987-1996 3,55 4,30 -0,75 

1988-1997 3,44 4,17 -0,72 

1989-1998 3,25 4,26 -1,01 

1990-1999 3,01 3,75 -0,74 

1991-2000 3,51 3,56 -0,06 

1992-2001 3,65 2,71 0,93 

1993-2002 3,65 2,98 0,67 

1994-2003 3,91 2,80 1,10 

1995-2004 3,82 4,14 -0,32 

1996-2005 3,84 4,10 -0,26 

1997-2006 3,44 3,98 -0,54 

 

Tablo 3 incelendi inde ilk bak ta basit kural ile tahmin edilen ortalama 
büyüme oranlar ile gerçekle en büyüme oranlar aras nda benzerlikler aç kça görü-
lebilmektedir. Örne in 1991-2000 dönemi için iki ortalama de er a a yukar 
ayn d r. Ayr ca önemli bir ekonomik kriz ile ba layan 1994-2003 dönemi hariç 
tutuldu unda 1990 sonras dönem için fark 1 in alt ndad r. Peki, bu sonuçlar 
Thirlwall Kanunu nun incelenen dönem için Türkiye ekonomisisin ekonomik bü-
yüme performans n aç klayabildi ini gösterir mi? McGregor ve Swales e göre 
istatistiksel olarak bu soruya evet cevab verebilmek için basit bir kar la t rmadan 
daha fazlas na ihtiyaç vard r. Kesin kan t a a da 11 numaral e itlikte görülen bir 
ili kinin tahmin sonuçlar na ba l olarak elde edilebilir (McGregor and Swales, 
1985). 

yger =a+bytah +ut          (11)  

11 numaral denklemde de görüldü ü gibi e itlik basit bir regresyon tahmi-
nini i aret etmektedir. Literatürde Mcgregor ve Swales testi olarak bilinen bu tah-
mininin sonucunda regresyondaki sabit de eri (a) 0, e im (b) ise 1 de erini al rsa 
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gerçekle en büyüme oranlar ile tahmin edilen büyüme oranlar aras nda mükem-
mel bir e le menin oldu u ve dolay s yla Thirlwall Kanunu nun ülkenin ekonomik 
büyüme performans n tam olarak aç klad ileri sürülebilir. A a da Tablo 4 de 
Türkiye örne i için Mcgregor ve Swales testi sonuçlar görülmektedir.  

Tablo 4. McGregor ve Swales Testi 

De i kenler Tahminler 

a 6,75* (3,42) 
b -0,82 (-1,44) 
R2 0,07 
N 15 

Notlar: * tahminin %1 seviyesinde anlaml oldu unu göstermektedir. Tahmin 
sonuçlar Tablo 3 deki veriler kullan larak elde edilmi tir.  

Tablo 4 de görüldü ü gibi regresyondaki sabit terim 0 dan farkl 6,75, 
e im ise 1 den farkl ve -0.82 olarak tahmin edilmi tir. Esas nda tahmin sonucunda 
a=0 ve b=1 durumu yani Thirlwall Kanunu nun mükemmel tahminler yapabilece i 
beklenmemi tir. Ancak test sonuçlar , Thirlwall Kanunu yard m yla elde etti imiz 
tahmin edilen ortalama büyüme oranlar n n gerçekle en ortalama büyüme oranlar -
n aç klama gücünün olmad n ve d ar da b rak lan de i kenlerin ise önemli bir 
aç klama gücünün oldu unu göstermektedir.  

Sonuç 

Ekonomik büyüme olgusu iktisat literatürünün tart mal alanlar ndan biri-
sidir. Özellikle neoklasik ekonomik büyüme modellerinin arz yönlü yakla m , 
heteredoks iktisat literatüründe ciddi olarak ele tirilmektedir. Keynesyen iktisat 
ekolü içerisinde geli tirilmi Thirlwall Kanunu son dönem heteredoks iktisat litera-
türünün önemli alternatif yakla mlar ndan birisini olu turmaktad r. Thirlwall Ka-
nunu d a aç k bir ülkenin ekonomik büyüme performans n n ödemeler bilânçosu 
k s t alt nda oldu unu ileri sürmektedir. Bu k s t belirleyen ise ülkenin ihracat 
performans ve ithalat talebinin gelir esnekli idir. 

Bu ara t rmada 1980-2006 döneminde Türkiye ekonomisinin ekonomik 
büyüme performans n n Thirlwall Kanunu taraf ndan ne ölçüde öngörülebildi i 
belirlenmeye çal lm t r. Bu amaçla ilk olarak Türkiye nin ithalat talebinin gelir 
esnekli i tahmin edilmi tir. Daha sonra bu esneklik yard m yla Türkiye nin ödeme-
ler bilânçosu taraf ndan k s tlanm büyüme oranlar hesaplanm ve gerçekle en 
ekonomik büyüme oranlar ile kar la t r lm t r. Kar la t rma sonucunda 1980-
2006 dönemi için Thirlwall Kanunu taraf ndan Türkiye ekonomisi için öngörülen 
ekonomik büyüme oranlar n n ayn dönem için gerçekle en büyüme oranlar n 
aç klayamad gözlemlenmi tir.  
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Literatürdeki genel e ilimin aksine ortaya ç kan bu sonucun iki önemli ne-

deni oldu unu dü ünmekteyiz. Birincisi 1980-2006 döneminin bütünü için Türkiye 
ekonomisini d a aç k bir ekonomi olarak tan mlamak pek mümkün de ildir. Bu 
nedenle model taraf ndan öngörülen ekonomik büyüme oranlar ile gerçekle en 
ekonomik büyüme oranlar aras nda anlaml farkl l klar ortaya ç km t r. Özellikle 
d a aç lman n tamamland 1990 l y llar n ortalar ndan itibaren hesaplanan öde-
meler bilânçosu taraf ndan k s tlanm büyüme oranlar ile gerçekle en ekonomik 
büyüme oranlar aras ndaki göreli yak nsama bunun en önemli kan t d r. Akla ge-
len ikinci neden ise, (Thirlwall Kanunu nu taraf ndan öngörülmemesine ra men) 
yabanc sermaye ak mlar n n ödemeler bilânçosu k s t

 

üzerindeki etkisidir. Yaban-
c sermaye ak mlar

 

olumlu veya olumsuz yönde bir ülkenin ödemeler bilânçosu 
üzerinde etkili olabilmektedir. Yani ülkeye gelen yabanc sermaye ak mlar n n 
ödemeler bilânçosunun finansman için kullan labildi i varsay l rsa, ülkenin d 
ticaretten kaynaklanan k s t n ötesinde bir ekonomik büyüme performans göstere-
bilmesi muhtemeldir. Tersi durum, yani yabanc sermaye ak mlar n n ödemeler 
bilânçosunda yaratabilece i finansman problemleri de ülkenin ekonomik büyüme 
performans n etkileyebilir. Bu nedenle Türkiye üzerine yabanc sermaye ak mlar -
n n da yer ald bir model yard m yla yap lacak yeni bir analiz daha anlaml so-
nuçlar n elde edilmesini sa layabilir.   
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