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ÖZET 

Bu çalıĢmanın amacı 1980 sonrası Türkiye‟de ihracat-ekonomik büyüme iliĢkisini sektörlere 

indirgeyerek incelemektedir. Bu amaçla, 1980-2010 dönemine ait sektörlerin ihracat oranları ile 

ekonomik büyüme oranları arasındaki iliĢkiler Granger nedensellik, eĢ-bütünleĢme ve VAR modelleri 

kullanılarak ekonometrik açıdan analiz edilmiĢtir. Analizler ekonomik büyüme ile sektörlerin 

ihracatları (tarım-maden-sanayi) arasında bir nedensellik iliĢkisi olduğunu ve Türkiye‟de ihracata 

dayalı büyüme hipotezinin geçerliliğini ortaya koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: İhracat, Ekonomik Büyüme, Granger Nedensellik, Ko-entegrasyon, VAR 

Modeli 

 

ANALYSISBASED ONEXPORTGROWTHBY SECTORS IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is to investigate the relationship between economic growth and 

exports according to sectors in Turkey after the period of 1980. For this purpose, for the period of 

1980-2010, the relationships between sectoral export and real economic growth rates are analyzed 

econometrically by utilizing Granger causality test, co-entegration test and VAR models. The 

analyses indicate that there are causality relationships between economic growth and exports of the 

sectors (agricultural exports-mineral exports industrial exports). At the same time, the analyses show 

that,  the hypothesis of export led economic growth valid for the case of Turkey. 
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GiriĢ 

Uluslararası sınırların ekonomik anlamda ortadan kalktığı, artan ticari ve 

finansal iliĢkiler sonucunda ülkelerin birbiriyle bütünleĢtiği küreselleĢen dünyada, 

ekonomik kalkınmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin yolu, istikrarlı bir 

ihracat artıĢından geçmektedir. Ġhracatın ekonomik büyüme üzerindeki önemli 

etkileri Ģöyle özetlenebilir: 

Birincisi; ihracat rekabeti artırır. Uluslararası piyasalarda artan rekabet, 

kaynakların etkin kullanılmasını ve daha büyük boyutlu giriĢimciliğin oluĢmasını 

sağlamakta, ihracat dıĢı sektörlere dıĢsallıklar kazandırarak ve ekonomideki genel 

verimlilik düzeyini yükselterek etkili bir fiyat mekanizmasının oluĢumuna katkıda 

bulunmaktadır. 

Ġkincisi; ihracat artıĢı, yeni teknolojilerin elde edilmesini ve yayılmasını 

sağlayarak ekonomik büyüme oranını artırmaktadır. Üçüncüsü; ihracat, yeni 

fırsatlar ortaya çıkararak rekabet avantajlarından yararlanma imkanları 

sağlamaktadır. ĠĢgücü maliyetlerinin düĢürülmesi, ulusal mallara olan dıĢ talebin 

artması, bunun yeni yatırımları uyararak bu sektörlere daha çok yatırım yapılması, 

uzmanlaĢma ve karĢılaĢtırmalı üstünlüklerden yararlanma bu fırsatlara 

verilebilecek bazı örneklerdir. Dördüncü olarak; iç pazarı dar olan ekonomiler 

ancak ihracat yoluyla ekonomik ölçekte üretim yapma imkanlarını elde 

etmektedirler. BeĢincisi; ihracatın artması, döviz girdilerini artırarak, dıĢ 

ödemelerde kolaylık sağlamakta, böylece mal ve hizmet ithalatının artmasına 

imkan vermektedir. Ayrıca, ihracat artıĢı ulusal üretimi artırmada önemli rol 

oynayan çeĢitli girdilerin ithalat kapasitesini geniĢleterek ekonomik büyümeye 

katkı sağlamaktadır. 

Ġhracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine yönelik olarak teoride kabul 

görmüĢ faydaları, hem bazı ülkelerin ihracat yönlü büyüme stratejisini 

benimsemelerine yol açmıĢ, hem de ihracat yönlü büyüme hipotezinin geçerliliğini 

test etmek için çok sayıda uygulamalı çalıĢmanın yapılmasına neden olmuĢtur. Bu 

kapsamda, 1980‟lerin ortalarından itibaren ihracat-ekonomik büyüme iliĢkisi için 

zaman serisi verilerine dayalı testleri uygulayan çalıĢmalarda artıĢ olduğu 

gözlenmiĢtir. 1980‟lerin ortalarından itibaren ihracat-ekonomik büyüme iliĢkisini 

inceleyen uygulamalı çalıĢmalardaki bulgular üç olası nedenselliğin olduğunu 

ortaya koymuĢtur. Bunlar; ihracat yönlü büyüme, büyüme yönlü ihracat ve iki 

yönlü nedensellik (feed-back) Ģeklindedir. 

Ġhracat Yönlü Büyüme: Ġhracat-ekonomik büyüme arasındaki bu iliĢkiye göre, 

hasılalarının büyük bölümünü ihraç eden ülkeler diğer ülkelerden daha hızlı 

büyümektedirler. Ayrıca söz konusu ülkelerde ihracat ile ekonomik büyüme 

arasında pozitif ve ihracattan büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik 

bulunmaktadır. 



Sosyal Bilimler Dergisi                                            | 45 

 

Büyüme Yönlü ihracat: Bu iliĢkiye göre, büyümeyi sağlayan arz ve ona göre 

oluĢan talep kalıbı ticaret karĢıtı bir talep yaratmazsa, hasıladaki bir artıĢ kendine 

eĢit miktarda ihracat artıĢına neden olmaktadır. Buna göre ihracat ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif ve büyümeden ihracata doğru tek yönlü bir nedensellik 

olduğu ileri sürülmektedir. 

Ġki Yönlü (Feed-Back) Nedensellik: Bu iliĢkiye göre, dıĢa açık ülkelerde artan 

ticaret daha fazla gelir artıĢı sağlamaktadır. Gelir artıĢı ise çoğaltan mekanizması 

yoluyla tekrar ticaret artıĢına neden olmaktadır. Bu çerçevede ihracat ile ekonomik 

büyüme arasında pozitif ve çift yönlü bir nedensellik ortaya çıkmaktadır. 

Ġhracat artıĢı ekonomik büyümeyi hızlandırır, çünkü ihracat sektörü ihracat 

dıĢı sektörden daha üretken olmakla kalmayıp bu sektörün üretkenliğini de artıran 

dıĢsal etki yaratır. Artan ihracatın yarattığı dıĢsal ekonomik etkiler ile ekonomi 

genelinde üretkenlik buna bağlı olarak üretim artıĢı olur. Ġhracat ve iktisadi geliĢme 

arasında yakın bir iliĢki olduğu bilindiğinden, ihracat yönlü büyüme hipotezi az 

geliĢmiĢ veya geliĢmekte olan ülkeler bazında yoğun olarak incelenmiĢ bir 

konudur. Ekonominin belli sektörlerindeki ihracat artıĢı, çeĢitli yönlerden toplam 

milli geliri artırıcı etkiler doğurur. Söz konusu nedenden olsa gerek; iktisadi 

büyüme ve ihracat arasındaki iliĢki teorik olarak olduğu kadar uygulamalı iktisat 

alanında da dikkat çeken inceleme alanlarından birisi olmuĢtur (Yapraklı, 2007, 

s.99-100). 

Ġhracatın ekonomik büyüme üzerindeki etkilerine yönelik olarak teoride kabul 

görmüĢ faydaları, hem bazı ülkelerin ihracat yönlü büyüme stratejisini 

benimsemelerine yol açmıĢ, hem de ihracat yönlü büyüme hipotezinin geçerliliğini 

test etmek için çok sayıda uygulamalı çalıĢmanın yapılmasına neden olmuĢtur. 

1980‟li yıllardan baĢlayarak ihracata dayalı kalkınma modelini benimseyen 

Türkiye ekonomisinde ihracat, ekonominin lokomotif sektörü olarak önemli bir 

görevi üstlenmiĢtir. Ekonomik kalkınma politikasında yaptığı değiĢiklik ile Türkiye 

ekonomisi 1980 yıllarda ekonomik büyüme açısından büyük bir sıçrama yapmıĢtır. 

1980 yılına kadar Türkiye‟nin ihracatında tarım ürünleri büyük ağırlıkta yer 

almaktadır. 1980 yılında Türkiye‟nin ihracatının ana sektörler itibariyle dağılımı 

Ģöyledir; %56 pay ile tarım sektörü ilk sırada yer alırken, %36 pay ile sanayi 

sektörü ikinci sırada, %6,6 pay ile madencilik sektörü üçüncü sırada yer almıĢtır. 

1980-2010 dönemleri analiz edildiğinde uygulanan sanayileĢme stratejisinin de 

etkisiyle sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı sürekli artma eğilimi 

göstermiĢtir. Sanayi ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı 2010 yılı itibariyle 

%92,6 düzeyine ulaĢmıĢtır. Tarım ürünlerinin toplam ihracat içindeki payında 

1980-2010 döneminde dalgalanmalar yaĢanmıĢsa da sürekli gerilemeler gözlenmiĢ 

ve 2010 yılında tarım ürünlerinin toplam ihracat içindeki payı %4,5 oranına 
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gerilemiĢtir. Madencilik sektörünün toplam ihracat içindeki payı ise 1980-2010 

döneminde gerileme göstermiĢtir. 

SanayileĢmiĢ olarak kabul edilen ülkelerin ekonomik geliĢme süreçleri 

incelendiğinde, sanayideki baĢarılarının büyük ölçüde tarım ve madencilik 

kesimindeki geliĢmelerden kaynaklandığı görülmektedir. Ekonomik geliĢme, 

mutlaka sanayinin geliĢmesiyle kendini göstermektedir. DeğiĢim ve geliĢme 

modellerinin buluĢtuğu ortak nokta budur. Ancak bu durum tarımın ve 

madenciliğin göz ardı edilmesi anlamını taĢımaz. GeliĢme sürecinde tarım ve 

sanayi sektörleri arasında bir paralellik sağlanamaz ise, yalnız baĢına hiçbir sektör, 

en azından dünya piyasalarındaki konjonktürlerin karĢısında bir anlam ifade 

edemez (Aydemir-Pıçak, 2008, s.130-131). 

Tarım sektörü, Türkiye'nin sosyolojik ve ekonomik yapısı içerisinde önemli 

yer tutmaktadır. Bir ülkenin genel sosyo-ekonomik yapısı içerisinde tarım 

sektörünün yeri; sektörün ulusal gelire katkısıyla, ülkenin gıda ürünlerinde kendine 

yeterlilik durumu ve bu bağlamda dıĢsatım ve dıĢalım açısından gösterdiği 

özellikler, sanayi sektörüne girdi sağlamasıyla, istihdamdaki payı, talep yaratma 

gücü vb. etkenler göz önüne alınarak değerlendirilebilir (Günaydın, 2006, s.12). 

Madencilik sektörü, tarım ile birlikte ekonominin iki temel hammadde 

üreticisinden birisi durumundadır. Bu niteliği nedeniyle sektör, biri ekonomiye 

doğrudan yaptığı katkı diğeri ise ekonominin diğer alanlarına özellikle imalat 

sektörüne sağladığı girdiler nedeniyle iki yönlü öneme sahiptir. Madencilik sektörü 

ülke ekonomisi açısından taĢıdığı büyük önemine rağmen, bugün milli gelir 

içerisindeki payı son derece düĢük bir düzeydedir. Ancak madencilik ürünleri, 

demir çelik, metalürji, seramik, kimya, cam, boya, enerji, döküm, çimento vb. 

birçok sektörde birincil hammadde girdisi olarak kullanılmaktadır. Madencilik 

sektörü gerek enerji ve gerekse imalat sanayisi açısından vazgeçilmez öneme sahip 

sektördür. 

Bu çalıĢmanın amacı; genel olarak araĢtırılan ihracat-ekonomik büyüme 

iliĢkisini sektörlere indirgeyerek sektörlerin ihracatı ile ekonomik büyüme 

arasındaki nedensellik iliĢkisini araĢtırmaktır. 

I. Ġhracat ve Ekonomik Büyüme ĠliĢkisini Ġnceleyen AraĢtırmalar 

Ġhracatın büyüme üzerindeki etkilerini tahmin etmek için yapılan uygulamalı 

çalıĢmalarda zaman içinde metodolojik açıdan önemli geliĢmeler sağlanmıĢtır. 

Konuyla ilgili çalıĢmaların baĢladığı 1960‟lı yıllarda, çoğunlukla yatay kesit ya da 

zaman serisi verileri kullanılarak basit regresyon yöntemiyle ihracatın büyüme 

üzerindeki rolü veya ihracat yönlü büyüme hipotezi araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

çalıĢmalarda ihracat ekonomik büyüme iliĢkisi, genel olarak korelasyon ve 

regresyon analizleriyle incelenmiĢtir. Söz konusu yöntemkullanılarak, Haring ve 

Humprey (1964: 173-194); Michaely (1977: 49-53); Balassa (1978: 181-189); 
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Kormendi ve Mequire (1985: 141-163) gibi iktisatçılar tarafından yapılan belli bazı 

çalıĢmalarda, genellikle ihracat ile büyüme arasında yüksek derecede iliĢki olduğu 

sonucuna ulaĢılarak, ihracat yönlü büyüme hipotezi lehinde güçlü kanıtlar elde 

edilmiĢtir. Genel olarak bu çalıĢmalar, iki değiĢken arasındaki pozitif yönlü 

korelasyon iliĢkisini ihracat yönlü büyümeyi destekleyen bir kanıt olarak kabul 

ettikleri için iktisatçılar tarafından eleĢtirilmiĢlerdir. Bu eleĢtirilerden hareketle, 

1970‟li yıllardan itibaren açıklayıcı değiĢken olarak ihracatı ya da ihracat 

büyümesini içeren üretim fonksiyonu analizlerine dayalı regresyon analizleri 

kullanılarak hasıla üzerinde ihracatın etkisi incelenmiĢtir. 

1980‟lerin ortalarından itibaren ihracat-ekonomik büyüme iliĢkisi için üretim 

fonksiyonu modelleri yerine zaman serisi verilerine dayalı nedensellik testlerini 

uygulayan modeller kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Nedensellik testi uygulayan 

çalıĢmalarda ise ihracat-büyüme iliĢkisinde farklı sonuçlar elde edilmiĢtir. 

Michaely (1977), 41 azgeliĢmiĢ ülkeyi içeren 1950-73 dönemini kapsayan 

çalıĢmasında, kiĢi baĢına GSMH‟daki yıllık büyüme ile GSMH içinde ihracat 

payındaki yıllık artıĢ arasındaki iliĢkiyi incelemiĢ ve ihracattaki artıĢın ekonomik 

büyümeye ivme kazandırdığını ileri sürmüĢtür. Bu çalıĢmadan elde edilen sonuç; 

ihracat performansı ve ekonomik büyüme arasındaki iliĢki pozitif olmakla birlikte; 

kiĢi baĢına düĢen milli geliri 300 doların üzerinde olan ülkelerde bu iliĢkinin daha 

güçlü olduğudur. 

Kavoussi (1984) tarafından yapılan 73 ülkeyi içeren araĢtırmada, GSMH‟da 

ortalama yıllık reel büyüme oranı ile imalat sektörü ihracatındaki ortalama yıllık 

reel büyüme oranları arasında, 1960-1978 yıllarını kapsayan dönemde pozitif bir 

korelasyon gözlemlendiği belirtilmektedir. Ayrıca ihracatın az geliĢmiĢ ülkelerin 

büyüme süreçlerinde önemli bir etken olduğunu vurgulamıĢtır. 

Jung ve Marshall, ihracat performansının üretimde büyümeye neden 

olabileceğini fakat aynı zamanda, üretimdeki büyümenin de ihracat performansının 

etkileyebileceği tezini ileri sürmüĢtür. Ġçsel dinamiklerle büyümeyi gerçekleĢtiren 

bir ekonomide, artan üretimin iç piyasada aynı hızla talep bulamayacağı ve 

dolayısıyla üreticilerin dıĢ piyasalara yönelmesinin kaçınılmaz olacağı ifade 

edilmektedir. Böyle bir ekonomide, ihracat performansında üretimdeki büyüme ile 

artıĢ sağlanan bir nedensellik iliĢkisi mevcuttur. Nedenselliğin yönünün 

belirlenmesine iliĢkin 37 ülke üzerinde yapılan testte, daha önce literatürde yer 

alançalıĢmaların aksine, ihracatı teĢvik politikalarının sadece 4 ülkede olumlu 

netice verdiği, diğer ülkelerde ise, sanılanın aksine ihracatı teĢvik politikalarının, 

iktisadi büyümeyi uyardığı yolundaki tezlerin doğruluğu konusunda son derece 

zayıf delillere rastlandığı belirtilmiĢtir (Gübe, 1997, s.21). 

1954-71 dönemini kapsayan seçilmiĢ 10 ülkenin GSMH‟sı üzerinde ihracatın 

etkisini araĢtıran Krueger (1978)  “ihracatın büyüme oranındaki %1‟lik artıĢının 
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milli gelir büyüme oranında yaratacağı etkinin yaklaĢık %1 olduğunu belirlemiĢtir. 

Balassa (1978), 11 ülke için ekonomik performans üzerinde ihracat artıĢının 

etkisini araĢtıran 1960-73 dönemini kapsayan çalıĢmasında ekonomik performans 

ile ihracat artıĢı arasında pozitif yönlü bir iliĢki bulmuĢtur. Shan-Tian (1998) 

tarafından 1990-1996 dönemini kapsayan ġangay‟ın GSYĠH‟sı ile ihracatı arasında 

ihracata dayalı büyümeyi test etmek amacıyla çalıĢma yapılmıĢtır. VAR modeli ve 

Toda Yamamoto tarafından geliĢtirilen Granger nedensellik testi kullanılarak 

ġangay için GSYĠH‟dan ihracata doğru giden tek yönlü nedensellik iliĢkisi 

bulunmuĢtur.  

Yiğidim ve Köse (1997) tarafından Türkiye için yapılan 1980-1996 dönemini 

kapsayan çalıĢmada büyümeden ihracata doğru tek taraflı nedensellik iliĢkisi tespit 

edilmiĢtir.  

Taban ve Aktar‟ın (2005) 1923-2003 dönemine ait Türkiye için yapmıĢ 

oldukları çalıĢmada, 1980 öncesi ithal ikameci dönemde ihracata dayalı bir 

büyümenin olmadığı, 1980 sonrası ihracata dayalı kalkınma stratejisi ile birlikte 

değiĢkenler arasında iki taraflı bir iliĢkinin olduğu sonucuna varılmıĢtır (Erdoğan, 

2006, s.34-35). 

NiĢancı (2005) tarafından yapılan çalıĢmada Türkiye‟de ihracattan milli gelire 

tek yönlü güçlü bir nedensellik iliĢkisi olduğu ve ihracat yönlü büyüme hipotezinin 

Türkiye için geçerli olduğu ileri sürülmüĢtür. 

Ay-Erdoğan-Mucuk (2004) tarafından yapılan çalıĢmada; Türkiye‟nin 1980-

2003 yılları arasındaki toplam ihracatında meydana gelen değiĢmenin ekonomik 

büyüme üzerine etkisinin olup olmadığı Granger nedensellik testi yardımı ile test 

edilmiĢ; iki değiĢken arasında karĢılıklı nedenselliğin olduğu ortaya çıkmıĢtır. 

Ġhracattaki artıĢınınekonomik büyümenin temel belirleyicilerinden birisi olduğu 

düĢüncesinin yanı sıra gayrisafi milli hasıladaki artıĢında ihracatı arttırıcı bir 

mekanizma olduğu görülmüĢtür. ġimĢek (2003), ihracat artıĢının ekonomik 

büyümeyi destekleyip desteklemediğikonusunu eĢbütünleĢme yöntemi kullanarak, 

hata düzeltme modeli ve nedenselliktestleri vasıtasıyla incelemiĢtir. Bulgular, 

ihracat artıĢının ekonomik büyümeye yolaçtığı yolundaki düĢünceyi 

desteklememektedir.1982-2002 dönemini kapsayan çalıĢmada ihracat ile iktisadi 

büyüme arasındakinedensellik iliĢkisini inceleyen Yavuz (2006), ADF ve PP birim 

kök testleri ileJohansen maksimum olabilirlik eĢbütünleĢme testlerini uygulamıĢ, 

ancak eĢbütünleĢmetesti sonucuna göre, değiĢkenler arasında uzun dönem 

iliĢkisinin olmadığı sonucunavarmıĢtır. DeğiĢkenlerin ilk farklarına uygulanan 

Granger nedensellik testi ile ihracatve iktisadi büyüme arasında nedensellik 

iliĢkisinin olmadığını ileri sürmüĢtür. 

Erdoğan (2006) çalıĢmasında, Türkiye‟nin 1923-2004 yılları arasındaki ihracat 

artıĢı ile büyüme arasındaki nedensellik ve uzun dönem iliĢkisini (eĢbütünleĢme) 
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incelenmiĢtir. AraĢtırma sonucunda, iki değiĢken arasında uzun dönemli bir 

iliĢkinin ve %10 anlamlılık düzeyinde iki taraflı bir nedensellik iliĢkisinin 

olduğunu tespit etmiĢtir. Kösekahyaoğlu-ġentürk (2006) tarafından yapılan 

çalıĢmada; ihracata dayalı büyüme hipotezini test etmek amacıyla Türkiye ve yedi 

yeni geliĢen ülke için dıĢ ticaretle (ihracat ve ithalat) milli gelir arasındaki 

nedensellik iliĢkisi Granger nedensellik analizi kullanılarak incelenmiĢtir. 

Ġhracattan milli gelire doğru bir nedensellik iliĢkisi olduğu dolayısıyla ihracata 

dayalı büyüme hipotezi genel olarak desteklenmesi gerektiği sonucunu ortaya 

koymuĢlardır. Özer-Erdoğan (2006) tarafından yapılan çalıĢmada; 1978-2006 

yılları arasında Türkiye‟de reel ekonomik büyüme, ithalat ve ihracat arasında 

nedensellik testleri yapılmıĢtır. Granger nedensellik testi sonucunda ihracattan 

ekonomik büyümeye ve ithalata doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisi bulunmuĢtur. 

Yapılan varyans ayrıĢtırması ve etki tepki analizleri de bu sonucu desteklemiĢ. 

Böylece Türkiye‟de ihracata dayalı büyüme hipotezinin geçerli olduğu görüĢünü 

ortaya koymuĢlardır.  

Yapraklı (2007) Türkiye‟de 1970-2005 dönemi için, toplam ve ana sektörlere 

(tarım, madencilik ve sanayi) göre ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki 

iliĢkileri, eĢ-bütünleĢme ve hata düzeltme-geliĢtirilmiĢ Granger nedensellik 

analizleri kullanılarak ekonometrik açıdan incelemiĢtir. Analiz sonuçları, 

Türkiye‟de toplam ve sanayi ihracatından ekonomik büyümeye doğru pozitif ve tek 

yönlü nedensellik bulunduğunu ortaya koymaktadır. Yani, hata düzeltme-

geliĢtirilmiĢ Granger nedensellik testlerinin sonuçları, Türkiye‟de toplam ve sanayi 

ihracatı açısından ihracat yönlü büyüme hipotezinin desteklendiğini 

göstermektedir. Ayrıca, tarım ve madencilik ihracatı ile ekonomik büyüme 

arasında iki yönlü nedensellik olduğu ileri sürülmüĢtür. 

Taban ve Aktar (2008) 1980:1-2007:2 dönemi Granger ve Johansen 

EĢbütünleĢme testlerini kullandıkları çalıĢmada değiĢkenler arasında uzun ve kısa 

dönemli çift yönlü nedensellik iliĢkisi olduğunu belirlemiĢlerdir.  

Uygulamalı çalıĢmalarda ihracat-ekonomik büyüme iliĢkisiyle ilgili olarak 

yukarıdaki farklı sonuçların elde edilmesi, iktisatçılar arasında tam bir görüĢ birliği 

sağlanamamasına neden olmuĢtur. Ancak, günümüzde konu ile ilgili teorik ve 

uygulamalı çalıĢmalar devam etmekte ve ihracat ile ekonomik büyüme arasındaki 

iliĢkinin doğasını açıklamaya yönelik yeni yaklaĢımlar geliĢtirilmektedir (Yapraklı, 

2007, s.99-100). 

II. Türkiye’de Ġhracata Dayalı Büyümenin Sektörler Ġtibariyle Analizi 

A.Veri Seti ve Yöntem 

Türkiye‟de sektörlerin (tarım, sanayi ve maden) ihracatı ve ekonomik büyüme 

arasındaki iliĢkiyi belirlemek amacıyla ekonometrik yöntemlerle analizler 

yapılmıĢtır. Bu çalıĢmadaki değiĢkenler sırasıyla Y (Reel Büyüme), T (Tarım), S 
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(Sanayi), M (Maden) olup, çalıĢma yıllık dönemler halinde 1980-2010 dönemini 

kapsamaktadır. DeğiĢkenlerin logaritmaları alınarak analiz uygulanmıĢtır. 

ÇalıĢmada sektörlerin ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik iliĢkisi 

ve 1980 sonrası uygulanan Ġhracata Dayalı Ekonomik Büyüme Stratejisinin 

geçerliliği analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Nedensellik iliĢkisinin test edilebilmesi 

için Granger Nedensellik testi, EĢ bütünleĢme testi, VAR Analizi uygulanarak 

sektörlerin ihracatı ile ekonomik büyüme arasındaki iliĢkinin yönü araĢtırılmaya 

çalıĢılmıĢtır. 

Granger Nedensellik testi; iki değiĢken arasında nedensellik iliĢkisini analiz 

etmek ve böyle bir iliĢki var ise yönünü belirlemek için kullanılmaktadır. Bu teste 

aĢağıdaki denklemler kullanılarak X‟in Y‟ye, Y‟nin X‟e etki edip etmediğine diğer 

bir anlatımla aralarında neden-sonuç iliĢkisi olup olmadığına bakılır. 

 (1. denklem) 

 (2. denklem) 

1.denklem için: 

H0=b1=b2=b3=……=bj=0 (Y→X nedensellik yoktur) 

2.denklem için: 

H0=d1=d2=d3= …… =dj=0 (X→Y nedensellik yoktur) 

Her iki denklemdeki hipotezler red edilirse; çift yönlü; iki hipotezden biri 

kabul edilirse tek yönlü nedensellik vardır. Her iki hipotez red edilmezse X ve Y 

değiĢkenleri arasında nedensellik yoktur. Engle-Granger iktisadi değiĢkenlerin 

uzun dönemde birlikte hareket edip etmediklerini belirlemek amacıyla 

eĢbütünleĢme testini geliĢtirmiĢlerdir. 

EĢbütünleĢme testi için iki serinin aynı seviyede durağan olması Ģarttır. Ġki seri 

aynı seviyede durağan ise eĢbütünleĢme testi uygulanır ve uzun dönem denge 

iliĢkisi tahmin edilir.  

eĢbütünleĢme denkleminin hata terimleri (et) aynı seviyede durağan olan 

serilere kıyasla bir alt seviyede durağan ise serilerin eĢbütünleĢik olduğuna karar 

verilir. Dickey-Fuller testini hata terimlerine uygulayarak bu serinin durağanlığı 

test edilir. 
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 (SDF testi) 

 (ADF testi) 

H0=α1=0 (EĢbütünleĢme yoktur) 

*|th|>| tt değeri | ise H0 red 

H0=α1=0 hipotezi red edilirse hata terimleri serisinin birim kök içermediği, 

durağan olduğu kabul edilir. Böylece Y ve X için eĢbütünleĢik seriler denir. Hata 

terimlerinin t istatistiği Engle-Yoo tablo kritik değeri ile karĢılaĢtırılır. Birim kök 

olup olmadığına yaniserilerin eĢbütünleĢik olup olmadığına karar verilir. 

Zaman serileri üzerinde yapılan ekonomik çalıĢmalarda çok kullanılan, VAR 

modeli, herhangi bir iktisat teorisinden yola çıkarak, değiĢkenlerin içsel-dıĢsal 

ayrımını gerektirmediği için, bu yönüyle eĢanlı denklem sistemlerinden 

ayrılmaktadır. Bu yöntemde her bir değiĢken kendisinin ve diğer değiĢkenlerin 

gecikmeli değerleri ile regresyona tabi tutulmaktadır. DeğiĢkenlerin gecikme 

uzunlukları hata terimleri arasında otokorelasyona yol açmayacak Ģekilde 

belirlenir. VAR için optimal gecikme uzunluğunun belirlenmesi oldukça önemlidir. 

Ayrıca VAR modellerinde bağımlı değiĢkenlerin gecikmeli değerlerinin yer 

alması, geleceğe yönelik güçlü tahminlerin yapılmasını mümkün kılmaktadır.  

VAR analizinin araçları etki -tepki analizi ve varyans ayrıĢtırmalarıdır. 

Modelde yer alan değiĢkenlerin hata terimlerinde meydana gelecek Ģokların, diğer 

değiĢkenler üzerindeki etkisi, etki-tepki (impulse-response) fonksiyonları ile 

ölçülmektedir. Varyans ayrıĢtırması (variance decomposition) ile istatistiki Ģokların 

değiĢkenler üzerindeki etkileri görülmüĢ olacaktır. Bir değiĢkenin hata teriminde 

meydana gelecek Ģokun diğer değiĢkenler tarafından açıklanma oranı hesaplanarak, 

değiĢkenler arasındaki iktisadi iliĢkiler daha iyi açıklanabilecektir. 

B.Ekonometrik Analiz 

Birim kök testi serilerin birim kök içerip içermediğini, baĢka deyiĢle durağan 

olup olmadığını test etmek için kullanılmaktadır. Durağan olmayan serilerin 

varyansı zamana bağlı olarak değiĢmektedir. Zaman sonsuza gittikçe varyans da 

sonsuza gitmektedir. Ayrıca bu tip seriler, herhangi bir Ģokun etkisinden sonra 

uzun ortalama seviyelerine dönemezler. Serilerin durağanlığı sağlanmadıkça 

yapılan regresyon analizleri gerçekçi olmayacaktır. 
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Birim kök analizinde Dickey-Fuller testi kullanılmıĢtır. Dickey Fuller testleri 

Standart Dickey- Fuller (SDF) testi ve GeniĢletilmiĢ Dickey-Fuller (ADF) testi 

olarak ikiye ayrılır. Yapılan ADF testi sonucunda Tablo 1‟den görüldüğü gibi 

değiĢkenler 1.farklarında durağan çıkmıĢlardır. 

Tablo 1: ADF Birim Kök Testi Sonuçları 

DeğiĢken Seviyesinde 1.Farkında 

Sabitli Sabitli+Trendli Sabitli Sabitli+Trendli 

Y -0,999 -2,650 -6,312 -6,307 

T -0,140 -1,261 -5,971 -6,493 

S -2,673 -5,321 -6,070 -5,917 

M 1,360 -0,462 -4,098 -4,502 

%1 „de -3,670 -4,296 -3,679 -4,309 

%5‟de -2,963 -3,568 -2,967 -3,574 

%10‟da -2,621 -3,218 -2,622 -3,221 

DeğiĢkenlere birim kök analiz testi yapıldıktan sonra nedensellik iliĢkisini 

analiz eden Granger nedensellik testi uygulanmıĢtır. 

Tablo 2: Granger Nedensellik Testi 

Nedenselliğin yönü F testi p değeri Ho 

DT→DY 0,164 0,688 Kabul 

DY→DT 12,604 0,001 Red 

DS→DY 4,224 0,049 Kabul 

DY→DS 4,546 0,042 Red 

DM→DY 0,430 0,517 Red 

DY→DM 0,747 0,395 Kabul 

Tablo 2‟den görüldüğü gibi büyümeden tarım ihracatına doğru tek yönlü 

nedensellik iliĢkisi ortaya çıkmıĢtır. Sanayi ihracatı ile büyüme arasında çift yönlü 

nedensellik iliĢkisi olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. Uzun dönemli nedensellik 

iliĢkisini tahmin etmek için değiĢkenlere eĢbütünleĢme testi uygulanmıĢtır. Dickey-

Fuller testini hata terimlerine uygulayarak bu serinin durağanlığı test edilir. Hata 

terimlerinin t istatistiği Tablo 3‟te yer alan Engle-Yoo tablo kritik değeri ile 

karĢılaĢtırılır. Birim kök olup olmadığına yani serilerin eĢbütünleĢik olup 

olmadığına karar verilir. 

Tablo 3: Engle-Yoo Tablo Kritik değerleri 

DeğiĢken sayısı n %1 %5 %10 

2 50 4,32 3,67 3,28 
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Tablo 4:Engle-Granger EĢbütünleĢme Test Sonuçları 

Denklemler t istatistikleri 

Y=f(T) -1,85 

T=f(Y) -1,42 

Y=f(S) -4,09 

S=f(Y) -4,52 

Y=f(M) -1,56 

M=f(Y) -0,52 

Yapılan analiz sonucunda Tablo 4‟ten görüldüğü gibi sanayi ihracatı ile 

büyüme arasında eĢbütünleĢme iliĢkisi çıkmıĢtır. BaĢka deyiĢle, sanayi ihracatı ile 

büyüme arasında uzun dönem karĢılıklı nedensellik iliĢkisi olduğu sonucuna 

ulaĢılmıĢtır. 

VAR analizinin araçlarından biri varyans ayrıĢtırmasında değiĢkenlerin 

sıralanıĢını önemli olduğundan bu çalıĢmada alternatif sıralamalar denenmiĢ, ancak 

sonuçların değiĢkenlerin farklı sıralanıĢa duyarsız olduğu belirlenmiĢtir. 

Tablo 5: Ekonomik Büyümenin Varyans AyrıĢtırması 

Dönem 1.Farkında 

DY DS DM DT 

1 100,00 0,00 0,00 0,00 

3 95,40 0,12 1,85 2,63 

5 94,17 0,27 2,15 3,41 

7 93,71 0,34 2,18 3,77 

9 93,69 0,35 2,19 3,77 

Tablo 5‟te 1. farkında yapılan varyans ayrıĢtırmasına göre büyümeye, 

sektörlerin ihracatı etki etmektedir 

Tablo 6: Sanayi Ġhracatının Varyans AyrıĢtırması 

Dönem 1.Farkında 

DY DS DT DM 

1 18,78 81,21 0,00 0,00 

3 18,25 60.36 4,72 16,64 

5 19,48 58,92 4,65 16,93 

7 19,85 58,49 4,66 16,98 

9 19,94 58,36 4,65 17,02 

Tablo 6‟da sanayi ihracatının varyans ayrıĢtırması incelediğinde kendinden 

hariç en çok büyüme ve maden ihracatı tarafından açıklanmaktadır. BaĢka bir 

anlatımla, sanayi ihracatının nedenleri arasında ekonomik büyüme ve maden 

ihracatının etkili olduğu söylenebilir.  
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Her iki değiĢkenin (sanayi ihracatı ve ekonomik büyüme) varyans 

ayrıĢtırmasına bakıldığında ekonomik büyüme ile sanayi ihracatı arasında çift 

yönlü nedensellik iliĢkisinin olduğu görülmektedir. 

Tablo 7: Maden Ġhracatının Varyans AyrıĢtırması 

Dönem 1.Farkında 

DY DS DT DM 

1 3,89 38,84 10,37 46,90 

3 7,58 33,07 16,28 43,07 

5 10,26 30,99 16,62 42,13 

7 10,41 30,84 16,65 42,10 

9 10,50 30,79 16,68 42,03 

Tablo 7‟deki maden ihracatının varyans ayrıĢtırması incelediğinde; maden 

sektöründe ortalama %40‟lık değiĢiminin en büyük kaynağının sanayi ihracatı 

olduğu, büyümenin ve tarım ihracatının maden ihracatında etkili olduğu 

görülmektedir. 

Tablo 8: Tarım Ġhracatının Varyans AyrıĢtırması 

Dönem 1.Farkında 

DY DS DT  DM 

1 15,45 1,72 82,83 0,00 

3 49,73 3,16 31,50 15,61 

5 47,92 3,94 30,54 17,60 

7 48,55 3,85 29,89 17,71 

9 48,47 3,90 29,76 17,87 

Tablo 8‟deki tarım ihracatı için yapılan 1. farkındaki varyans ayrıĢtırmasında 

ekonomik büyümenin,  sanayi ve maden ihracatlarının bu sektörlerin nedenleri 

arasında yer alan faktörler olduğu gözlemlenmiĢtir. 1. farkındaki varyans sonucu; 

Granger nedensellik testi ekonomik büyümeden tarım ihracatına doğru olan 

nedensellik iliĢkisini desteklemektedir.  

Özetle Varyans ayrıĢtırmasında, sektörlerin ihracatı ile ekonomik büyüme 

arasında çift yönlü nedensellik iliĢkisi ortaya çıkmıĢtır. 

DEĞERLENDĠRME ve SONUÇ 

Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında yapılan çalıĢmalarda; 

birçok alanda gerçekleĢtirilen yapısal reformlar ve sağlanan makroekonomik 

istikrar sonucu önemli verimlilik artıĢları elde edilmesine rağmen Türkiye‟nin 

rekabet gücünü yeterince geliĢtirilemediği sonucuna ulaĢılmıĢtır. Bunun temel 

sebepleri; makroekonomik istikrarda, iĢ ortamının kalitesinde, finansmana 

eriĢimde, enerji ve altyapısında, çevrenin korunması ve kentsel altyapıda, Ar-Ge ve 

yenilikçiliğin geliĢtirilmesinde, bilgi ve iletiĢim teknolojilerinin 

yaygınlaĢtırılmasında yaĢanan yetersizlikler ile kayıt dıĢılığın yüksekliği, tarımsal 
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yapıdaki sorunlar ve sanayi ve hizmetlerde yüksek katma değerli üretim yapısına 

geçilememesidir. Türkiye‟de rekabet gücünün artırılabilmesi için verimlilik 

artıĢının sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. Tarım sektöründeki verimlilik 

seviyesi ülke ortalamasının çok altındadır. Tarım sektöründe verimlilik artıĢı 

sağlayacak yatırımları özendiren yeni politikaların en kısa sürede oluĢturularak 

uygulamaya konulması gerekmektedir. Tarım Destekleme politikası 

uygulamalarındaki belirsizlik ve istikrarsızlık ortadan kaldırılmalıdır. Kuralları 

belirlenmiĢ, ne yapılacağı önceden bilinen Ģeffaf, hedefe yönelik, esnek politikalar 

izlenmelidir. Ayrıca Madencilik sektörü, yeterince destek ve teĢvik sağlanması 

halinde Türkiye ekonomisi için önemli katkılar sağlayacaktır. GeliĢmiĢ bir 

madencilik sektörü, üretim, istihdam vb. ekonomik göstergelere yaptığı katkının 

yanı sıra, doğru politika ve planların takip edilmesi durumunda ülke imalat sanayisi 

için önemli bir itici güç oluĢturabilmektedir. Bu nedenle, ekonomik kalkınma 

politika ve planlarının oluĢturulmasında ekonomik büyümeye katkısı olan 

sektörlere özel bir önem verilmesi gerekmektedir.  

Bu amaçla, çalıĢmada Türkiye‟nin 1980-2010 yılları itibariyle ekonomik 

büyüme ve ana sektörlere göre ihracat verileri kullanılarak ihracata dayalı 

büyümenin geçerliliği nedensellik testleri ile ekonometrik olarak analiz edilmiĢtir. 

Ġhracatın ekonomik büyüme, ekonomik büyümenin ihracat üzerindeki etkisi 

sektörler itibariyle ortaya konulmaya çalıĢılmıĢtır. Granger nedensellik testine göre,  

büyümeden tarım ihracatına doğru tek yönlü nedensellik iliĢkisi olduğu 

görülmüĢtür. Ayrıca sanayi ihracatı ile ekonomik büyüme arasında çift yönlü 

nedensellik olduğu sonucuna ulaĢılmıĢtır. EĢ-bütünleĢme testine göre, sanayi 

ihracatı ile ekonomik büyüme arasında uzun dönemli karĢılıklı nedensellik iliĢkisi 

olduğu gözlemlenmiĢtir. VAR  analizi  ile  varyans ayrıĢtırmasında sektörlerin 

ihracatı ile ekonomik büyüme arasında etkileĢim olduğu görülmüĢtür. Bu 

çalıĢmada ihracatın ekonomik büyümenin temel unsurlarından biri olduğunu 

sonucuna varılmıĢtır.  

Bu kapsamda, Türkiye‟nin ekonomisinin geliĢmesi için ihracatın sektörel 

olarak yapısının rekabetçi ve sürdürülebilir politikalarla güçlendirilmesi; 

makroekonomik istikrara katkılarının daha etkin Ģekilde sağlanması için sektörlerin 

alt yapısındaki eksiklikler için yeni düzenlemeler, iyileĢtirmeler yapılması 

gerekmektedir. 
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