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Yazar Notu
Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

1. HAFTA
DERS NOTU
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İÇİNDEKİLER
 Ekonominin Talep Yönü (AD Eğrisi)
 Keynes Etkisi
 Pigou Etkisi:
 Fisher in reel faiz etkisi
 Fisher’in yeniden dağılım etkisi
 Açık ekonomi etkisi
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ÖZET (TÜRKÇE)

Ekonominin talep yönü ele alınacak, IS-LM eğrilerinden hareketle AD eğrisini ortaya çıkışı
özetlenecektir.
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Ekonominin Talep Yönü (AD Eğrisi)
Mal Piyasası için
Y=C(Y-T)+I(Y,i-e)+G

Tüketim ve Yatırım fonksiyonlarını inceleyecek olursak.
C = a - b(Y - T),
I = c - d(t - e )

IS:

a>O, O<b<l
c,d > 0
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Finans Piyasası İçin
M /p= Y - L(i).
M/P = eY - f i,

e,f > 0.

LM: i = e/f.Y–1/f.M/P. (5.12)

IS ve LM dengeye getirilecek olursa AD (Toplam Talep Eğrisine ulaşmış oluruz)
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SORU: AD denkleminde z neyi ifade etmektedir.

SORU:
Keynes Etkisi (Keynes effect)
Pigou Etkisi (Pigou effect)
Fisher’in yeniden dağılım etkisi (Fisher redistribution effect)
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Fisher in reel faiz etkisi (Fisher real interest rate effect)
Bu yapıları nasıl etkilemektedir?
AD’nin eğimini etkileyen faktörler:
1.
2.
3.
4.
5.

Keynes etkisi
Reel balans etkisi
Faiz oranı etkisi
Yeniden dağıtım etkisi
Açık ekonomi etkisi (uluslararası ikame etkisi)

Keynes Etkisi
Fiyatlar genel düzeyindeki bir düşüşün para piyasasında arz fazlası yaratıp faiz oranlarını aşağı çekerek
yatırımları artırması, dolayısıyla toplam harcamaları artırarak reel gayri safi yurtiçi hasıla ve
işlendirme düzeyini yükseltmesi.

Pigou Etkisi:
Fiyatlarda meydana gelen düşme sonucu reel servette ortaya çıkan artışın tüketim harcamaları
üzerindeki etkisidir. Parasal ücretlerin esnek olması halinde tam istihdama ulaşılabileceğini ileri
sürer. Buna göre ekonomide parasal ücretlerin azalmasıyla fiyatlar genel seviyesinin de düşmesi
halinde daha önce biriktirilmiş tasarrufların reel değerleri artacak ve fertler bu nedenle daha az
tasarruf ederek fiyatları düşen tüketim mallarına olan taleplerini artıracaklardır. Fiyatların düşüp
servetlerin artmasıyla ortaya çıkan bu tasarruf azaltıcı veya toplam harcamaları artırıcı etkiye
"reel balans etkisi" ya da "pigou etkisi" denir. Reel balans etkisi olarak da bilinir.
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Fisher in reel faiz etkisi
Fiyat düzeyinin artması, faiz oranını ve borçlanma maliyetini etkiler. Yüksek fiyat düzeyinde faiz oranı
da artar. Borçlanma maliyetindeki artış harcamaların kısılmasına yol açar.
i=r+e.
Burada i nominal faizi, r reel faizi ve e de beklenen enflasyonu göstermektedir. Buna göre bir
ekonomide nominal faiz, reel faiz ile beklenen enflasyonun toplamından oluşmaktadır.
Fisher’in yeniden dağılım etkisi
Şirketlerin borçları genellikle nominal olarak sabittir. Düşen fiyatlarla mücadele şirketlerin
borçluluklarını daha da arttıracaktır. Düşen fiyatlar bu sebeple iflas dalgalanmalarına sebep
olabilir. Bu sebeple düşen fiyatlar beraberinde bir serveti yeniden dağıtma etkisine sahip
olacaktır. Buna Fisher, yeniden dağılım etkisi adı verilir.
Açık ekonomi etkisi
Yurtiçi fiyatların artması ülke mallarının rekabetçiliğini azaltır ve sonuçta ihracat azalırken, ithalat
artar; AD azalır.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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4 / 18

ÖZET (TÜRKÇE)

İş gücü piyasası ve AS eğrisinin oluşumu anlatılacaktır.
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İŞ GÜCÜ PİYASASI
 =pY - wL - rpK
 Kar
p Fiyat Seviyesi
Y Çıktı (Üretim)
pYCiro
wL Ücret Maliyeti (Ücret w çarpı İş gücü L)
rpK Sermaye Maliyeti (rp faiz çarpı fiyat çarpı Sermaye K)

Y = F(L, K) (Üretim Fonksiyonu)

=pF(L,K)-wL-rpK.
w

 pFL  w  0   FL
L
p

 pFK  rp  0  r  FK
K
Burada reel ücret w/p İşgücünün marjinal üretim meyli, FL= F/L
İş Gücü Talebi :

Burada P* noktası L* iş gücü seviyesindeki kazanç optimalidir. A noktası reel ücretin w/p*. nin
üstünde olması durumudur. Burada piyasa daha az iş gücü talep edecektir.
Bir firmanın iş gücü talebi reel ücret arttıkça düşecektir. (FL/L FLL <0) sermaye arttıkça ise
artacaktır. (FK /K FLK >0). İş gücü talebi fonksiyonu Ld aşağıdaki gibidir. Burada d talebi ifade
etmektedir.
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İş Gücü Arzı
U = U(y,f),
Burada y hane halkı gelirini ve f boş vakti göstermektedir. Uy, > 0 ve Uf > 0. burada iki sınırlama söz
konusudur.bunlardan birincisi zaman sınırıdır. İkincisi ise boş vakit sınırlamasıdır. T zamanı
gösterecek olursa (örneğin 24 saat). boş vakit T eksi çalışılan saat L olacaktır.

f =T-L
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Boş vakit ve çalışma zamanına etki eden iki etken vardır. Bunlar:
Gelir Etkisi : Reel ücret arttığı taktirde inanlar daha fazla boş vakit harcamak isteyecektir. Bu gelir
etkisi olarak adlandırılmaktadır. Yani yüksek reel gelir halinde iş gücü arzı düşecektir.
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İkame Etkisi : Öte yandan artan reel ücretlerde artış olması durumunda boş vaktin fırsat maliyetinden
dolayı hane halkı daha az boş vakit tüketmeyi tercih ederek daha fazla iş gücü arz edebilirler.

İş Gücü Piyasası Dengesi

Burada w/p reel ücreti, Ld firmaların iş gücü talebini, Ls ise hane halkının iş gücü arzını göstermektedir.
Eğer Ls > Ld ise piyasada aşırı bir iş gücü arzı mevcuttur bu grafikte ÜA olarak gösterilmektedir. İş
gücü piyasası w/p* , L* noktasında dengededir. Bu noktada K piyasanın mevcut sermaye
stokunu göstermektedir.

K sermaye stoğunda iş gücü piyasası dengesindeki üretim düzeyine tabi çıktı veya tabi üretim
düzeyi denilmektedir. Bu tabi üretim düzeyi L* iş gücü ve K sermaye seviyesindedir.
Ynat= F(L*, K )

Piyasa Dengesinin IS-LM modeli üzerindeki etkisi

Ynat daki IS-LM dengesi

8 / 18

grafikte de görüldüğü gibi tabi üretim düzeyindeki faiz haddine tabi faiz haddi denilmektedir.
Para sal dengeden dolayı fiyatlar genel seviyesindeki değişmeler söz konu olsa bile denge iş
gücü piyasasının buna duyarlı davranışlarıyla denge yine tabi üretim düzeyinde ve tabi faiz
haddinde gerçekleşecektir.

Tabi Faiz Oranı
IS-LM dengesinden bahsederken reel faizi r = i - e şeklinde göstrmiştik. Burada i nominal faizi e ise
enflasyon beklentisini (beklenen enflasyon oranını) göstermekteydi. IS-LM dengesi ise
hatırlanacak olursa

Y = C(Y - T) + I(Y, i - e )+G
şeklinde gerçekleşmekteydi.Piyasada enflasyon beklentisinin çok yüksek olması durumunda IS ve LM
eğrileri bu yüksek enflasyon beklentisinden dolayı yukarı kayacaklardır. IS0 ve LM(p0) daki denge
IS1 ve LM(p1) e kayacak yeni denge aynı tabi üretim düzeyi üzerinde gerçekleşecektir. Bu
durumda nominal tabi faiz oranı olan i0nat i1nat a kayacaktır.
Aşağıdaki grafikte enflasyon beklentisi sebebiyle değişen yeni tabi nominal faiz oranındaki denge
gösterilmektedir. Yani denge aslında tabi reel faiz oranıyla ilgili bir dengedir.

Tabi reel faiz oranının oluşması

İş Gücü Piyasası Dengesi ve İşsizlik Oranı
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İş gücü Piyasası ve yapısal ve friksiyonel işsizlik
w/p* reel ücret düzeyinde piyasa dengesi P* fiyat düzeyinde gerçekleşecektir. Söz konusu dengede iş
gücü dengesi L* noktasında olacaktır. Oysa tabi iş gücü dengesinin Lnat seviyesinde olması
gerekmektedir. Bu sebeple L* noktasında gerçekleşen dengede U* kadar bir işsizlik olacaktır.
Burada U* = LS – Lnat (İş gücü arzı eksi çalışanlar) dır. Aynı zaman diliminde piyasadaki açık iş
pozisyonları V vardır. Burada V = Ld – Lnat (İş gücü talebi eksi çalışanlar) kadar olacaktır. Burada U*
tabi işsizlik oranıdır. Bu duruma yapısal işsizlik oranı veya dengedeki yapısal işsizlik oranı (SURE
“Struktural unemployment rate at equilibrium”) denilmektedir.
Yukarıdaki grafikte VU eğrisi bütün reel ücret seviyeleri için gerçekleşecek çalışanları göstermektedir.
Grafikte de görüleceği üzere reel ücretlerin artması durumunda daha büyük bir işsizlik meydana
gelecektir (U) bu tip işsizlik ücretlerin yüksek olmasından kaynaklanan işsizlik olarak
adlandırılmaktadır. . Yinede piyasada bir miktar açık iş pozisyonu mevcuttur. Reel ücretlerin
düşmesi durumunda ise piyasadaki işsizlik oranı azalacaktır. Aynı zamanda piyasada çok yüksek
miktarda açık iş pozisyonu olacaktır. Buradaki işsizlik iradi işsizlik olarak adlandırılmaktadır. Bu
düzeydeki iradi işsizlik ücret düzeyi çok düşük olduğu için çalışmayanlardır.
Yapısal işsizlik iş gücü piyasasının homojen olmamasından kaynaklanmaktadır. İş gücü piyasasında
her iş için uygun eleman bulunmadığı gibi piyasada her elemana uygun iş yoktur. Yapısal işsizlik
gelişmiş ekonomilerde dahi denge noktasında mevcut bir işsizlik türüdür.
Teknolojik İşsizlik: Gelişmekte olan ülkelerde genellikle sermaye kıt vasıfsız emek ise boldur.
Teknolojik işsizlik emeğin marjinal veriminin sıfır olması durumudur.
Bazı durumlarda emek piyasası yüksek reel ücretler vermemek için vasıfsız iş gücü talep edeceklerdir.
Bu durumda tahsilli ve vasıflı iş gücü piyasada iş bulma güçlüğü çekecektir. Bu tip işsizliğe
uyumsuzluktan doğan işsizlik (mismatch unemployment) olarak adlandırılmaktadır. Gelişmiş iş
gücü piyasalarında piyasalarda belli bir miktarda iş gücü talebi olmakla beraber bu durumdan
yeterince haberdar olamayan uygun bir iş gücü arzı söz konusudur. Bu yeterince informe
olmamaktan kaynaklanan işsizliğe anlaşmazlıktan kaynaklanan işsizlik (frictional unemployment)
denilmektedir.
Eğer bir denge iş gücü piyasasında işsizlik oranı sabit ise işten ayrılanlarla yeni bir işe başlayanların
oraları eşit olacaktır.
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sL=fU
burada s işten ayrılma oranı (separation rate) f ise iş arama oranı (finding rate) dır.

L  LS – U
olarak tanımlandığından

s (LS – U) = f U
olacaktır. Her iki tarafıda LS e bölecek olursak

U 
U

s 1  S   f S
L 
L

burada işsizlik oranı işsiz sayısı bölü iş gücü arzı olarak tanımlanırsa u  U / LS

s – s u = fu  s = u (s + f)
burada işsizlik oranı:

u

s
s f

olacaktır.

Etkin (Verimli) Ücret Modeli
 w 
 ,u 
e  e p
 ()() 


Bu modelde e eforu (verimi) göstermektedir. Reel ücret (w/p) arttığında eforda artacaktır. Aynı
zamanda bu modelde işsizlik oranının artışı da eforun üzerinde pozitif bir etki yapmaktadır. Bu
modelde yer alan yüksek reel ücret etkin ücret olarak anılmaktadır. Çünkü yüksek ücret verimi
arttıracaktır.
Ücrete etki eden faktörleri bir arada incelemeye çalışacak olursak ücret yapısı denklemi aşağıdaki gibi
olacaktır.
w = pe f(u , z ,  )
(-)(+)(+)
bu denklemde pe fiyat beklentisini, u işsizlik oranını,  verimi, z diğer faktörleri göstermektedir. Bu
denklemde işsizlik oranı ücret üzerinde azaltıcı etki yapmaktadır. Denklemde bağımlı değişken
nominal ücrettir. Hatırlanacak olursa nominal ücrette bir artış söz konusuysa fakat reel ücrette bu
artış olmadıysa çalışanlar bir müddet ücretlerinde bir artış olduğunu düşüneceklerdir. Buna iktisat
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literatüründe para ilüzyonu denilmekteydi. Modelde u ya ait parametreyi yerine koyacak olursak
model aşağıdaki şekle gelecektir.
w = pe ( + z - u )
modeli reel ücrete çevirmek amacıyla fiyat a bölecek olursak:

w pe

(  z  u )
p
p
burada işsizlik oranı hatırlanacak olursa

u

LS  L
LS

U= 1 – L
şeklindeydi. Buradanda denklemi aşağıdaki gibi yazmak mümkündür.

w pe

(  z    L) .
p
p
Bu modeli bir grafik üzerinde gösterecek olursak çalışanlar L1 işsizlik oranı u1 olsun

(u1= LS-L1)

Ücret Denkliği
Fiyat Yapısı

12 / 18

Hatırlanacak olursa üretim fonksiyonu
Y = F(L,K)
şeklindeydi burada  parametresi verimliği ifade etmekteydi. Bu üretim fonksiyonunda üretim
emeğin ve sermayenin faktör fiyatları yani w ve r.p ye bağımlıdır. Bu durumda mal piyasasında
tam rekabet halinde fiyat
p = (1 +)MC(w)
emeğin marjinal maliyetine bağlıdır. Burada (1+) emeğin marjinal maliyetinin parametresidir. Tam
rekabet piyasasında  sıfır olacaktır.  ye kısaca piyasa etkisi denilmektedir. Buradan fiyat
denklemi

p

(1   )



w

haline gelecektir. Buradan hareket edilecek olursa reel ücret ise

w


p 1 
şeklinde olmalıdır. Grafik üzerinde gösterecek olursak bu ilişki

Fiyat Denkliği
şeklinde olacaktır.

İş Gücü Piyasasında Genel Denge
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Ücret Denkliği

Fiyat Denkliği

İş Gücü Piyasası Dengesi
Sabit iş gücü arzı söz konusu olduğunda (LS=1) w/p* ve L* noktasında iş gücü talebi dengede
olacaktır. Bu denge noktasındaki işsizlik haddine tabi işsizlik haddi unat denilmektedir. Tabi işsizlik
haddi w/p* noktasında daha önce bahsettiğimiz gibi /(1+) değerindedir. Burada ücret yapısı
denklemi ile ücret yapısı denklemi denk olacaktır.

  z  u 

u nat 


(1   )



z


Tabi işsizlik oranı burada yaklaşık olarak (+z) /  dır. Şimdi sırasıyla reel ücretin azalması, artması ve
işgücü talebinin artması durumlarını incelemeye çalışalım.
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unat seviyesinde firmaların piyasa pozisyonu
Reel ücret w/p* noktasından w/p1* a düştüğü taktirde yeni denge w/p1* ve L1* noktasında
gerçekleşecektir. Yeni işsizlik oranı u1nat kadar olacaktır. Bu reel ücret düzeyinde daha fazla işsizlik
olacaktır.

İş Gücü Piyasasında Dengesizlik
Reel ücret düzeyi w/p* dan w/p1* yükseldiğinde ise yeni denge L1 noktasında olacaktır. Bu durumda
işsizlik oranı u1 noktasına düşecektir. Bu durumların her ikisi de iş gücü talebinin sabit olması
durumunda mevcuttur.

İş Gücü Talebinin sabit olması durumu
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Sabit ücret geçerliyken iş gücü talebi arttığı taktirde yeni denge L1* a kayacaktır. İş gücü talebindeki
artış sebebiyle burada işsizlik oranı artarak u1nat a kayacaktır.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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ÖZET (TÜRKÇE)
Genel piyasa dengesi ve şoklara karşı piyasanın durumu değerlendirilecektir.
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Toplam Arz Fonksiyonu
Daha önce iş gücü piyasası dengesinden bahsederken fiyat beklentisinin pe sabit olduğu durumdan
bahsetmiştik. Bu durumda iş gücü piyasasında L1 kadar iş gücü u1 kadar işsizlik gerçekleşmekteydi.
Şimdi pe/p<1 durumunu yani fiyat beklentisinin düşük olmasına rağmen gerçekleşen fiyatın
yüksek olması durumunu ele alalım.

Sabit Fiyat Beklentisi Durumunda Kısa Dönem İş Gücü Piyasası Dengesi
Bu durumda piyasa talebi eğrisi aşağıya kayarak daha düşük bir işsizlik düzeyinde dengeye gelecektir.
Burada yeni denge B noktasında gerçekleşecektir. B noktasındaki fiyat seviyesi denge fiyat
seviyesinden daha yüksek olacaktır. Bu ilişki iktisat biliminde Toplam arz eğrisi veya başka bir
söylenişle AS eğrisini meydana getirecektir.

Toplam Talep Fonksiyonu (AS Eğrisi)
Bu eğride genel denge Ynat seviyesinde gerçekleşecektir. Bu noktada gerçekleşecek fiyat P dir ve bu
fiyat fiyatlar genl düzeyinin beklenen fiyat düzeyiyle denk olduğu noktadır. (P0=P0e) Eğer
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gerçekleşen fiyat beklenen fiyattan fazla olsaydı (p1>p0e)bunun AS eğrisi üzerindeki yeri B noktası
olacaktı. Bu durumda piyasa yanılarak daha fazla üretim yapmış olacaktı.
Bu durumda yüksek üretim (çıktı) daha düşük işsizlik oranına, daha düşük işsizlik oranı daha yüksek
nominal ücrete, daha yüksek nominal ücret ise daha yüksek fiyat seviyesine sebep olacaktı.
Peki daha yüksek fiyat beklentisi için durum ne olacaktı?

Yüksek Fiyat Beklentisinde AS Eğrisi
Bu durumda AS eğrisi yukarıdaki grafikteki gibi yukarı kayacaktı. Üretim yine Ynat seviyesinde kalırken
fiyatlar genel düzeyi p0=p0e den p1=p1e ye yükselecekti. Hatırlanacak olursa ücret yapısı ve fiyat
yapısı aşağıdaki gibi ifade edilmekteydi
Ücret Yapısı : w t  p te (  z  u t )
Fiyat Yapısı : p t  w t

1 



Her iki denklem birbirinde yerine konulursa

p t  p te (  z  ut )

1 



buradan da

pt 
   z  u
pte 1  
pt – pte +  -  =  +z -  ut
pt – pte =  + z -  ut
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pt = pte - ( ut - utnat)
L iş gücü seviyesinde (ut-utnat) ve (Yt-Ytnat) ilişkisi Okun'un Kanununa göre aşağıdaki gibiydi :

(ut-utnat) = - (Yt-Ytnat)
buradaki  parametresi ülkelere göre farklılık göstermektedir. Nihayet Okun Kanunundan hareketle
AS eğrisinin fonksiyonel formu aşağıdaki gibi olacaktır.

pt = pte + (Yt-Ytnat)

Bütün Ekonominin Genel Dengesi
Bütün ekonominin genel dengesi aşağıdaki şekilde bir fonksiyon yardımıyla gösterilebilir.

Y= f(p, M, G, T, , e)
Burada
Fiyat seviyesi p pozitif
Para Arzı M  pozitif
Devlet Harcamaları G pozitif
Vergiler T Negatif
Otonom (Sabit )Tüketim   pozitif
Beklenen enflasyon oranı e  pozitif
Bir etkiye sahip olacaktır. Burada AS eğrisi modelin arz yönünü göstermektedir.

pt = pte + (Yt-Ytnat)
Genel denge aşağıdaki grafikte de görülebileceği üzere IS - LM ve AS-AD dengelerinin i0 faiz haddi p0
fiyat seviyesindeki tabi üretim Ynat seviyesinde gerçekleşecektir.
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AS-AD Dengesi (Piyasa Dengesi)

Talep Şoku
Piyasada genişletici maliye politikası (Devlet Harcamalarının artması G veya vergilerin düşmesi T)
sebepli bir talep şoku yaşandığı taktirde IS eğrisi IS0 pozisyonundan IS1 pozisyonuna kayar. Bu
durumda toplam talep eğrisi AD AD0 dan AD1 e kayar AS ve LM eğrisi çeşitli fiyat ve faiz
seviyelerinde kısa vadeli geçici tutunuşlar yaptıktan sonra nihayet yeni denge Ynat noktasında
gerçekleşir. Talep şoku başta kısa dönemli üretim artışları yaratmakla beraber uzun vadede tabi
üretim düzeyi olan Ynat ı değiştirmez fakat faiz seviyesini i3, fiyat seviyesini ise p3 noktasına
sürükleyecektir.
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Toplam Talep Artışı Etkisi

Parasal Şok
Piyasadaki para miktarında bir yükselme olduğu taktirde IS eğrisi IS0 olarak sabit kalırken LM eğrisi
aşağı kayacaktır. Bu durumda toplam talep artacak ve toplam talep eğrisi AD0 dan AD1 e
kayacaktır. Bu toplam talep artışı karşısında toplam arz artacak ve toplam arz eğrisi yukarıya
doğru kaymaya başlayacaktır. Gerek AS eğrisi gerekse LM eğrisi kısa vadede çeşitli fiyat
seviyelerinde tutunarak yukarı doğru kaymaya başlayacaktır. Genel denge yine Ynat seviyesinde
gerçekleşecektir. LM eğrisi eski yerine dönecektir. AS eğrisi ise daha yukarıda bir noktada AD1 ile
dengeye gelecektir. Uzun dönem de fiyatlar genel düzeyi P3 noktasına kayarken tabi üretim
düzeyi ve i0 noktasında faiz oranı aynı kalacaktır. Bu duruma iktisat teorisinde klasik dikotomi
(dichotomy) ismi verilmektedir.
Buradan da görülebileceği üzere tek başına para politikası da, maliye politikası da Üretim düzeyini
arttırmaya yeterli olamamaktadır. Nominal faiz haddi üzerinde maliye politikası etken gibi
gözükse de reel faiz haddi olan r üzerinde etken değildir. Reel faiz haddi para politikasından da
maliye politikasından da bağımsızdır.
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Para Miktarı Artışı Etkisi

Üretim (Arz) Şoku
Piyasada bir üretim şoku söz konusu olduğunda iş gücü talebi yukarıya doğru kayacaktır. Bunun
karşılığında reel ücretler artacaktır.

Tabi İşsizlik Oranı ve Uzun Dönem Üretim Artışı Etkisi
AS – AD dengesi incelendiğinde ise AD eğrisi yerinde kalırken AS eğrisi aşağıya doğru kayacak yani
toplam arzda kademeli bir artış olacaktır. Fiyatlar genel düzeyi kısa dönemli olarak P1 ve P2
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düzeylerinde tutunsa da yeni iş gücü arzı bu yüksek reel ücretler sebebiyle LS0 dan LS1 e kayacak
ve yeni denge Y1nat üzerinde P3 noktası üzerinde gerçekleşecektir. Yani piyasada yaşanan üretim
(arz) yönlü bir şok hem milli geliri arttırmış olacak hem de fiyatlar genel düzeyini aşağıya çekmiş
olacaktır. Bu tip arz şokları genellikle yeni teknolojiler sayesinde olmaktadır. Sanayii devrimi bu
tip arz şoklarına en güzel örneklerden biridir. İktisat politikası açısından toplam arzı arttıracak
teşvikler gerek fiyat düzeyini düşürmek gerekse üretimi arttırmak açısından para ve maliye
politikalarından daha tesirlidir.

Çıktı ve Fiyat Üzerinde Üretim Artışı Etkisi

Phillips Eğrisi
1958 yılında İngiliz iktisatçısı A.W. Phillips yaptığı ampirik çalışmalarda enflasyon oranıyla işsizlik oranı
arasında ters biri ilişki olduğunu fark etti.

Philips Eğrisi
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Phillips eğrisinin arkasında yatan teorik kalıp ise ücret fiyat spiralleriydi.

Para Miktarında Artış ve Fiyat Spiralleri

Fiyatlar genel seviyesi arttıkça üretim bir artış göstermekte sonunda belli bir noktada iş gücü arzının
sınırından kaynaklanan dışlanma etkisi yüzünden piyasada fiyatlar artmaya devam etmekteydi.
Özetle fiyatlar genel seviyesi arttıkça işçilere ödenen reel ücretler düşüyor ve firmalar daha fazla
iş gücü istihdam etmek istiyorlardı. Phillips eğrisinin fonkisyonel formu aşağıdaki gibidir.

Pet=pt+1
pt = pte + (Yt – Ytnat)
pt = pt-1 + (Yt – Ytnat)
pt – pt-1   t = (Yt – Ytnat)

t = -  (ut – utnat)
t = - ut +( + z)

Düzeltilmiş Phillips Eğrisi
te= t-1
te pte - pt-1
pte - pt-1 = t-1 ==>
pte = pt-1 + t-1
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pt = pet + (Yt-Yt nat )
pt = pt-1 + t-1+ (Yt-Yt nat )

t = t-1 + (Yt-Yt nat ) "Beklentilere göre düzeltilmiş Phillis Eğrisi"
(Yt-Yt nat ) Okun kanunundan dolayı - (ut-ut nat ) /  Olarak ifade edilebilir.

t = t-1 - (ut-ut nat )
t = t-1 - ut + ( + z)
t - t-1 = -  (ut-ut nat )

Miktar Teorisi
M .V  pY
M .V  pY
Burada V ve Y paranın tedavül hızı (V) ile reel milli gelirin (Y)sabit olmasını ifade etmektedir.

i  r   e  Fischer  Esitligi
M  pY .L(r   e )
()
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Yukarıda da görüldüğü gibi faiz sabit olan reel faiz ile enflasyon beklentisinin toplamıdır. Para arzı
nominal milli gelir ile faiz haddinin bir fonksiyonudur. Faiz haddindeki bir yükselme para arzı
üzerinde negatif etkili olmalıdır.

L(r   e ) = 1/V
Burada faiz haddi bir bölü paranın tedavül hızını da göstermektedir.

Pt  M t .L(r  Pte1  Pt ) 1Y 1
Pt 1  M t 1 .L(r  Pte 2  Pt 1 ) 1 Y 1
Burada fiyatlar genel düzeyi para arzı çarpı bir bölü faiz oranı çarpı bir bölü reel milli gelirdir. Pet+1
gelecek dönemdeki fiyat beklentisini göstermektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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İÇİNDEKİLER



Dışa Açık Ekonomi



Dışa Açık Bir Ekonomide IS-LM Dengesi (Mundell-Fleming Modeli)



Dışa Açık Bir Ekonomide LM Eğrisi



Dışa Açık Bir Ekonomide İç ve Dış Denge



Sabit Döviz Kuru Rejiminde İktisat Politikaları:



Para Politikası



Devalüasyon Hali



Dış Şoklar:



Üretim Şoku



Faiz Şoku



Dalgalı Kur Rejimi (Fleksibil Döviz Kuru Rejimi)



Para Politikası:



Dış Şoklar:



Üretim Şoku



Faiz Şoku:
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ÖZET (TÜRKÇE)

Dışa açık bir ekonomide genel denge ve şokların dengeye tesirleri üzerinde durulacaktır.
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Dışa Açık Ekonomi

Uluslar Arası Ticaretin Genel Sebebi
Şu ana kadar ekonominin dışa kapalı bir ekonomik yapıdan bahsettik oysa günümüzde hemen hemen
bütün ekonomiler dışa açıktır. Dış ticaret yapmaktadır. Bu durumda üretilen malların fiyatlarının
dış aleme göre düşük olması durumunda dış talep söz konusu olmakta mallar dış aleme de arz
edilmektedir(ihracat). Tam tersi olarak dış alemdeki fiyatları ucuz mallar ise iç piyasalar
tarafından talep edilmektedir (ithalat). Bu durumda piyasa dengesi yeni fiyat düzeylerinde
dengeye gelmektedir. Hemen hemen bütün malların fiyatları dünya piyasasında denkleşmektedir.
Buna ekonomide tek fiyat kanunu denilmektedir. Burada önemli olan bir diğer faktör de döviz
kurları olagelmektedir.
Dışa Açık Bir Ekonomide IS-LM Dengesi (Mundell-Fleming Modeli)

pY = pCi + peC + pIi + peI  + pG + pEx - pe Im
Yukarıdaki modelde p fiyatları, p dış alem fiyatlarını, Ci iç tüketimi, C dış alem fiyatlarını, Ii iç
yatırımı, I dış yatırımı G devlet harcamalarını, Ex ihracatı, Im ithalatı, e ise nominal döviz kurunu
göstermektedir. Dikkat edilecek olursa nominal ithalat pe Im şeklinde gösterilmiştir. Bu kısım dış
alem fiyatlarıyla ve döviz kuruyla yapılan ithalattır. Bu yapının reel formu ise aşağıdaki gibidir.

Y  Ci 

p e 
p e 
p e
C  Ii 
I  G  Ex 
Im
p
p
p

Bu modelde (pe) / p reel döviz kurudur. Reel döviz kurunu  ile gösterecek olursak:

(=(pe) / p):
Ci + ((pe) / p) C = C
Ii+ ((pe) / p)I = I

Y = C + I + G + Ex -  Im
olacaktır. Daha önce bahsettiğimiz durum olan

Y C + S + T
dan hareket edecek olursak

(S - I) + (T - G) = (Ex -  Im),
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Burada iç ödemeler dengesi ile dış ödemeler dengesi birbirine eşitlenmiştir. Dış ticaret açıkları iç
ödemeler dengesi ile denkleştirilmiştir. Bu denge ödemeler bilançosu denge koşulunu da
göstermektedir. Hatırlanacak olursa reel faiz r =i - e şeklindeydi buradan hareket edilecek
olunursa:

C = C (Y - T(Y)), CY-T (0,1)
I=I(i - e), I i - e <0
Burada vergi hatırlanacak olunursa gelirin bir fonksiyonudur. T=T(Y) aynı şekilde ithalat ve ihracatı
fonksiyonel yapıda gösterecek olursak:

Ex = Ex(,Y)
(+)(+)
Im = Im(, Y)
(-)(+)
Buradanda IS-LM dengesi :

Y=(C(Y-T(Y))+I(i)+G+Ex(,Y)-Im(,Y )
olacaktır. Devlet harcamaları, döviz kuru veya dış alem üretiminde bir artış söz konusu olduğunda IS
dengesi aşağıdaki grafikteki gibi IS0 dan IS1 e kayacaktır.

Dışa Açık Ekonomide IS Eğrisi
Buradaki değişim (dG=d=d Y=0)
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dY  C Y T dY  C Y T dY  I i d i   ImY dY
1  C Y T (1  TY )   ImY ()
di
| IS 

 ( )
dY
Ii
( )

dY  C Y T (1  TY )dY  dG  Exd  ExY  dY    ImY dY  (Im  Im  )d
gelirdeki değişim yukarıdaki şekilde gösterilecek olursa devlet harcamalarına, dış alem üretim düzeyi
ve döviz kuruna göre birinci türevler bu faktörlerdeki değişikliği gösterecektir.

dY
1

0
dG 1  C Y T (1  TY )   ImY
ExY 
dY

0

1  C Y T (1  TY )   ImY
dY
Ex    Im   Im
dY

 (?)
d 1  C Y T (1  TY )   Im Y
burada ImY reel marjinal ithalatı yansıtmaktadır. Reel döviz kurunda bir değişiklik olduğu taktirde:


d
( Ex ( , Y  )   Im( , Y ))  Ex   Im   Im 0

d
şeklinde olacaktır. yani buradan da görülebileceği gibi iki ihtimal (etki) mevcuttur. Bulardan birincisi
reel döviz kurundaki değişiklik durumunda üretimin bu değişiklikle aynı yönde hareket edeceğine
ilişkin görüştür. Bu görüşün sebebi döviz kurunda bir artış olduğu taktirde iç piyasada üretilen
mallar dış aleme göre ucuz kalacak bu durumda ihracat dürtüsüyle üretim artışı yaşanacaktır.
Alternatif durumda ise düşen döviz kuru durumunda dış alem fiyatları iç alem fiyatlarının altında
kalacak ve bunun sonucunda ithalata bir yönelme olacak ve üretim düşecektir.
İkinci ihtimal (etki) ise ters yönde olacağı kısaca bu ilişkinin parasal olarak piyasa talebi tarafından
baskı yaratacağı doğrultusundadır. Aşağıdaki dış ticaret ilişkisi incelenecek olursa:

8 / 18

Ex    Im   Im  0 
1
1
Ex  
 Im   1 
Im
Im


Ex

Ex  


Im

Im   1

bu duruma Marshall-Lerner Şartı ismi verilmektedir.

Marshall-Lerner Şartından dolayı dış ticaret dengesi zamana göre J şeklindeki bir eğri ile
ifade edilir.

J Eğrisi Etkisi

Dışa Açık Bir Ekonomide LM Eğrisi
M = pY - L(i).
şeklinde bir para arzı yapısı mevcuttur en önemli farklılık merkez bankası bilançosundan ve döviz
kurundan kaynaklanmaktadır.

Döviz
İç Piyasa Tahvilleri

Merkez Bankası Bilançosu
Özel Bankaların garanti altındaki rezervleri
Merkez Bankası Parası

Merkez Bankasının uyguladığı döviz kuru politikası LM eğrisi üzerinde etki etmektedir. Merkez
bankası sabit (fix) döviz kuru rejimi veya döviz piyasasına göre oluşan serbest döviz kuru rejimi
uygulayabilir. Serbest döviz kuruna dalgalı kur rejimi veya fleksibil kur rejimi de denilmektedir.
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Dışa Açık Bir Ekonomide İç ve Dış Denge
Hatırlanacak olursa bir ekonomide iç IS-LM dengesi aşağıdaki gibiydi:

IS-LM Modeli
Dışa açık bir ekonomide bir diğer özellik ise sermayenin hareketliliğidir. İç ve dış yatırımcı iç alem ve
dış alem faizleri ve tahvil-bono faizleri doğrultusunda iç ve dış piyasalarda rahatlıkla hareket
edebilmektedir. Buna göre iç faiz oranının yükselmesiyle birlikte, yerli finansal varlıklara olan dış
talep artarken sermaye girişleriyle birlikte ödemeler dengesi açıkları kapanacaktır.
Burada iç piyasanın faiz oranı i = i + ee şeklinde olacaktır. Burada i dış alem faiz oranını ee ise döviz
kurundaki değişiklik beklentisini ifade etmektedir. Merkez Bankasının sabit döviz kuru rejimini
benimsemesi halinde döviz kurunda değişiklik beklentisi ee sıfır olacaktır.
Bu durumda IS-LM dengesi ödemeler dengesini de kapsayan BP eğrisi ile genişletilebilir. Bu yapı
aşağıdaki grafikle gösterilebilir.
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IS-LM-BP Modeli (Mundell-Fleming Modeli)
BP eğrisi ödemeler bilançosunda denge koşuluna karşılık gelen milli gelir ve faiz birleşimini temsil
eden bir eğridir. Diğer bir deyişle BP eğrisi ödemeler bilançosunun dengede olması halinde hangi
gelir ve faiz oranlarının söz konusu olabileceğini gösterir.
Bu yapıya IS-LM-BP dengesi veya Mundell Fleming Modeli denilmektedir.
Sabit Döviz Kuru Rejiminde İktisat Politikaları:
Bu kısımda Merkez Bankasının sabit döviz kuru rejimi uygulaması durumundaki iktisat politikalarının
sonuçlarını, devalüasyon ve dış fiyat şoklarını incelemeye çalışacağız.
Maliye Politikası:
Devlet, devlet harcamalarını yükselterek veya vergileri düşürerek piyasada bir genişleme yaratarak
üretimi arttırıcı bir maliye politikası uyguladığı taktirde. Aşağıdaki grafikte de görülebileceği gibi IS
eğrisi IS0 an sağa IS1 e kayacaktır. Bunun karşılığında LM0 eğrisi LM1 seviyesine kayacaktır. Denge
BP eğrisi üzerinde aynı faiz oranında ve Y2 milli gelir seviyesinde gerçekleşecektir. Bununla birlikte
genişletici maliye politikaları ödemeler dengesi açıklarına sebep olarak döviz rezervlerini
azaltacaktır. Fiyatlar genel seviyesinde de bir artış olacaktır. Daraltıcı maliye politikası uygulandığı
taktirde ise milli gelir düşecek piyasada işsizlik oranları artacaktır.

11 / 18

Sabit Döviz Kuru Rejiminde Maliye Politikası
Para Politikası
Merkez Bankası para arını arttırdığı taktirde:

Sabit Döviz Kuru Rejiminde Para Politikası

LM eğrisi önce LM0 dan LM1 e kayacaktır. Fakat uzun vadede LM eğrisi eski yerine dönecek denge
yine P0 noktasında Y0 üretim düzeyi ve i0 faiz haddinde oluşacaktır. Piyasadaki para fazlası dünya
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para piyasalarına göre para bolluğu sebebiyle faiz seviyesinin düşük olması yeni para girmemesi
şeklinde piyasa tarafından sterilize edilecektir.
Devalüasyon Hali
Merkez bankasının parasını devalüe etmesi durumunda ise etki genişletici maliye politikası takip
edilmesi ile aynıdır. Önce IS0, IS1 e kayacak daha sonra LM0 bunu takiben LM1 e kayacaktır.
Devalüasyonun en tahrip edici özelliği devalüasyon-enflasyon spiralleri ile dengelerin
bozulmasıyla olacaktır.

Devalüasyon Hali
Dış Şoklar:
Üretim Şoku
Dış piyasada genel üretim artışı söz konusu olduğunda fiyatlar genel düzeyinde bir düşüş
yaşanacaktır. Merkez bankası sabit döviz kuru rejiminde israr etmesi durumunda ise IS eğrisi ve
LM eğrisi sola doğru kayacak bunun karşılığında milli gelirde bir düşüş yaşanacaktır.
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Sabit Döviz Kuru Rejiminde Üretim Şoku
Faiz Şoku

Sabit Döviz Kuru Rejiminde Uluslarası Faiz Şoku
Dalgalı Kur Rejimi (Fleksibil Döviz Kuru Rejimi)
Merkez Bankası döviz kurunu piyasa ortamındaki dengelere bıraktığı taktirde uygulanacak olan
maliye ve para politikalarında ve dış şoklar durumunda ekonominin genel dengesi aşağıdaki gibi
olacaktır.
Maliye Politikası:
Maliye politikası uygulanması durumunda IS eğrisi önce sağa kayacak sonra eski yerine dönecektir.
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Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Maliye Politikası
Para Politikası:

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Para Politikası
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Dış Şoklar:
Üretim Şoku

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Dış Üretim Şoku
Faiz Şoku:

Dalgalı Döviz Kuru Rejiminde Dış Alem Faiz Şoku
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)
Gelişme ve Büyüme kavramları üzerinde durulacaktır.
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GELİŞME VE BÜYÜME
Devletin Ekonomik Davranışları
Devletin ekonomik davranışları arasında vergiler, transfer harcamaları, devlet hizmetleri için ödenen
ücretler, ücret dışı harcamalar, ve sabit sermaye harcamalarını saymak mümkündür. Bunun
haricinde devlet para basar ve tahvil ihraç eder. Devlet ekonominin genel yapısı içersinde bir
takım sorunları ortadan kaldırmak için yukarıda saydığımız kalemlerle oynayarak maliye politikası
uyguladığı gibi merkez bankasının elinde olan para arzını yükseltip azaltarak ve devlet tahvillerinin
faiz hadlerine karar vererek para politikası uygulayabilir. Devletin ekonomik aktivitelerini üç
gurupta toplayacak olursak bunları aşağıdaki gibi açıklayabiliriz.
Para Politikası:
Para politikasının başlıca iki sebebi vardır. Bunlar enflasyonla mücadele ve piyasa faiz hadlerini
kontrol altında tutmaktır. Aynı şekilde devlet para politikası araçlarını döviz kurunu belirlemede
de kullanabilir. Daha önce para politikasının ekonomik etkilerini incelemiştik. Para politikası
aletleri yukarıda da değindiğimiz gibi Para arzı ve devlet tahvilleridir. Merkez bankası piyasaya
para arz edebileceği gibi devlet tahvilleri yardımıyla piyasadan parada çekebilir. Aynı şekilde özel
banka parasının bir kısmı garanti amacıyla merkez bankasında tutulur.
Devletin Sermaye Harcamaları:
Bunlar devletin konut haricinde yapmış olduğu bina ve teçhizat harcamalarıdır. Bunların arasında
okul, hastane, devlet binaları ve askeri binaları saymak mümkündür. Bunlar haricinde askeri,
sağlık, eğitim teçhizatları ve demirbaşlar devletin yapmış olduğu sermaye harcamalarıdır.
Devletin sermaye harcamaları bir bakıma devlet yatırımları olarak değerlendirilebilir. Bunun
haricinde KİT yatırımları da devletin sermaye harcamaları arasında yer alır.
Devletin Sermaye Dışı Harcamaları:
Devletin sermaye dışı harcamaları arasında en büyük kalemlerden birini devlet memurlarına yaptığı
maaş ödemeleri teşkil eder. Bunun haricinde devletin sermaye haricindeki harcamaları mal ve
hizmet alımları şeklinde olacaktır. Devletin sermaye dışı harcamalarında bir yükseliş reel
ücretlerde bir artışa sebep olabileceği gibi fiyatlar genel seviyesini de yükseltme etkisine sahiptir.

Devletin Planlama Aktivitesi
Devlet geçmiş dönem bilgilerinin ışığı altında büyümeyi temin veya ekonomide istenmeyen
durumlara karşı tedbirler (anti enflasyonist politikalar, gelir dağılımını dengeleyici politikalar vs.)
almak amacıyla iktisadi planlama yaparak elde ettiği plan parametreleri doğrultusunda para ve
maliye politikaları yardımıyla piyasaya müdahale eder. Söz konusu müdahalelere iktisat politikası
ismi verilmektedir. Devletin planlama işlemi merkezi plancı ekonomilerde en yaygın şekilde
kullanılsa dahi serbest piyasa ekonomisinde de devlet planlama yaparak iktisat politikalarıyla
ekonomiye müdahale ederler.
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İktisadi Büyüme ve Gelişme
İktisadi büyüme ve iktisadi gelişme kavramları aynı manaya gelmezler. Her gelişme olayı, uzun dönem
içinde bir büyüme gerçekleştirdiği halde, her büyüme olayında mutlaka bir gelişme
gerçekleşmeyebilir. Tarıma bağlı kalmış az gelişmiş bir ekonomide, iklim koşullarının uygunluğu
dolayısıyla tarımsal üretim birkaç yıl arka arkaya devamlı bir artış göstermiş olabilir Burada
tarımsal üretimin artışı dolayısıyla üretim birkaç yıl için yüksek oranlarda büyüme hızına
ulaşmıştır. Bu arada ekonomide herhangi bir yapısal değişiklik ortaya çıkmamış ise gelişmeden söz
edilemez.
Büyüme teori ve modellerinde gelişme ve kalkınma sorunu üçüncü plana atılmıştır. Çünkü büyüme
teori ve modellerinde gelişmiş ekonomilerin içinde bulunduğu şartlar esas olarak alınmıştır. Böyle
olmakla beraber büyüme teorileri ile gelişme teorilerini kesin çizgilerle birbirinden ayırmak
zordur. Teorik olarak kullandıkları bazı ortak araçlar bulmak olanağı vardır. Ayrıca az gelişmiş
ekonomilerin kalkınmalarıyla ilgili planlarda, bazı büyüme modellerinin belli ölçüler içinde
kullanıldığını görüyoruz. Örneğin Harrod-Domar büyüme modeli bunlardan biridir.

1930 lardan sonra J.A. Schumpeter’in çalışmaları gelişme ekonomisine (teorisine) ışık tutacak nitelikte
olmuştur. Schumpeter’de gelişme sıçrama ve dalgalanmalar şeklinde ortaya çıkmakta, burada da
ekonomideki yenilikler ve girişimlerin etkisi ön planda olmaktadır. Schumpeter’deki yaklaşım
kısmen gelişme ekonomisine öncülük yapar niteliktedir. Çünkü yenilik olarak sayılan hususların
çoğu ancak gelişmiş ekonomilerde ortaya çıkma imkanı bulabilecek niteliktedir. Örneğin mal
çeşitlerindeki ve üretim tekniklerindeki buluşlar gelişmiş ekonomilere ait hususlardır. Az gelişmiş
ekonomiler her iki husus bakımından da gelişmiş ekonomilerdeki gelişmeleri izlemek zorundadır.
Az gelişmiş ekonomiler genellikle teknoloji üreten bir yapıya sahip değillerdir. Ancak mevcut
teknolojileri şu veya bu şekilde benimseyeceklerdir.
Rostow’un Gelişme Teorisi (Safhalara Göre Gelişmeler)
Rostow un ortaya koyduğu gelişme teorisi, sadece bu günün az gelişmiş ekonomilerine ışık tutmakla
kalmayıp genel bir niteliğe sahiptir. Teori başlıca beş safhanın bulunduğu öne sürülmektedir. Bu
aşamalar aşağıdaki gibidir.
1. Gelenekçi Toplum
Bu periyotta






Ekonomi esas olarak tarıma dayalıdır
Üretim tekniği geridir.
Tasarrufun sosyal verimliliği çok düşük alanlara kaymakta
yapamamaktadır.
Egemen olan güçler büyük toprak sahipleridir
Kurumsal olarak ekonomik durgunluğu giderecek bir yapı yoktur

ve

sıçrama

2. Kalkışa Hazırlık Dönemindeki Toplum (Geçiş Dönemi)



Kalkışa hazırlık döneminde toplumda gerek bireysel gerekse kurumsal olarak ekonomik,
sosyal, kültürel ve politik değer yargıları değişmeye başlamıştır.
Bu dönemde ekonomik faktörler kadar ekonomi dışı faktörlerde etkili olmaktadır. Özellikle
milliyetçilik faktörü, belki de en önemli etkendir.
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Geçiş döneminde müteşebbis sınıfı ortaya çıkmaya başlamıştır.
İç üretim düzeyi sanayie dayalı olarak gelişmeye başlamıştır.

3. Kalkış Dönemindeki Toplum
Bu dönem Rostow’a göre 20-30 yıl içinde gerçekleşebilir niteliktedir. Bazı ülkelerin bu periyodu
geçtiği yıllar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
İngiltere
Fransa
ABD
Almanya
İsveç
Japonya
Rusya

1783 – 1802
1830 – 1860
1843 – 1870
1850 – 1873
1868 – 1890
1878 – 1900
1890 – 1914

Rostow 1960 dolaylarında Arjantin, Türkiye ve Hindistan’ı hamle halindeki ülkeler olarak
nitelemektedir.
4. Gelişen Topluma Geçiş Dönemi
Bu dönemin belli başlı özellileri aşağıdakilerdir.
Sınai ekonominin içinde birinci derecede önem kazanacaktır.
İmalat sanayiindeki öncü sektörlerin gelişmesi
Üretim tekniğinin gelişmesi
Milli Gelir Artış Hızında Yükselme
Teknoloji Yaratma
5. Olgunluk Dönemi
Bu dönemdeki ekonomilerin en önemli özellikleri





Toplum Refah Toplumudur
Gerek kişi başına milli gelir gerekse gelir dağılımı açısından ekonomi çok yüksek bir
düzeydedir
İmalat sanayii içinde yatırım malları büyük önem kazanmıştır
Ekonomi teknoloji ihraç eder durumdadır.

İktisadi Büyüme
Harold-Domar Büyüme Modeli
Müteşebbisler yeni yatırım kararı alırken yatırımları hangi oranda arttırmalıdırlar ki, yeni yapılan
yatırım harcamaları bu gün bir talep unsuru olarak arz-talep dengesini sağlarken, yarında bir arz
unsuru olarak arz-talep dengesini bozmasınlar. Bu sorunu Harrod ve Domar ayrı birer model
halinde ortaya koymuşlardır. Daha sonra bu modeller, varsayımları ve vardıkları sonuçların
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paralelliği dolayısıyla birleştirilmişlerdir. Harrod-Domar modeli Post Keynesyen Büyüme Modeli
olarak da bilinmektedir.
Domar’a göre tasarruflar gelirin fonksiyonudur.

S=Y
Sermaye, belli bir verimliliğe göre üretim (arz) yaratır.

Y=K
Buna göre her yılki yatırımlarda I kadar bir kapasite artışı meydana gelecektir.
Arz ve Talebin eşit olduğu dönemden başlanacak olunursa t döneminde talep artışı o dönemin yatırım
artışları, arz artışını ise geçen dönem yatırımlarından alacak olursa:

Y t 

1



I t

Y t  K t 1  I t 1
Y t  Y t
Arz-Talep Eşitliği

Y t  Y t
1



I t  I t 1

ri 

I t
 
I t 1

Demek i müteşebbisler yatırımları  oranında arttırırlarsa ar-talep dengesi bozulmayacaktır. Bu
durumdaki büyüme hızı ise
Çarpan Y t 1 

1



I t 1

Arz-Talep Eşitliği: Y t  Y t  I t 1
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Büyüme Hızı : r y 

Y t
I t 1

1
Y t 1
I t 1



Bu durumda büyüme hızı da, yatırım artış oranına eşit olmaktadır. Yani müteşebbisler, yatırımları,
marjinal tasarruf meyli  sermayenin verimliliği oranında arttırırlarsa, büyüme hızı da arz talep
dengesini devam ettirerek aynı oranda olacaktır. Domar’da sermayenin marjinal verimliliğinin
klasik anlamda verimlilik olmadığına dikkat çekmek gerekir. Bu verimlilik, sermayenin diğer bütün
üretim faktörleriyle birlikte kullanıldığında ortaya çıkan verimdir.
Harrod dinamik iktisat adını verdiği yaklaşımına, Domar modelindekine benzer varsayımlarla
başlamakta, fakat sermayenin marjinal verimliliği yerine, üretim planlarıyla yatırım planlarını
bağdaştıran sermaye/hasıla oranını kullanmaktadır.
Tasarruflar milli gelirin bir fonksiyonudur.

S=sY
Müteşebbisler belli bir üretim artışını (Y) planlarlar ve yatırılan sermayenin ne kadar hasıla
yaratacağını belirleyen sermaye hasıla oranına göre bu üretim planını gerçekleştirecek yatırım
miktarını tespit ederler.

I=g Y
Halk her zaman planlanan (ex ante) ve tasarruflarını gerçekleştirir(ex ante)

Spt = Sft
Bu denklemde planlanan tasarruf Spt fiili (gerçekleşen) tasarruf ise Sft ile gösterilmektedir. Harrod a
göre planlanan yatırım fiili tasarruflara eşittir.

Ipt = Sft
Bu durumda mesele arz-talep eşitliğini sağlayacak yatırım kararlarının, fiili tasarruflarla planlanan
yatırımları eşitleyecek bir durumun gerçekleşmesidir.

Ipt= Ift = Sft = Spt
Modeli açarsak tasarruflar

Spt = sYt
Spt-1 = s Yt-1
Yatırım Kararı: Ipt-1 = g (Yt - Yt-1)
Tasarruf Yatırım eşitliği: Spt = Ipt
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s Yt-1 = g (Yt – Yt-1)
buradan da büyüme hızı :

Y 

Y t  Y t 1 s

Y t 1
g

Bu büyüme hızının sağlanabilmesi için müteşebbislerin üretim planlarına uygun yatırım artış kararı ise
:

Spt = sYt

It = Spt = sYt = s (Yt- Yt-1)
It = g (Yt- Yt-1)

I t s(Y t  Y t 1 ) s


It
g (Y t  Y t 1 ) g
Demek ki yatırım artış oranı da büyüme hızı kadar olacaktır. Domar ve Harrod modelleri burada da
görülebileceği üzere paralel bir yapı sergilerler. Harrod’daki sermaye/hasıla oranı, Domar’daki
sermayenin verimliliğinin tersi olarak tanımlandığında iki modelinde aynı sonuçlar verdiği
görülebilir. Bir ekonomide büyümenin dengeli olabilmesi için müteşebbislerin yatırım kararları,
marjinal tasarruf meyli  sermayenin verimliliği () oranında olması gerekmektedir. HarrodDomar büyüme modeline bu yüzden bıçak sırtı denge modeli de denilmektedir. Gerçektende bu
müteşebbislerin  oranının üstünde veya altında yatırım kararı vermesi halinde ekonomi
dengeden ayrılacaktır. Sistemi tekrar dengeye getirecek bir mekanizma söz konusu değildir. 
oranının altında bir yatırım kararı talep yetersizliğine sebep olur. Bu talep yetersizliği
müteşebbisleri yatırımları daha düşük oranda arttırmaya sevk eder. Bu ise efektif talebin dahada
azalmasına sebep olur. Sonuç daha geniş bir talep yetersizliğidir. Harrod-Domar modelini bir
grafik üzerinde gösterecek olursak (Şekil - )
Şekil – de birinci kadranda (çeyrekte) tasarruf-yatırım eşitliği ile belirlenen denge gelir seviyesi, ikinci
kadranda arz-talep eşitliği, üçüncü kadranda ise sermayenin marjinal verimliliğine ait toplam arz
yer almaktadır. Denge durumunda I0 kadar yatırımın K0 K1 kadar sermaye genişlemesine yol
açacağı açıktır.
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Solow Büyüme Modeli:
Solow modeli; tasarruf sermaye birikimi ve ekonomik büyüme arasıdaki ilişkileri değerlendirmek için
yapılan çalışmaları temel almaktadır. Model, tam rekabet ve tam istihdam varsayımlarını
içermektedir. Aynı zamanda üretim faktörlerinin, marjinal maliyetine göre fiyatlandırıldığını kabul
etmektedir. Solow modelinde üretim faktörleri arasında ikame söz konusu olabilir. Bu modellerde
sermaye/hasıla oranı değişebilir ve modelde azalan verimler kanunu geçerlidir. Solow modeli
yapısı itibariyle neo-klasik bir büyüme modelidir. Bu yüzden Neo-Klasik Büyüme Modeli olarak ta
anılmaktadır. Solow modeli

Y = A KN
şeklindeki bir Cobb-Douglas tipi üretim fonksiyonundan hareket eder. Burada
Y : Milli Gelir
A : Sabit Değer
K : Milli Hasılayı yaratmak için gerekli sermaye stoku
N : Yaratılan hasıla için kullanılan emek miktarı
Solow a göre +=1 dir. Yani ölçeğe göre sabit getiri söz konusudur. Buradan hareketle modeli şu
şekilde yazmak mümkündür:

Y = A KN 1-
Kavram olarak =1 durumu ve A nın  olması durumunda model Y =  K şekline gelecektir ki buda
Harrod-Domar büyüme modelidir.
Yukarıdaki Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun azalan verimler kanununa uyduğunu düşünecek
olursak ve ölçeğe göre sabit getiri varsayımından hareket edersek bütün girdiler aynı oranda
arttırılırsa üretimde aynı oranda artacaktır. Bu durumda milli gelirdeki büyüme:
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Y
K
N

 (1   )
Y
K
N
Oysa teknolojik bir gelişme söz konusu olduğunda aynı emek ve sermaye miktarıyla daha fazla üretim
yapmak mümkün olabilirdi. Model teknolojik gelişmeyi de kapsayacak bir şekilde genişletilirse
milli gelirdeki büyüme

Y
K
N T

 (1   )

Y
K
N
T
şeklinde olacaktır. Burada T/T teknolojik gelişmeyi göstermektedir. Modele sonradan eklenen
teknolojik gelişmeyi gösteren bu kısma Solow Bakiyesi denilmektedir.

Solow’da Kararlı Büyüme
Solow’un temel tezi, uzun dönemde ekonominin kararlı büyüme sergileyeceğidir. Kararlı büyüme kişi
başına sermaye donanımının uzun dönemde erişeceği denge konumunu ifade etmektedir.
Teknolojinin değişmediği varsayımı altında, ekonomik dinamikler kişi başına sermaye donanımını
önce belli bir noktaya çekecek, sonra da kişi başına sermaye donanımının bu düzeyde kalmasını
sağlayacaktır.

Bu grafikte yatay eksende kişi başına sermaye (K/N) dikey eksende kişi başına üretim yer almaktadır.
Kişi başına kullanılan sermaye arttığı için kişi başına üretimde artmaktadır. Ancak azalan verimler
kanunu geçerli olduğu için, kişi başına üretim azalan bir tempo sergileyecektir. Bir noktadan sonra
kişi başına üretim azalmaya başlayacaktır. Kişi başına üretim düzeyinin yükselebileceği maksimum
üretim kararlı büyümenin maksimum noktasını ifade etmektedir.
Solow Modelinde Tasarruf ve Büyüme
Solow modelinde tasarrufların milli gelirin belli sabit bir oranı olduğu kabul edilir.
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S=sY
Likidite tuzağı gibi özel durumlar haricinde tasarruflar daima yatırımlara eşit olacaktır. Ancak Solow
modelinde tasarruflardaki bu artış oranı sadece sermaye stokuna net ilaveler (K+K) olarak ele
alınamaz. Sermaye stokuna ilaveleri bula bilmek için yıpranmada (amortisman) modele dahil
edilmelidir.

K = sY – d K
Burada sermaye stokunun parametresi olan d amortismanları ifade etmektedir. Buna göre sermaye
stokundaki net artış makro tasarruf düzeyinden amortismanlar çıkarılarak elde edilecektir.
Kararlı denge için sermaye stokundaki artış oranı (K/K), istihdamdaki genişlemeye (N/N=n) eşit
olması gerekmektedir.

N K

N
K

n

K
K

Bu durumda

K = Kn
olmaktadır. K = sY – dK ilişkisinde yerine koyarak sY ye göre ifade edecek olursak

sY = Kn + dK
sY = (n+d) K
(Y/N) yerine q (K/N) yerine k kullanırsak.
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Şekilde (q) eğrisi kişi başına üretimi (s q) eğrisi ise kişi başına tasarrufu göstermektedir. Tasarrufu
üretimin (gelirin) bir fonksiyonu olarak ifade etmiştik. Bu yüzden (s q) eğrisi q eğrisinin altında
seyretmektedir. Şekildeki (n+d)k doğrusu kişi başına sermaye donanımının sabit kalması için
gerekli yatırım talebini göstermektedir.
Şeklide (sq) ile (n+d)k eğrilerinin kesiştiği A noktasına kadar kişi başına sermaye donanımı artarken q
da artacaktır. Burada sermaye derinleşmesi söz konusudur. Şekilde A noktasına kadar sermaye
derinleşmesi üretimin artmasına yol açmaktadır. Bu noktada tasarruflar amortismanları
karşılayacak ve artan iş gücünün kişi başına mevcut sermaye miktarı ile donanmasına yetecektir.
kA nın sol tarafında kalındığı sürece, ekonomide kişi başına sermaye donanımını arttırma eğilimi
hakim olacaktır. Ancak kA nın sağında mevcut tasarruflar yıpranmayı (amortismanı) ve artan
nüfusu aynı düzeyde sermaye ile donatmaya (sermaye genişlemesine) yetmeyecektir. Bu bölgede
kişi başına sermaye donanımını düşürücü eğilimler ortaya çıkacaktır.
Şimdi Nüfus ve yıpranma payları eşit olan A ve B ülkelerini ele alalım.

Her iki ülke aynı nüfus ve yıpranma payına sahip olduklarına göre (n+d)k eğrisi ortaktır. B ülkesi daha
yüksek bir tasarruf eğilimine sahip olduğu için (SB>SA) sqB eğrisi sqA eğrisinin üzerinde olacaktır.
Burada tasarruf eğiliminin daha yüksek olduğu B ülkesinde, kişi başına gelir (qB) daha büyük
olacaktır.
Ancak, kararlı denge oluştuktan sonra, yani uzun vadede her iki ülkede büyüme hızı, nüfus artış
oranları (nA ve nB) olacaktır. Şimdi bu ülkelerin herhangi birinde devletin vergileri arttırarak
tasarruf düzeyini yükselttiğini düşünelim.
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Şekilde tasarruf eğiliminin artması sq0 eğrisinin sq1 e kaymasıyla ifade edilmektedir. Bu durumda
sermaye emek oranı (n+d)k artmaya başlayacaktır. Görüldüğü üzere tasarrufların artmasıyla
üretim q0 dan q1 e yükselecektir. Bu geçiş sürecinde büyüme nüfus artışının üzerinde
gerçekleşecektir. Ancak kararlı dengenin uzun dönemde kurulmasından sonra kişi başına
üretimdeki artış ile nüfus tekrar çakışacaktır.
Nüfus ve büyüme arasındaki ilişkiyi (n+d)k eğrisinin kaymasıyla görebiliriz. Nüfus artış hızı n0 dan n1 e
çıksın. (n+d)k eğrisi yukarıya kayacaktır. Şekilde (n0+d)k dan (n1+d)k ya kayacaktır. Eğri daha dik
bir görünüm alacaktır ki bunun manası kişi başına sermayenin sabit kalabilmesi için, daha fazla
yatırıma gerek olmasıdır.

Grafikte A noktası artık kararlı büyümeyi tanımlayamamaktadır. Çünkü bu noktada gerçekleşen
tasarruf kişi başına sermaye donanımına yeterli değildir. Yani k0 dan k1 e kaymıştır. Yeni kararlı
büyüme B noktasında olacaktır. Bu noktada ise kişi başına üretim (kişi başına gelir) daha
düşüktür.
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Endojen Büyüme Modelleri
Keynesyen Harrod –Domar ve neo-klasik Solow modelleri büyümeyi sermaye-emek oranını arttıran
tasarruflarla ilişkilendirmişlerdir. Buna göre, milli hasılayı büyüten faktörler şunlardır:
1. Emeğin nüfusa göre artışı ve eğitiminin artması
2. Tasarruflar ve yatırımlar sonucu emeğin artması
3. Genellikle Solow bakiyesi olarak adlandırılan başta teknoloji gelişimi gibi faktörlerdeki
gelişme
4. Sermaye stokunun ihtisaslaşması
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)
Kantitatif İktisat politikası modeli ve uygulamaları üzerinde durulacaktır.
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Kantitatif İktisat Politikası Modeli
a. Kantitatif İktisat Politikası Modeli
Kantitatif iktisat politikası modelinde; iktisat teorisi, iktisadi değişkenler arasındaki bağlantıyı ve bu
bağlantıdan doğacak olan sonuçları genel eğilimler halinde gösterecek, matematik ise
matematiksel kalıplar halinde ortaya koyacak ve ekonometri istatistiğin ışığında parametre
değerlerinin tahmin edilmesini sağlayacaktır. Böylece model içinde meydana gelen değişmeler ve
parametreler rakamlarla ifade edilen değerleriyle karşımıza çıkmış olacaktır. Bütün bunlara
rağmen model henüz bir iktisat politikası modeli halini almamıştır. Zira bu modelin gerçek bir
iktisat politikası modeli haline gelebilmesi için bazı ek şartların yerine getirilmesi zaruridir. Bunları
şöyle sıralayabiliriz.
Kantitatif iktisat politikası modelinde bir hedef veya alternatif hedefler bulunacaktır. Bu hedefler ya
makro ekonomik nitelikte olurlar (Milli gelir, istihdam hacmi, ödemeler bilançosu açığı v.b) veya
daha ayrıntılı nitelikte karşımıza çıkarlar(her sektörde ve koldaki üretim yada istihdam hacmi
gibi). Matematiksel modellerin terimleri ile ifade ettiğimiz zaman “hedef değişkenler” bağımlı
(endogen) nitelikte karşımıza çıkarlar. Bu sebeple hedefler iktisat politikası yapıcıları tarafından
değil bağımsız (ekzogen) değişkenlerle bizzat model yapısı (strüktürü) tarafından tayin edildiğini
kabul etmek gerekir.

AX = Y

 a11
a
A   21
 M

a 41

a12
a 22
M
a 42

K a1n 
L a 2 n 
M
M 

L a mn 

 x1 
x 
X  2
 M 
 
 xn 

 y1 
y 
Y  2
 M 
 
 ym 

Burada :
A Teknolojik Katsayılar Matrisi
X Bağımsız (Eksogen) Değişkenler Vektörü
Y Bağımlı (Endogen) Değişkenler Vektörü (Hedefler)

Model Bu şekliyle çözüldüğünde hedeflere istenen değerleri vermek mümkün değildir. Çünkü
hedefler diğer değişkenler tarafından tayin edilen bir bağımlı değişken niteliğindedir. Bu
modelde bağımlı değişkene (hedeflere) önceden değerler verip bağımsız değişkenlerin belli
bir strüktür içinde hangi değerleri aldığını araştıracak olursak model ancak o zaman bir değer
kazanacaktır.
AX = Y
A AX = A-1Y
A-1A = I
IX = A-1Y
X = A-1Y
-1
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Y vektörü ile belirlenen hedeflere varmak için her maldan ne miktarda üretmek gerektiği yani X
vektörü bulunmuş olacaktır.

Ekonometride, Kantitatif Teoride ve Politika Modellerinde Değişkenlerin
Yerleri

Kantitatif Model

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Bu çeşit sınıflama teorik modeller, matematiksel modeller ve bir çok hallerde ekonometrik modeller
için yeterli olabilir. Fakat kantitatif iktisat politikası modeli için yeterli değildir. kantitatif iktisat
politikası modeli için durum farklıdır.
Teorik ve matematiksel modellerde önemli hususlar şunlardır.




Denklemlerin ve bilinmeyenlerin sayısı
Bağımlı ve bağımsız değişkenler
Katsayılar matrisine ait determinantın Rank’ı dolayısıyla sistemin çözülüp çözülemeyeceği

Ekonometrik modeller ise parametrelerin tahminine hizmet eden modellerdir.





İstatistiki metotların yardımıyla bağlantı katsayılarına ait tahminleri verir
Ayrıca çeşitli güven sınırları tespit eder
Değişkenlerin niteliklerine kayıtsızdır (fazla araştırmaz)
Çünkü bir ekonometrik modelin amacı modele uyan bir biçimde parametre tahmini
yapmaktır.

Kantitatif İktisat Politikası Modelleri:




Kantitatif iktisat politikası modellerinde değişkenlerin aktif veya pasif oluşu, iktisat politikası
modellerinin hedeflerine varıp varmaması bakımından önemlidir. Hedeflere varmayı sağlayan
aletler pasif olmamalıdır. Bir politika modelinde politika aletlerinin geçmiş yıllara ait
trendlerle bulunması maksada hizmet etmez.
Politika modellerinde bağımlı ve bağımsız değişkenler zamanla yer değiştirirler. Böyle bir
modelde hedeflerin alet, aletlerin hedef haline geldiği çok görülür. (Ücret haddi bazı politika
modellerinde hedef bazılarında ise alettir.
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Kantitatif İktisat Politikası Modelinde Değişkenler
Bir kantitatif iktisat politikası modelinde değişkenler aşağıdaki şekilde tasnif edilmiştir:




Alet Değişkenler
Hedef Değişkenler
Veri Değişkenler

Hedef Değişkenler iktisat politikası yapıcılarının varmak istediği kantitatif hedeflerdir. (Gelir seviyesi,
Ödemeler bilançosu açığı, İthalat, İhracat, İstihdam, Fiyatlar, Ücretler gibi)
Alet Değişkenler hedeflere varmak için iktisat politikası yapıcılarının kullanacakları ve kontrol altında
bulundurdukları değişkenlerdir. (Kamu harcamaları, Kamu yatırımlarının dağılışı, ithalat, gümrük,
kurumlar ve gelir vergileri gibi)
Veri Değişkenler hedeflere etki yapan fakat iktisat politikası yapıcılarının kontrol edemedikleri
değişkenlerdir.
Bir politika modelinde yer alan bağımsız (eksogen) değişkenler ilki guruba ayrılır.
1. Değerleri önceden dilendiği gibi tayin edilen bağımsız değişkenler
2. Değeri kontrol edilemeyen sebepler tarafından belirlenen veri değişkenler.
Veriler pasif değişkenlerdir kontrol edilemezler. Aletler aktif değişkenlerdir. Kontrol edilebilirler.
Değişkenleri vektörler yardımıyla gösterecek olursak:

 w1 
 w  Aletler
 2
 M 
w k 
 
  L
 v1 
v 
 2  Veriler
 M 
 
v p 

 x1 
x 
Hedefler
 2
 M 
 xn 
 
 L
 y1 
y 
 2  Yan Tesirler
 M 
 
 ym 

Burada w>v olmalıdır. Yoksa hedeflere varmakta büyük güçlükler çekilecektir.
Yan tesirler, alet değişkenlerle verilerin, modelin katsayılarına göre yarattıkları sonuçların bir kısmıdır.
Bu sonuçlar varılması istenen hedefler ve yan tesirlerdir.
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 1 
 
 2 
 M 
 k 


  L 
  k 1 
 
 k 2 
 M 


 k  p 

 1 
  
 2 
 M 
 n 


  L 
  n 1 
 
 n 2 
 M 


  n m 

 1 
 1 


A L   B  L 
 2 
  2 
A = B
B-1 A  = B-1 B 

 = B-1 A 
veya

 1 
 1 
 L   B 1 A L 
 
 
  2 
 2 

Endogen Değişkenler
Vektörü (Bağımlı)

Eksogen Değişkenler
Vektörü (Bağımsız)
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Kantitatif iktisat politikası modelleri hedef-alet ve ekonomik yapı üçlüsü arasındaki ilişkileri
matematiksel kalıplar halinde ortaya koyarlar. Burada belli başlı şu biçimler ortaya çıkar.
1.
2.
3.
4.

Biri hedef diğeri alet olmak üzere iki değişkenli tek denklem
Biri hedef diğerleri aletler olmak üzere çok değişkenli doğrusal tek denklem
Tek veya çok aletli çok hedefli doğrusal olmayan tek denklem
Çok hedefli, çok aletli eşanlı denklemler sistemi

Doğrusal bir ekonomi modeli aşağıdaki gibi olsun:

Y1   11  21 L  1n   X 1 
Y  
 
 2    21  22 L  2 n   X 2 
M  M
M
M
M  M 
  
 
Yn   n1  n 2 L  nn   X n 

Ekonomik sonuçlar vektörü
(endogen-etkilenen)

(nxn) Ekonomik
Yapı

Etkileyici
Eksogen

Y=X
Y: Bağımlı değişkenler vektörü (sonuç)
X: Bağımsız değişkenler vektörü (sebep)
Bu model bu haliyle kantitatif iktisat politikası (plan) modeli değildir. Çünkü modelde hedef ve aletler
yoktur. Bu model genel iktisat modelinin matematiksel kalıbıdır. Genel iktisat modelinde
değişkenler bir sebep-sonuç ilişkisi olarak ele alınır ve önceden hedef ve aletler tespit edilmez.

Y=X

-1 Y = X  X = -1 Y
Y=X
X Etkileyici vektör
Y Bağlı olarak belli değerler alır. Bu
sonuçlar önceden bilinemez

X = -1 Y
Y Hedefler vektörüdür. Değerleri
önceden bilinir
X Aletlerdir. Hedeflere ulaşmak için
hangi değerleri alması gerektiği
hesaplanır.

Şayet ekonomide r sayıda farklı hedef demeti varsa bunlar alternatif hedefler demeti olarak vektör
şeklinde ifade edilirse; bu taktirde r sayıda çözüm modeli ortaya çıkar.
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X1 = -1 Y1
X2 = -1 Y2
Xr = -1 Yr
1

 X 1   11  21 L  1n  Y1 
 X  
  
 2    21  22 L  2 n  Y 2 
 M   M
M
M
M  M
  
  
 X n   n1  n 2 L  nn  Y n 

b. Genel Kantitatif Politika (Plan) Modeli
Sabit hedefli Timbergen modelinin matematiksel kalıbı şu şekildedir.

Ay= Bz + Cu
Modelde y hedefler, z aletler, u verilerdir. Bu model yan tesir içermez

 a11
a
 21
 M

a n1

a12 L a1n   y1   b11
 
a 22 L a 2 n   y 2  b21

M
M
M  M   M
  
an2
a nn   y ,n  bn1

b12 L b1n   z1   c11
 
b22 L b2 n   z 2  c 21

M
M
M  M   M
  
bn 2
bnn   z ,n  c n1

c12 L c1n   u1 
 
c 22 L c 2 n   u2 
M
M
M  M 
 
cn2
c nn  u,n 

Modeli hedefler vektörüne göre çözmek için modelin sol yanında yalnız hedefleri (endogen
değişkenleri) bırakmak diğer yanda ise eksogen değişkenleri bırakmak yani yapısal biçimi
daraltılmış biçime sokmak gerekir. Bunun için
A nın determinantı sıfırdan farklı olmalı
B ve C matrisleri ile A matrisi uygun matrisler olmalı.
Ay = Bz +Cu  Yapısal Biçim
y= A-1Bz + A-1Cu  Daraltılmış Biçim
Bu model bir plan modeli değildir. Çünkü hedefler önceden belirlenmemektedir. (Endogendir)

Bz = Ay – Cu
Z = B-1Ay – B-1Cu
Bu model plan modelidir. Daha önceden belirlenen hedeflere ulaşmak için hangi aletlerin ne dozlarda
kullanılması gerektiğini gösterir. Böylece belirlenen z vektörü planın kontrol edilebilen
değişkenidir.
Basit Bir Plan Modeli
P=M
P Fiyat Seviyesi  Hedef
M Para Arzı  Alet
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dP
= Fiyat seviyesinin artış hızı
dt
dM
= para artış hızı
dt
dP
dM
=
dt
dt
P

MV
Q

V Paranın Tedavül hızı
Q Üretim Hacmi
Hedef  P (Fiyat Seviyesi)
Aletler  M, V, Q burada alet olarak hangisinin alınacağı önem kazanır. Modelde bir bağımlı üç
bağımsız değişken bulunmaktadır.

M  P
V  P
Q P
Doğrusal olmayan bir modelde :

P

MV
1
 MV
Q
Q

log P = log M + log V – log Q
1 dP
1 dM 1 dV 1 dQ



P dt
M dQ V dt Q dt
c. Plan Modelinin Çözümü
A = B

 1 
 1 


A L   B  L 
 2 
  2 
I.

Aşama

Plan modelini çözebilmek için ilk evvela bu modeli yapısal biçimden daraltılmış biçime getirmemiz
gerekmektedir.
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 = A-1B 
A-1B ye C diyecek olursak model:

=C
 1 
 1 


  L ve    L  idi.
 2 
  2 
 X1 
 X m 1 
 b1 
bm 1 






 1   M  ,  2   M  ,  1   M  ,  2   M 
 X m 
 X n 
bm 
 bn 

A-1B = C idi. Şimdi bu C matrisini ele alacak olursak.

 c11
 c
 21
 M

c m1
C 
 c m 1,1

c m  2,1
 M

 c n1

c12

L

c1m

c1, m 1

L

c 22
M
cm 2

L
M
L

c 2m
M
c mm

c 2,m 1
M
c m ,m 1

L
M
L

c m 1, 2 L c m 1,m
c m  2, 2 L c m  2, m
M
M
M
c n 2 L c nm

c m 1,m 1 L
c m  2,m 1 L
M
M
c n,m 1 L

c1n 
c 2 n 
M 

c mn 
c m 1, n 

c m  2,n 
M 

c nn 

Bu matrisi şu şekilde ifade edecek olursak

c
C   11
c 21

c12 
c 22 

=C
 1   c11
   c
 2   21

c12    1 
c 22    2 

1 = C11 1 + C12 2
2 = C21 1 + C22 2
Burada  1 hedefler 2 yan tesirlerdir. Modelde sadece 1 lerin (hedeflerin) değerleri bilinir
II.

Aşama
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İkinci aşamada değişkenlerin değerlerini bulabiliriz. Birinci aşamada ulaşılan

1 = C11 1 + C12 2
2 = C21 1 + C22 2
dan hareket ederiz. Burada 2 nin yani verilerin değerleri bilinmektedir. C11, C12, C21 ve C22
parametreler matrisleridir ki değerleri bilinmektedir. 1 hedefler vektörüdür bu vektöre ait
değerleri iktisat politikası yapıcısı tayin edecektir.
C11  1’i L ve C21 1’i R olarak gösterecek olursak aşağıdaki denklemlere ulaşabiliriz. Bu denklemlerde
değerleri bilinen faktörler üzeri çizili olarak gösterilmiştir.

 1  L  C12  2
 2  R  C 22  2
III.

Aşama

 1  L  C12  2 idi burada  2 bilinmemektedir.  2 nin ikinci denklemi şu şekilde bulunur:
 2  R  C 22  2
 2  R  C 22  2
 2  C 22 1 ( 2  R )
bulunur bunu birinci denklemde yerine koyarsak

 1  L  C 12 C 22 1 ( 2  R )
bulunacaktır.
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Üç Aşamalı Çözüm

Bir başka önemli özellik de bulunan aletlerin kullanılabilir durumda olmasının gerekliliği ile ilgilidir. Bir
ekonominin sosyal bakımdan bu aletlerin tahammül edilebilir olması şartıdır. Hedeflerin uygun
tespit edilmemiş olmaması sebebiyle aletler, tahmin sınırlarının çok üstünde çıkacaktır. Modelin
çözümü sonucunda aletlerin ve yan tesirlerin bulunabilmesi için C matrisinin uygun bir matris
olması gereklidir.

15 / 23

16 / 23

17 / 23

18 / 23

19 / 23

20 / 23

21 / 23

ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)
Endüstriler arası işlemler tablosu üzerinde durulacaktır.
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Endüstriler Arası İşlemler Tablosu

Milli ekonominin planlaması için, her şeyden önce, ekonominin yapısını tanımak ve
çeşitli endüstri veya üretim kollan arasındaki ilişkileri bilmek gerekir. Endüstriler arası
ilişkiler ise, çok yönlü ve oldukça karmaşıktır. Örneğin ekonomide inşaat sektörüne olan talep
artışını karşılayabilmek için daha farzla çelik üretilmesi gerekir. Çelik üretimi için kömüre,
kömür üretimi için enerjiye ihtiyaç vardır. Böylece belli bir faaliyet dalındaki bir talep artışı,
ekonominin diğer dallarına yansıyan talep artışları meydana getirebilecektir. Endüstriler arası
ayrıntılı ilişkileri anlayabilmek için; bu ilişkileri gösteren modellere ihtiyaç vardır. İşte InputOutput, matematik ve istatistik analizleri yardımı ile, ekonominin endüstriler arası yapısını
dikkatli ve tutarlı bir biçimde inceleyen bir modeldir.
Aşağıdaki tablo sektörler arasındaki ayrıntılı mal ve hizmet, akımlarını daha kolay
kavrayabilmemize yardımcı olacaktır. Bu tabloya endüstriler arası işlemler tablosun veya “inputoutput akım tablosu” adı verilir.
Dikkat edilecek olursa Tablo-1, ekonomide üretilen bütün mal ve hizmetlerin ve bunların
sektörler arası akımlarını kapsamaktadır. Gerçekten ekonomide n tane sektör olduğu.,varsayılmış
ve her sektör tabloda, hem output üreticisi hem & input tüketicisi olmak üzere iki kere yer
almıştır. Buna göre, her hangi bir sektörün sırasına ait elemanlar, o sektörün belli bir dönem
içinde yaptığı üretimin diğer sektörlere dağılımını, sütun elemanları ise aynı sektörün üretim
yapabilmek için diğer sektörlerden aldığı inputları göstermektedir.
Tabloda dikkati çeken bir diğer nokta, malların “ara malları” ve “nihai mallar”; inputların
da üretilmiş veya ara inputlar ile temel inputlar olarak iki alt biçime ayrılmış olmasıdır. Mal
ve.hizmetlerin bu şekilde ayrımı, bir bakıma input-Output sisteminin “açık “ modelinin ifadesi
olmaktadır. Açık modelde nihai mal ve hizmet talebi, sektörler arası yapı dışında tutulur ve
böylece nihai talepteki değişmelerin sektörler arası yapı üzerindeki etkilerini tahmin etmek
olanağı doğar.
Buysa kapalı modellerde nihai, talep unsurları bütünüyle (veya kısmen) sektörler arası
bünye içinde tutulur ve böylece Bölme II tamamen (veya kısmen) Bölme I'e katılarak tablo tek bir
bölmeden meydana gelmiş olur. Input-Output modeli ilk şekli ile kapalı olarak geliştirilmiş
olmakla beraber, bugünkü uygulama büyük çapta sonradan geliştirilen açık model üzerinde
olmaktadır. Şimdi söz konusu ayrıma göre tablonun bölmelerinde yer alan ve sembollerle ifade
edilen işlemleri özetlemeye çalışalım.
Tablodaki Bölme I, ekonomide endüstriler arası ilişkilerin temelini oluşturur. Sıralar,
endüstrilerin diğerlerine verdikleri malları, yani o endüstrilerin outputunun diğerlerine giden
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kısmın, sütunlar da, her endüstrinin üretim yapabilmesi için diğer endüstrilerden talep etmek
durumunda olduğu inputları gösterir. Buna göre xij ; j sütunlar i sıralan göstermek üzere, j
endüstrisi tarafından talep edilen i malı miktarını ifade edecektir. Endüstrilerin kendi mallarını
talep etmeleri halinde, bunların da tabloda gösterilmesi daha gerçekçi bir yaklaşımdır. Nitekim
x11, 1 nci endüstrinin, x22 2 inci endüstrinin ve genelleştirilecek olursa, xii, i nci endüstrinin kendi
malına olan taleplerini gösterir. Tabloda her hangi bir i malına olan ara talep toplamı Wi ile
gösterilmiştir. Buna göre
Wi= xi1 + xi2 + ..... + xij + .......... + xin = j xij

olacaktır. Yani j nin bütün değerleri için i sırasındaki elemanların toplanması gerekir. Aynı
şekilde belli bir endüstrinin diğer endüstrilerden aldığı ara inputları da, tabloda Uj ile ifade
edilmiştir. Buna göre,
U j = x1j + x2j + ..... + x 3j + .......... + x nj = i x jj

olacaktır. Başka bir deyişle, i nin bütün değerleri için j sütun elemanlarının toplamı Uj yi
verecektir. Burada hemen belirtilmesi gereken önemli bir nokta, her hangi bir endüstri malına
olan ara talep toplamının, o endüstrinin diğerlerinden yaptığı input alımlarına eşit olma
olasılığının çok zayıf olduğudur. Örneğin 1 nolu endüstri için W1= U1 olma zorunluluğu yoktur.
Ancak ara malı talepleri toplamının ara inputları toplamına eşit olacağı açıktır. Sembollerle ifade
edersek,
 i  j x ij = i W i

ve  j  i x ij = j U j

olduğuna göre
 i  j x ij =  j  i x ij

ya da, tabloda gösterildiği gibi, kısaca

W=U

Bölme II, endüstrilerin mallarına olan ara talep çıktıktan sonra, nihai kullanıma giden
output miktarlarını gösterir. Nihai talep unsurları, tablodan da görüleceği gibi, yatırım, tüketim,
devlet harcamaları, ihracat ve stok değişmesi şeklinde. ifade edilebilir. Ancak böyle bir ayrım
kesin değildir. Örneğin devlet sütunu tabloda yer almayabilir. Bu durumda devlet harcamaları
yatırım ve tüketim sütun rakamlarına katılır. Bunun doğal sonucu olarak. tüketim sütunu özel ve
kamu tüketimini, yatırım sütunu da özel ve kamu yatırımını gösterecektir. Eğer tabloda «devlet»
başlığı altında bir sütun açılmışsa, bu sütunda sadece devletin cari harcamaları yer alır, devlet
yatırımları yine “yatırım” sütununda gösterilir. Tabloda bir diğer nihai talep unsuru da stok
değişmeleridir. Bu sütundaki pozitif değerler stok artışlarını, negatif değerler de stok azalışlarını
gösterir. Yine istenirse, stok değişmeleri yatırım sütunu içinde gösterilebilir ve bu durumda
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tabloda ayrıca stok değişmeleri adı altında bir sütun açmaya gerek kalmaz. Tüketim sütununda
da, tüketicilerin doğrudan doğruya endüstrilerin mallarına yaptıkları harcamalar görünür. Bazı
tablolarda bu sütun; “ev halkı” başlığı altında da gösterilmektedir.
Bölme III, endüstriler tarafından üretilmeyen temel inputları içine almaktadır. Başka bir
deyişle, emek, toprak, sabit sermaye gibi inputlar için yapılan ödemeler bu bölmede görülecektir.
Bu ödemeler, Üretim sonucunda meydana gelen katma değere eşit olacaktır. Bilindiği gibi katma
değer, ücret ve maaşlar, faiz ödemeleri kârlar, temettüler, dolaylı vergiler ve amortisman
kalemlerinden oluşur. Şu halde endüstrilerin toplam üretimlerinden ara mallan için yapılan
ödemeler çıktıktan sonra kalan kısım katma değere eşit olmaktadır. Her sektörün katma değer
unsurlarına ilişkin ödemeleri bu bölmede V j terimi. ile yer alacaktır. Burada belirtilmesi gereken
son bir nokta da, tablonun faktör fiyatlarına göre düzenlenmesi halinde dolaylı vergilerin katma
değer dışında tutulması gerekeceğidir. Üretim piyasa fiyatları ile değerlendiriliyorsa, dolaylı
vergilerin katma değer içinde gösterilmesi kaçınılmazdır.
Bölme. IV' de, nihai talebe giren dolaysız faktör inputları yer alır. Bunun başlıca örnekleri
devletin kullandığı iş gücü, ev hizmetleri ve dış alem faktör ödemeleridir. Bu işlemlerin çoğu
endüstriler arası modeller bakımından önemli olmamakla birlikte, milli gelir toplamıyla eşitliği
sağlama açısından, tabloya kaydedilmeleri uygun olur.
Tablonun son iki sütunu toplam arzı göstermekte ve bunu da yerli Üretim ve ithalat olmak
üzere ikiye ayırmaktadır. Buna göre herhangi bir i malinin arzı, i endüstrisi üretimi ile bu malın
ithalatının toplamına eşit olur. Burada mal ve endüstri için aynı notasyonun kullanılması, bu malın
sadece tek bir endüstri tarafından üretilmesi şeklindeki bir varsayımın sonucudur. Input-Output
sisteminin varsayımlarına ilerde değinilecektir.
Şimdi tabloda yer alan sembolleri kullanarak input-output sis teminin formel yapısını ve
genel denge denklemlerini vermeye çalışalım. Semboller şöyle tanımlanmaktadır.
Zi = i malının toplam arzı
Xi = i malı üretimi
Mi = i malı ithalatı
x ij = j endüstrisi tarafından kullanılan i malı
Yi = i malinin nihai talebi
Wi = i malinin endüstrilerce kullanılan kısmı, yani i malının toplam ara talebi (j x ij )
U j = j endüstrisinin diğer endüstrilerden satın aldığı toplam ara input miktarı (i x ij )
Vj = j endüstrisinin temel inputlara yaptığı ödemeler (veya j sektörünün katma değeri)

Bu tanımlamalardan iki temel denge denklemi çıkarmak mümkündür. Birincisi, sıralarla ilgili
olup, arz-talep ilişkisinin sonucudur. Bilindiği gibi, her malın toplam arzının toplam talebine eşit
olmak zorunluluğu vardır. Öyle ise i malının toplam arzı Z i, bu malın “ara talep” ve “nihai talep”
şeklinde ikiye ayrılan toplam talebine eşit olacaktır.

Arz

Talep

Mi+Xi

j x ij + Yi

( j = 1,
....., n)

Buradan
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X i = j x ij + Yi – Mi

elde edilir. İkinci denklem ise sütunlarla ilgilidir. Buna göre her hangi bir j endüstrisinin
üretim değeri diğerlerinden aldıkları ara inputlarla, temel inputlar için yapılan ödemeler (yani j
endüstrisi içinde yaratılan katma değer) toplamına eşittir. Öyle ise,
X j = i x ij + V j

(i=1, ....,n)

Bütün endüstrilerin üretimini toplarsak
 i X i =  i  j x ij +  i Y i -  i M i
 j X j =  j  i x ij +  j V j

Bu denklemler ekonomideki toplam üretimi ifade ettiklerine göre eşit olmalıdırlar.

 i  j x ij +  i Y i -  i M i =  j  i x ij +  j V j

Burada global olarak ara talep toplamları ile ara input kullanımları eşit olacakları için (yani
 i  j x ij =  j  i x ij yada W = U)
 iY i -  iM i =  jV j

yada genel ifadelerle,

Y–M=V

Sonucuna ulaşılmış olur. Bu ifade bilinen milli gelir eşitliğinden başka bir şey değildir.
Eşitliğin sağ yanı gelir yönünden GSMH yı, sol tarafı ise harcama yönünden GSMH yı vermektedir.
Gerçektende bir ekonomide harcama yönünden
GSMH = I + C + G + S + E – M

dir. Bunun gelir yolundan hesaplanmış GSMH ya, yani ekonomideki katma değer
toplamına (V) eşit olduğu açıktır.
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Temel Input-Output Modeli
Buraya kadarki açıklamalarımızla, ekonomideki üretici sektörlerin bir yandan kendi
aralarındaki imal ve hizmet akımlarını, öte yandan bunların nihai taleple olan ilişkilerini genel bir
denge çerçevesi içinde. göstermiş bulunuyoruz. Şimdi de modelin temel varsayımlarını ve
matematik yapısını vermeye çalışalım.
Input-Output siteminin birinci temel varsayımı, her mal veya mal grubunun bir tek endüstri
veya sektör, tarafından üretiliyor olmasıdır. Bunun doğal sonucu olarak,

1.

Her malın üretiminde yalnız bir üretim tekniği kullanılmakta;

2.

Her sektör yalnız bir mal üretmektedir.

İkinci ve en önemli varsayımlardan birisi de, üretim miktarı ne olursa olsun, üretimde
kullanılan inputlarla üretim arasında belli ve sabit oranda bir ilişkinin varlığıdır. Buna göre
herhangi bir sektörün inputu yalnız o sektör üretiminin doğrusal bir Fonksiyonu olarak kabul
edilmektedir. Ayrıca, sektörler arası ilişkilerin bazıları da model dışında tutulmuştur. Örneğin
model, sektörler arası mal alış verişlerini kapsadığı halde, input ikameleri ve alış veriş
dışında kalan dışsal tasarruflar ve kayıplar şeklindeki ilişkiler modelde yer almamaktadır.
Input-Output modelinin birinci varsayımı pratikte dar anlamda geçerli görme olanağı
yoktur. Bu varsayım her sektörün veya endüstrinin belli bir üretim tekniği ile yalnız tek bir
homojen mal üretileceğini ifade etmektedir. Dolayısı ile örneğin kok kömürü gibi belli bir mal
üreten bütün üretim faaliyetleri bir endüstri veya sektör halinde birleştirilebilecek ve sonuç
olarak «kömür» bir mal ya da bir endüstri olarak düşünülebilecektir. Ancak ekonomide çok sayıda
mal üretilebileceği gerçeği göz önüne alınırsa, sektör sapsının çok yüksek rakamlara varması
gerekecek ve çözümü olanaksız sorunlarla karşılaşılabilecektir. Bu nedenle pratikte sektörler
birleştirilerek sayı azaltmaya ve daha az sayıda sektörle çözüm yapılma yoluna.gidilmektedir.
Dolayısı ile. tabloda her sektöre ait sıra ve sütunda görülen değerler homojen bir mal değil fakat
birleşik bir mal grubunu gösterecektir. Sektörlerin birleştirilmesi işlemine, input-output
terminolojisinde aggregasyon adı verilir. Aggregasyon yapılırken çok çeşitli ölçüler göz önünde
tutulabilir. Sektörler üretim fonksiyonlarının veya mal içeriklerinin . benzerliğine, malların ikame
edilebilir veya tamamlayıcı olmasına ve bir sektörün ürününün diğer bir sektör tarafından
bütünüyle input olarak kullanılması durumuna göre birleştirilebilirler. Böylece örneğin ham petrol ve petrol rafinerisi işlemleri ayrı ayrı sektörler kapsamında görülebileceği gibi, tek bir
sektör altında da toplanabilir. Veya kömür ve petrol ayrı sektörler şeklinde ele alınabileceği gibi,
ikame mallan oldukları göz önünde tutularak madencilik sektörü altında bir arada
düşünülebilecektir. Kısaca, sektörü meydana getirirken hangi ölçünün kullanılacağı birleştirilen
faaliyetlerin özellikleri ve malların kullanılışı hakkındaki mevcut bilgilere bağlı olacaktır.
Öte yandan, input-output modelinden sonra geliştirilen ve endüstriler arası analiz metodu
olan doğrusal programlama; input-outputun diğer varsayımlarını aynen kabul etmekle beraber,
birinci varsayımını yumuşatmıştır. Input-Outputta her endüstrinin belli bir malı tek bir üretim
yöntemi ile elde etmesi kabul edilmişken, doğrusal programlamada belli bir malın alternatif
üretim olanakları açık olarak modele katılmıştır.
Input-Output modelinin yukarda ele aldığımız üç temel,varsayımı yanında başka
varsayımları da vardır. Burada bu varsayımlara değinmemeyi daha uygun gördyoruz. Çünkü bir
kere modelin teorik yapısını kavramâ bakımından üç temel varsayımı yeterli bulmaktayız. Kaldı ki,
input-output, bütün kayıtlayıcı varsayımlarına rağmen, doğrusal programlama ile birlikte,
planlamada başarılı bir uygulama alanı bulmuş endüstriler arası analiz tekniğidir.
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Şimdi yukarda belirtilen varsayımlara göre modelin matematik yapısını görmeye çalışalım.
Ekonomide n tane üretim sektörü ve n nihai talep olduğunu ve ithalatın olmadığını kabul edelim.
Buna göre; önceki kısımda kullandığımız notasyonu hatırda tutarak, herhangi bir sektör
outputunun, ara malı ve nihai talep toplamına eşit olduğu şeklindeki temel denge denkleminden
hareket edebiliriz. Yani i sektörünün üretiminin bulunduğu ve ithalatın olmadığı varsayımına göre,
X i = j x ij + Yi

olacaktır. Ekonomide n sektör ve bunlara isabet eden n nihai talep bulunduğu için,
yukarıdaki eşitliği şu şekilde yazabiliriz.

X1 = x11 + x12 + .......+ x1j + ............+ Y1
X2 = x21 + x22 + .......+ x2j + ............+ Y2
...............................................................
Xi = xi1 + xi2 + .......+ xij + ..............+ Yi
..............................................................
Xn = xn1 + xn2 + .......+ xnj + ............+ Yn

Bu denklemler setinde yer alan nihai talepler, planlamanın sektör analizleri aşamasında
plan dönemi için önceden tahmin edilerek hedef alınmış unsurlardır. Dolayısı ile inputoutput analizinin amacı, önceden saptanmış bulunan nihai talebi karşılamak üzere
sektörlerin ne kadar üretim yapacaklarını bulmaktır. Böylece model, genel bir üretim
teorisini ifade etmektedir. Nihai talepler analiz dışında ve önceden tahmin edildiklerine
göre, denklem sisteminde verı kabul edilerek demektir. Şimdi üstteki denklemi bilinen
Y'ler yalnız bırakılacak şekilde düzenlersek,
X1 - x11 - x12 - .......- x1j - ............- x1n =Y1
X2 - x21 - x22 - .......- x2j - ............ - x2n = Y2
...............................................................
Xi - xi1 - xi2 - .......- xij - .............. - xin = Yi
..............................................................
Xn - xn1 - xn2 - .......- xnj - ............ - xnn =Yn

elde ederiz. Bu sistemde Y'ler veri olduğuna göre n tane bilinen, buna karşılık n tane üretim seviyesi
(Xi) ile n2 kadar ara talep (xij) bilinmeyen olarak yer almaktadır. n denklem, ancak n tane
bilinmeyenin çözümüne olanak vereceği için yukarda ki denklemler sisteminin çözümü yapılamaz.
Çözüm için yukarda değindiğimiz ikinci temel varsayımdan yararlanılır. Buna göre herhangi bir j
sektörünün bir i malına olan talebi, j endüstrisinin kendi üretim seviyesinin doğrusal bir
fonksiyonu oluyordu. Şu halde bu ilişkiyi

xij  xij  aij X j

11 / 24

şeklinde yazabiliriz. Burada x ij ,j sektörünün kendi üretimine bağlı olmaksızın i sektöründen aldığı
inputları, yani sabit maliyet unsurlarını göstermektedir. Bu değerlerin sıfır olduğu kabul edilecek
olursa

x ij  a ij X j

halini alacaktır burada a ij ye input-output katsayısı ismi verilir.

a ij 

xi j
Xi

şeklinde ifade edilir. Buna göre input katsayısı, herhangi bir j sektörünün bir birim output üretimi için
i imalından alması gerekli miktarı gösterecektir. Şimdi x ij  a ij X j fonksiyonel ilişkisini (8)
üstteki denklemler sisteminde yerine koyalım.Gerekli parantez işlemini de yaparsak,

(1-a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1
-a21 X1 + (1-a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1- aij)Xj - ............- ain Xn =Yi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 – ann) Xn =Yn

denklemler sistemine ulaşmış oluruz. Görülüyor ki, bu denklem sisteminde n sayıda denklem, n
sayıda bilinmeyen üretim seviyesi (Xj), input katsayılarını ifade eden n2 sayıda parametre (aij) ve
değerleri önceden saptanmış nihai talep (veya otonom değişken, Yi) bulunmaktadır. Nihai talepler
bilindiğine ve input katsayıları da hesaplanabileceğine göre, her sektörün üretim seviyeleri, bu
denklemler takımının çözümü ile elde edilebilecektir.
Şimdi de modele ithalatı katılım. En basit şekli ile ithalat, sistem dışında saptanır ve nihai
talebin bir unsuru olarak kabul edilirse yukarıdaki sistem,

(1-a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1 - M1
-a21 X1 + (1-a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2 – M2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1- aij)Xj - ............- ain Xn =Yi – Mi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 – ann) Xn =Yn – Mn
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şeklini alacaktır. Burada denklemlerin sağ tarafında bilinen değer olarak; nihai talep değil fakat sistem
dışında hesaplanan ithalatın nihai taleplerden düşüldükten sonra kalan miktarlar yer alacaktır.
İthalatı farklı şekillerde de ele almak olanağı vardır. Örneğin, dış ticaretin önemli olduğu hallerde
ithalat üretime bağlı bir değişken olarak modele katılabilir. İthalat, sektörlerin üretim seviyesinin
doğrusal bir fonksiyonu olarak kabul edilirse,

M i  M i  mi X i
yazılabilir. Burada mi parametresi belli bir malın ithalat katsayısını göstermektedir. M i ise, üretim
seviyesine bağlı olmayan sabit ithalatı ifade etmektedir. Bu terim sıfır olduğu zaman, ithalat
fonksiyonu

M i  mi X i
şeklini alacaktır. Bu ilişkiyi yukarıdaki denklem sistemine katacak olursak
(1-a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1 - m1X1
-a21 X1 + (1-a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2 – m2X2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1- aij)Xj - ............- ain Xn =Yi – miXi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 – ann) Xn =Yn – mnXn

elde edilir. Bu sistemde bilinen nihai talepleri eşitliğin sağ tarafında yalnız bırakırsak

(1 + m1 -a11) X1 - a12 X2 - .......- a1j Xj - ............- a1n Xn =Y1
-a21 X1 + (1 + m2 - a12) X2 - .......- a2j Xj - ............- a2n Xn =Y2
......................................................................................
-ai1 X1 - ai2 X2 - .......+ (1 + mi - aij)Xj - ............- ain Xn =Yi
....................................................................................
-an1 X1 - an2 X2 - .......- anj Xj - ............+ (1 + mn – ann) Xn =Yn

Input – Output Modelinin Çözümü
 a11
a
A   21
 M

a 41

a12
a 22
M
a 42

K a1n 
L a 2 n 
M
M 

L a mn 

 x1 
x 
X   2
M
 
 xn 

 y1 
y 
Y  2
 M 
 
 ym 

Burada X vektörü Sektörlerin üretimlerini Y vektörü ise nihai sektörlerin taleplerini gösteren iki vektör
A matrisi ise Input-Output katsayıları matrisini ifade etsin. Input-Output modelinde Input-Output
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katsayıları matrisi ile üretim seviyelerini gösteren sütun vektör çarpılarak ara malları talep
vektörü elde edilir.
AX

Bu aynı zamanda
X-AX = Y
demektir. Bu çıkarmanın yapılabilmesi için X vektörü birim matrisle çarpılır ve IX = X olur. Buradan
hareketle
IX – AX = Y

ve buradan da
(I–A)X=Y
yazılabilir bu durumda sektörlerin üretimleri olan X ler
X = (1 – A)-1 Y
haline gelecektir. (1 – A) matrisine Leontiyef matrisi de denilmektedir. Bu matriste köşegen unsurları
artı, diğer elemanlar ise eksi değerdedir. (1-A)-1 ise ters matrisi ifade etmektedir. Ters matrisin
hesaplandığını ve elemanlarının rij olduğunu kabul edelim. Bu durumda model
X = rij Y
şekline gelecektir.
Eğer sisteme ithalat dahil edilecek olursa modelimiz
( 1 + M – A) X = Y
X = ( 1 + M – A) –1 Y
şeklinde olacaktır.
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a. Dışa Kapalı Bir Ekonomi İçin Örnek Bir I-O Tablosu Üzerinde İşlemler
T

S

T
20
S
30
H
10
Sermaye 15
Emek
25
X(Toplam) 100

H

25
50
25
100
50
250

C

0
15
15
55
65
150

I

40
90
60

G

5
40
0

10
25
40

Y
55
155
100

X
100
250
150

Katsayılar Matrisinin hesaplanması :

a ij 

A=

20/100
30/100
10/100

25/250
50/250
25/250

xi j
Xi

0/150
15/150
15/150

0.2
0.3
0.1

=

0.1
0.2
0.1

0
0.1
0.1

Leontiyef matrisinin hesaplanması :

1 0
0 1
0 0

(I – A) =

0
0
1

-

0.2 0.1 0
0.3 0.2 0.1
0.1 0.1 0.1

=

0.8 -0.1 0
-0.3 0.8 -0.1
-0.1 -0.1 0.9

Ters matrisin hesaplanması :
(1 – A)-1 = R

1.314815 0.166667 0.018519
(1 – A)-1 = R =

0.518519 1.333333 0.148148
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0.203704 0.166667 1.12963

a. Ekonominin Denge Durumunun Araştırılması

Ekonominin denge durumunda olabilmesi için, tüm sektörlerde toplam talep (D) arza eşit olmalıdır.
Tablonun satır toplamlarından sektörel toplam talepler

D1=X11+X12+X13+C1+Z1+G1=100
D2=250
D3=150

olarak bulunur. Öte yandan sektörel arzlar, ekonomi kapalı bir ekonomi olduğu için, yurt içi üretime
eşittirler.

S1=X1=100
S2=X2=250
S3=X3=150

Dolayısıyla tüm sektörlerde toplam talep toplam arza eşittir.

D1=S1=100
D2=S2=250
D3=S3=150

b. Üretimin Tüketim, Yatırım ve Kamu Harcamaları için kullanılan Kısımlarının Hesaplanması

Üretimin nihai talebin çeşitli unsurlarını karşılamak amacıyla kullanılan kısımlarını bulmak için,
Leontief ters matrisiyle ilgili nihai talep birleşenlerine ait vektörün çarpılması yeterli olacaktır.
Örneğin, üretimin tüketim talebini karşılamak için kullanılan kısmı,
X = ( I – A)-1 C0

X=

1.314815 0.166667 0.018519
0.518519 1.333333 0.148148

*

40
90

=

68.7037
149.6296
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0.203704 0.166667 1.12963
60
90.92593
olarak bulunur. Görüldüğü gibi, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin tümünde de, üretimin tüketim
amacıyla kullanılan kısımları tüketim taleplerinden daha büyüktür. Yatırım ve kamu harcaması için
gerekli üretim miktarları da benzer şekilde bulunabilir.

c. Nihai Talep Artışı
Tarım ve sanayi nihai taleplerinin artarak sırasıyla 60 ve 165 olması, buna karşılık hizmet nihai
talebinin değişmesi beklenmektedir. Buna göre yeni denge üretim düzeyleri ne olacaktır?
Tarım ve sanayi sektörlerinin nihai taleplerinde meydana gelen . artışlar varolan dengeyi
bozacağından, yeni nihai talep vektörüne karşılık gelen yeni bir denge oluşacaktır. Yeni denge
üretim değerleri de denge çözüm denkleminden elde edilebilir. Bunun için, Leontief ters matrisi
ile yeni nihai talep vektörünün isleme konulması yeterlidir:

(1)

X =

1.314815 0.166667 0.018519
0.518519 1.333333 0.148148
0.203704 0.166667 1.12963

*

60
165
100

=

108.36
263.35
151.32

Dikkat edilirse, hem, tarım hem de sanayi sektörlerinin denge üretim değerlerindeki artışlar, nihai
taleplerindeki artışlardan daha büyüktür. Ayrıca, hizmet nihai talebinde herhangi bir artış
olmadığı halde, bu sektörün denge üretim düzeyinde de artış meydana gelmiştir. Bunun nedeni
sektörler arası ara girdi alışverişinden kaynaklanan sektörel ilişkiler yumağıdır.
d. Karşılaştırmalı Durağanlık Çözümlemesi
Bilindiği gibi, karsılaştırmalı durağanlık.çözümlemesi, bir model denge durumunda iken, dışsal
değişkenlerden veya parametrelerden birisinde ortaya çıkan küçük bir değişmenin içsel
değişkenlerin denge değerlerini ne yönde ve ne kadar değiştirdiği sorularının yanıtını araştırır.
Modelin verilerinden birisinde ortaya çıkan bir değişmeye bağlı olarak varolan denge bozulur.
Karsılaştırmalı durağanlık çözümlemesinde, bu denge bozcu değişmenin ardından sistemin yeni
bir dengeye ulaşacağı varsayılır ve yeni denge ile eski dengenin karsılaştırılması yapılır.
Karsılaştırmalı durağanlık Çözümlemesinde "sistem yeniden.dengeye ulaşacak mıdır?" , "denge
istikrarlı mıdır?", "sistem (eğer varsa) yeni dengeye ne kadar sürede -ve hangi yolu izleyerek
varacaktır?", vb. gibi zaman boyutunu içeren ve dinamik çözümlemenin konusunu oluşturan
sorulara yer verilmez; bu çözümlemede, sistemin yeniden dengeye ulaşacağı varsayılmakla
yerinilir. Temel girdi-çıktı modelinde karsılaştırmalı-durağanlık çözümlemesi
X = (1 – A)-1 Y0
denge çıktı denklemleri ile yapılır. Bu denklem, daha önce de belirtildiği gibi, belli bir anda teknoloji
matrisi veri iken, dışsal olarak belirlenmiş veri bir nihai talep kümesine karşılık gelen denge çıktı
değerlerini gösterir. Teknoloji matrisi sabit iken, sektörel nihai taleplerin birinde veya daha
fazlasında küçük değişmeler ortaya çıktığını düşünelim. Bu' durumda, varolan denge bozulacak ve
yeni nihai talep vektörüne karşılık gelen yeni bir denge oluşacaktır. Girdi-çıktı modelinde miktar
sisteminde, karsılaştırmalı durağanlık çözümlemesi işte bu yeni denge durumundaki denge çıktı
değerleri ile, eski (nihai talepteki değişme öncesindeki) denge çıktı değerlerinin karsılaştırılmasına
dayanır. Bunun için denge çıktı Çözüm denkleminin birinci farkının alınması yeterli olacaktır:
X = (1 – A)-1 Y
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burada, X=X(2) - X(1) ve Y=Y(2) - Y(1) dir; vektörlerdeki (1) ve (2) işaretleri, ilgili değişkenlerin sırasıyla
değişmeden sonraki (yeni) ve değişmeden önceki (eski) değerlerini göstermektedir. Dikkat
edilirse denklemin farkı alınırken, teknolojinin
sabit
kaldığı varsayıldığı için, ters matrisin farkı dikkate alınmamıştır.
Örnek Daha önceki örnekteki ekonomi denge durumunda iken, Tarım ve sanayi nihai taleplerinin
artarak sırasıyla 60 ve 165 olması, buna karşılık hizmet nihai talebinin değişmesi beklenmektedir.
Denge çıktı değerlerindeki artışları bulmaya, çalısalım. Değişmeden sonraki nihai talep vektörü Y(2)
ile değişmeden önceki nihai talep vektörü Y(1) arasındaki fark alınırsa, nihai talep fark vektörü,

Y=Y - Y
(2)

(1)

5
10
0

=

60
165
100

-

55
155
100

olarak bulunur. Bu fark vektörü ters matris ile isleme konursa, denge üretim değerlerindeki
değişmeler,

X = (1 – A)-1 Y

1.314815 0.166667 0.018519
0.518519 1.333333 0.148148
0.203704 0.166667 1.12963

*

5
10
0

=

8.240741
15.92593
2.685185

olarak bulunur. Bu fark vektörü ters matris ile isleme konursa, denge üretim değerlerindeki
değişmeler,
olarak bulunur. Görüldüğü gibi, tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinin denge üretim değerlerinde.
sırasıyla 8.25, 15.77 ve 2.72 birimlik artışlar meydana gelmiştir; daha açık bir ifade ile, tarımsal
mallar nihai talebindeki 5, sınai mallar nihai talebindeki 10 birimlik artışların karşılanabilmesi için
tüm sektörlerin Üretimlerini nihai taleplerdeki artışlardan daha büyük oranda artırmaları
gerekmektedir. Gerçekten de, örneğin hizmet sektörünün nihai talebinde herhangi bir artış
meydana gelmediği halde, denge üretim değerinde. diğer iki sektörün ek araşırdı taleplerini
karşılamaya yönelik olarak, 2.72 birim artış olması gerekmektedir; aksi takdirde. tarım ve sanayi
kesimlerinin Üretimlerini artırmaları olanaklı olmayacaktır. Sektörlerin üre timde birbirlerinden
ara girdi kullanmalarından kaynaklanan bu dolaylı üretim artışlarını Leontief ters matrisi
kendiliğinden hesaplar.

e. Sektörel ve Ekonomi Çapında Üretim Çoğaltanları
Temel girdi-çıktı modelinin denge üretim çözüm denkleminin birinci farkını oluşturan
denkleminden hareketle. Sektörel ve.bütünsel (ekonomi-çapında) üretim (çıktı) çoğaltanları kolayca
hesaplanabilir. Bunun için ters matrisin satır ve sütun toplamlarından yararlanılır.
İlk olarak, diğer her şey sabitken, yalnızca bir tek sektörün nihai talebinde bir birimlik artış meydana,
geldiğini varsayalım ve bu artışın yol açtığı sektörel ve ekonomi çapındaki toplam artışları bulalım.
Gösterimde kolaylık sağlamak amacıyla, yalnızca 1. sektörün nihai talebinde 1 birim artış
meydana geldiğini düşünelim. Bu durumda
Y1=1, Y2=Y3=..........=YN=0 değerleri yerine konursa,
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 r11
r
X  ( I  A) 1 Y   21
L

rN 1

r12
r22
L
rN 2

L r1N   1   r11 
L r2 N   0   r21 

L L  L  L 
   
L rNN   0  rN 1 

elde edilir. Görüldüğü gibi, 1. sektörün nihai talebindeki 1 birimlik artısın yol açtığı sektörel üretim
artışlarını, ters matrisin 1. sütunundaki katsayılar vermektedir. Ekonominin tamamında ortaya
çıkan toplam üretim artışı ise sektörel üretim artanlarının toplamına eşittir:

X = 1 X1 = 1r11 = r11 + r21 + ..... + rN1
Dikkat edilirse, ekonominin tümündeki Üretim artısı, ters matrisin 1. sütunundaki katsayıların
toplamından başka bir şey değildir ve (j sektörel nihai talebinin) sektörel Üretim çoğaltan
katsayısı olarak adlandırılabilir. Genelleştirilirse, tipik bir j sektörünün nihai talebindeki 1 birimlik
artışın yol açtığı sektörel Üretim artışlarını Leontief ters matrisinin j, sütunundaki katsayılar;
ekonomideki toplam Üretim artısını ise j. sütun toplamı verir:

X = i Xi = irij = r1j + r2j + ..... + rNj

Ters matrisin sütun toplamları gibi, satır toplamları da önemli birer göstergedirler. Tüm sektörlerin
nihai taleplerinde birer birimlik artışlar meydana geldiğinde, herhangi bir sektörün üretiminde
meydana gelen artışı. Leontief ters matrisinde o sektöre ait satırın toplamı verir. Tüm sektörlerde
nihai talep 1 birim arttığında, sektörel üretim artışları denklemden,

 r11
r
1
X  ( I  A) Y   21
L

rN 1

r12
r22
L
rN 2

L r1N   1   r11  r12  L r1N 
L r2 N   1  r21  r22  L  r2 N 


L L  L 
L
  

L rNN   1   rN 1  rN 2  L rNN 

olarak-bulunur. Görüldüğü gibi, sektörel üretim artışları, ters matrisin ilgili satırındaki katsayıların
toplamından başka bir şey değildir. Genelleştirilirse, tüm sektörlerdeki 1 birimlik nihai talep
artışlarının tipik i sektöründe yol açtığı üretim artısı. ters matrisin i. satır toplamına eşittir:
X i = j X j = j r ij = r i1 + r i2 + ..... + r iN
Sektörel üretim, artışları tekrar- toplanırsa, bütünsel (ekonomi çapında) Üretim çoğaltan katsayısı
elde edilir:

i X i =  i  j r ij
Dikkat edilirse, bütünsel Üretim çoğaltan katsayısı Leontief ters matrisinin tüm elemanlarının
toplamından başka bir şey değildir.
Örnek: Daha önceki örneklerdeki ekonomi için sektörel ve ekonomi çapında Üretim çoğaltan
katsayılarını bulunuz.
Sektörel Üretim çoğaltanları, tek bir sektörün nihai talebinde meydana gelen bir birimlik artısın ,
ekonomide yol açtığı toplam Üretim artısını gösterir ve ters matrisin ilgili sütununun toplamına
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eşittir; ekonomi-çapında Üretim çoğaltanı ise, tüm sektörlerin nihai taleplerindeki bir birimlik
artışların yol açtığı sektörel Üretim artışlarının toplamına eşittir ve ters matrisin satır toplamları
tekrar toplanarak kolayca bulunabilir:

Tarım
Sanayi
Hizmetler
 i r ij

Tarım
1.315
0.519
0.204
2.037

Sanayi
0.167
1.333
0.167
1.667

Hizmetler
0.019
0.148
1.130
1.296

 j r ij
1.500
2.000
1.500
5.000

Yukarıdaki satır ve
sütun toplamlarından görülebileceği gibi, çoğaltan etkisi en büyük olan sektör
2.037 ile tarımdır; tarımı 1.652 ile sanayi ve son olarak da 1.287 ile hizmetler izlemektedir.
Ekonomi çapındaki Üretim çoğaltanı katsayısının değeri ise 4.982'dir. Buna göre. tüm.sektörlerde
nihai talep birer birim arttığında,toplam Üretim artısı yaklaşık olarak beş birim olmaktadır.

f.

Toplam Faktör Gereksinimi ve Temel Girdi Çoğaltanları

Temel girdi çıktı modelinin varsayımları ele alınırken, tıpkı ara girdi, gereksinimleri gibi, temel girdi
(üretim faktörü) gereksinimlerinin de yalnızca sektörel çıktı düzeylerinin doğrusal bir fonksiyonu
olduğu belirtilmişti. Suna bağlı olarak, belli bir Üretim düzeyinin gerektirdiği faktör miktarları,
doğrudan faktör yoğunluğu katsayıları aracılığıyla,
L = lX (doğrudan emek gereksinimi)
K = kX (doğrudan sermaye gereksinimi)
şeklinde bulunabilir; burada. l ve k, ana köşegenleri Üzerinde doğrudan emek ve sermaye katsayıları
yer alan ve diğer elemanları
sıfır olan birer köşegen matristirler. İster nominal (parasal),
isterse reel olarak (sabit fiyatlarla) ifade edilmiş olsunlar, faktör yoğunluğu (temel girdi)
katsayıları sektörel çıktı ile temel girdi gereksinimi arasındaki doğrudan ilişkiyi yansıtırlar. Nihai
talepteki küçük değişmeler ile bunların yol açtıkları faktör gereksinimi arasındaki ilişki ise hem,
doğrudan hem de dolaylı Üretim artışlarının gerektirdiği toplam faktör gereksinimini verir.
Toplam faktör gereksiniminin hesaplanması için, önce yukarıdaki denklemlerde, üretim vektörü
yerine, X = (I - A)-1Y denge üretim çözüm denklemindeki değerinin konması gerekir.
L = lX = l(I - A)-1Y

ve K = kX = k(I - A)-1Y

Bu denklemlerin birinci farkı alındığında ise, nihai talepteki küçük değişmelerin yol açtığı toplam ek
faktör gereksinimleri elde edilir. Örneğin, üstteki denklemlerden birincisinin denkleminin birinci
farkı alınırsa

L = l(I - A)-1Y
fark denklemi elde edilir. Bu denklem aracılığıyla, hem sektörel hem de ekonomi-çapında istihdam
çoğaltanları bulunabilir. Bunun için önce L = l(I - A)-1Y denklemindeki l matrisi ile Leontief ters
matrisinin çarpımını açık olarak yazalım:
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Doğrudan emek katsayıları ile Leontief ters matrisinin çarpımından elde edilen bu matrisin elemanları
marjinal istihdam katsayıları olarak adlandırılabilir. Bu matrisin i. satır ve j. sütununda yer alan
tipik (l ir ij) katsayısı, j. sektördeki bir birimlik nihai talep artışının karşılanabilmesi için i. sektörün
gereksinim duyacağı toplam (doğrudan + dolaylı) ek emek (istihdam) miktarını gösterir. Yalnızca j.
sektörün nihai talebindeki 1 birimlik artışın tüm sektörlerde yol açtığı ek emek gereksinimlerinin
toplamı ise matrisin j. sütunundaki elemanların toplamına eşittir:

L =  i li r ij=l1r2j + l2r2j + l2r2j + ,,,,,,,,,,,,,,,, +l Nr Nj
Buna, j sektörü nihai talebinin sektörel istihdam Çoğaltanı
adı verilir. Benzer şekilde, tüm
sektörlerdeki bir birimlik nihai talep artışlarının belli i sektöründe yol açtığı toplam ek emek
gereksinimini ise, i. sektöre ait satır toplanı verecektir. Tipik i sektörü için, bu toplam,

Li = i li r ij=liri1 + liri2 + liri3 + ,,,,,,,,,,,,,,,, +l i r iN

seklinde bulunur. Ekonominin tümünde ortaya çıkan toplam ek istihdam gereksinimi ise, sektörel ek
istihdamların toplamı alınarak elde edilecektir:

 i Li = ij l i r ij
Bu toplama, ekonomi-çapında istihdam Çoğaltan katsayısı adı verilir. İstihdam Çoğaltanlarına benzer
şekilde sermaye çoğaltanları da tanımlanabilir.

Örnek : Daha önceki verileri kullanarak, (a) marjinal istihdam katsayıları matrisini bulunuz ve
yorumlayınız, (b) sektörel ve ekonomi-çapında istihdam çoğaltanlarını hesaplayınız.
a. Marjinal istihdam katsayıları, emek yoğunluğu köşegen matrisi ile Leontief ters matrisi
çarpılarak elde edilir. Bunun için önce doğrudan emek yoğunluğu katsayıları hesaplanmalıdır.
Emek yoğunluğu katsayıları lj = Lj / Xj tanımından,
l1= 25/100 = 0.25, l2.= 50/250 = 0.2 ve l3 = 65/150 = 0.43
olarak bulunur. Bu durumda, marjinal istihdam katsayıları matrisi,

0.25
l ( I - A) = 0
0
-1

0
0.2
0

0
0
0.433333

1.314815 0.166667 0.018519
0.518519 1.333333 0.148148
0.203704 0.166667 1.12963

=
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0.328704
0.103704
0.088272

0.041667
0.266667
0.072222

0.00463
0.02963
0.489506

şeklinde elde edilir. Bu matrisin i. satırı il= j. sütununda yer alan katsayı, j. sektörün nihai talebindeki
bir birimlik artısın i sektörü istihdamında (emek gereksiniminde) yol açacağı, toplam artısı ifade
eder. Örneğin, Tarımsal mallara olan nihai talep bir birim arttığında, bu artısın karşılanabilmesi
için tarımsal istihdamın 0.33 birim, sanayi sektörü istihdamının 0.103 birim ve hizmet sektörü
istihdamının da 0.088 birim artması gerekecektir. Nihai talebinin marjinal istihdam etkisi en
büyük olan sektör hizmet sektörüdür; bu sektörün nihai talebindeki bir birimlik artış, hizmet
sektörü istihdamında 0.48 birimlik artış sağlamaktadır. Nihai talebinin marjinal istihdam etkisi en
küçük olan sektör ise tarımdır; tarımsal nihai talepteki birim artışın hizmet kesiminde yol açtığı ek
istihdam yalnızca 0.01 birimdir. Diğer katsayılar da benzer şekilde yorumlanır.
b. Sektörel nihai taleplerin çoğaltan katsayıları (sektörel üretim çoğaltanları), marjinâl istihdam
katsayıları matrisinin sütun toplamlarına, buna karşılık tüm sektörlerin nihai taleplerindeki
birim artışların tek tek sektörlerin istihdamında yol açtığı artışlar ise satır toplamlarına.eşittir.
Yukarıda bulunan istihdam katsayıları matrisinin sütun toplamları aşağıdaki matrisin
dördüncü satırında, satır toplamları ise dördüncü sütununda görülmektedir:
Nihai talebinin istihdam etkisi en yüksek olan sektör 0.52 birim ile hizmetlerdir. Hizmet nihai
talebindeki bir birimlik artış tarımda 0.01
birim, sanayide 0.03 birim ve hizmetler sektöründe de 0.48 birim olmak üzere toplam 0.52 birim- ek
istihdama yol açmaktadır. Buna karşılık, sanayi ve tarımın sektörel nihai taleplerindeki birim
artışların istihdam etkileri göreli olarak daha küçük olup, sırasıyla, 0.48 ve 0,42 birimdir. Tüm
sektörlerdeki birim. nihai talep artışları karsısında en büyük istihdam artısı da yine 0.64 ile hizmet
kesiminde olmaktadır; tarım ve sanayideki istihdam artışları ise hizmetlerdekine göre oldukça
küçük olup 0.32 birimdir. Ekonomi-çapında istihdam çoğaltan katsayısının değeri 1.42 dir; buna
göre, tüm sektörlerin nihai taleplerinde birer birim artış ortaya çıktığında, ekonominin genelinde
1.42 birimlik ek istihdam doğmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)

İktisadi Yapının Modelize Edilmesi, Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiler, Değişkenler

Arasında Nedensellik, Yapısal Değişiklik ve Yapısal Değişikliğin Testi, Ekonometrik
Araştırmada Veri konuları üzerinde durulacaktır.
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I. İktisadi Yapının Modelize Edilmesi
Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkiler
Matematiksel ve ekonometrik modellerde neden sonuç ilişkileri değişkenlerle tanımlanır. Bu
değişkenlerin yerleşimi bir modelin en önemli kısmıdır. İktisat teorisinden hareket edecek olursak
teoriden de bildiğimiz gibi tüketim gelirin bir sonucudur. Yani gelire göre tüketim yapmak
mümkündür. Burada gelir etkilenen tüketim ise etkileyen faktördür. Bu yapıda tüketim ve gelir
yıllara, bölgelere, illere, ülkelere vs. Göre değişkenlik gösterir. Burada gerek tüketim gerekse gelir
birer değişkendir.
İlk tanım aşamasında gelir ve tüketimi sırasıyla etkileyen ve etkilenen değişken olarak
tanımlamıştık. Model içinde değişkenler farklı farklı isimlerle de anılmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu
farklı isimleri bir arada görmek mümkündür. (Tablo-1)

Tüketim

Gelir

Etkilenen Değişken

Etkileyen Değişken

Bağımlı Değişken

Bağımsız Değişken

Açıklanan Değişken

Açıklayan Değişken

Kestirilen Değişken

Kestiren Değişken

Tepki Değişkeni

Etki Değişkeni (Uyarıcı Değişken)

İçsel Değişken

Dışsal Değişken

Endogen Değişken

Exogen Değişken
Tablo 1

Bu kitapta değişken terminolojisinde çoğunlukla bağımlı ve bağımsız değişken tabirleri
kullanılacaktır. Burada bağımlı değişken tüketim bağımsız değişke gelirdir.

Değişkenler Arasında Nedensellik
İktisat teorisi ekonometri bilimine katkıda bulunurken genellikle bağımlı ve bağımsız
değişkeni belirtmektedir. Değişken tiplerinden bahsederken gelir ve tüketim arasındaki ilişkiyi örnek
vererek burada tüketimin bağımlı; gelirin ise bağımsız değişkenler olduğundan bahsetmiştik. İktisat
teorisi bu konuda ilişkinin yönünü net bir şekilde belirtmektedir. Teoride açıkça gelir tüketimi
etkilemekte, tayin etmektedir.
İktisat teorisi zaman zaman değişkenlerin yönünü (hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız
değişken olduğunu) tayin etmekte yetersiz kalabilir. Tavuğun mu yumurtadan, yumurtanın mı
tavuktan çıktığı gibi iç içe, grifit ilişkilerin olduğu durumlarda hangisinin sebep hangisinin sonuç
olduğunu belirlemek güç olabilir.
İktisatta bunun en güzel örneklerinden biri para arzı – enflasyon ilişkisidir. Yüksek para arzı
yüksek enflasyona sebep olur. Yüksek enflasyon ise devleti para arzını arttırmaya itecektir. Bu durum
ekonometri kuramında nedensellik (causality) olarak adlandırılmaktadır.
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Ekonometri kuramında nedensellik sorunu (hangisinin bağımlı hangisinin bağımsız olduğunu
belirleme işlemi) bir takım istatistiki testlerle belirlenmeye çalışılmaktadır.
Nedenselliğin testi Granger Nedensellik (Granger Causality) testi ile yapılır.
Burada GSYİH (Gayri Safi Yurt İçi Hasıla) ile M (Para arzı) arasındaki ilişkiyi örnek alarak açıklamaya
çalışacağız.
n

n

GSYIH t   i M t i   B j GSYIH t  j  u1t
i 1

j 1

m

m

M t   i M t i    j GSYIH t  j  u2 t
i 1

j 1

Granger Nedensellik testinin aşamaları aşağıdaki gibi olacaktır. Bu aşamalarda birinci denklem
olan GSYİH denklemi üzerinde çalışacağız.
1. GSYİH denklemindeki GSYİH nın bütün gecikmeli değerleri varsa diğer değişkenlere göre regresyon
denklemi bulunur. Burada modele M a ait hiçbir değişken alınmaz. Bu durum daha önce
bahsetmiş olduğumuz kısıtlı (restricted) bir regresyondur. Bu modele ait SSER bulunur.
2. İkinci aşamada modele daha önce model dışında bırakılan M in gecikmeli değerleri de alınarak bu
modele ait SSEUR bulunur.
3. Granger nedensellik testinin sıfır hipotezi H0 :
 i  0 dır. Yani gecikmeli M değerlerinin



regresyonda yeri yoktur.
4. Bu hipotezi test ederken aşağıdaki F test istatistiğini kullanırız. Bu f istatistiğinde m gecikmeli M
değerlerinin sayısıdır.

F

( ESS R  ESS UR ) / m
ESS UR /(n  k )

5. Hesaplanan F istatistiği F-tablo ( m, n-k ) değerinden büyükse H0 reddedilir. Yani M GSYİH nin
Granger sebebidir.
GSYİH nin M in sebebi olup olmadığını test etmek için ikinci denklemdeki modele 1 den 5 e kadar olan
aşamalar yinelenir.
Örnek sonuçlar üzerinde çalışacak olursak:
Nedenselliğin Yönü
GSYİHM
MGSYİH

F Değeri
0,8693
6,2412

F in P Değeri
0,4871
0,0002

Karar
Reddedin
Reddetmeyin

Bu durumda M GSYİH nin Granger sebebidir.

Nedenselliğin Yönü
GSYİHM
MGSYİH

F Değeri
2,3042
1,3158

F in P Değeri
0,0209
0,2418

Karar
Reddetmeyin
Reddedin
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Bu durumda GSYİH M in Granger sebebidir.
Nedenselliğin Yönü
GSYİHM
MGSYİH

F Değeri
3,0784
2,6217

F in P Değeri
0,0057
0,0158

Karar
Reddetmeyin
Reddetmeyin

Bu durumda karşılıklı nedensellik vardır. Hem M GSYİH nin Granger sebebidir hem de GSYİH M in
Granger sebebidir.
Yapısal Değişiklik ve Yapısal Değişikliğin Testi

Yapısal değişiklik savaş, ekonomik reformlar vs. sebebiyle genel şeklinin ve
parametrelerinin değerlerinin değişmesi olarak özetlenebilir. Yapısal değişiklik bir tür F testi
olan Chow testiyle tespit edilmeye çalışılır. Örneğin Sümer 1955-1990 yılları aralığını
kapsayan çalışmasında Türkiye’de tüketim alışkanlıklarında 1988 yılından itibaren bir yapısal
değişiklik olduğunu Chow testiyle ispatlamaya çalışmış Yapısal değişiklik sebepli Marjinal
Tüketim Meyillerini aşağıdaki şekilde göstermiştir.
Ct = 1166,4 + 0,46 Yt

(1955-1990)

Ct = 1295,73 + 0,35 Yt (1955-1987)
Ct = 67,13 + 0,73 Yt

(1987 -1990)

Chow testinin gerisinde yatan varsayımlar iki tanedir.
u1 t ~N(0, 2) ve u2 t ~N(0, 2) yani her iki hata terimi de aynı varyans 2 ile normal dağılmaktadır.
u1 t ve u2 t bağımsız dağılmaktadır.
Bu varsayımlar altında Chow testi şu şekilde yapılmaktadır. Chow testinde yapısal değişikliğin
olduğu tahmin edilen noktadan gözlemler ikiye ayrılacaktır. Bu ikiye ayırma işlemi esnasında
ayrılan noktadan önce n1 ayrılan noktadan sonra ise n2 sayıda gözlem olacaktır.
Adım I : n1 ve n2 gözlemleri bir araya getirilerek model bir bütün halinde tahmin edilir. Bu modelin
SSE si bulunur. Bu SSE değeri Chow testinde bizim S1 değerimiz olsun.
Adım II : ilk n1 sayıdaki gözlem e ait model tahmin edilerek bu modele ait SSE bulunur bu bizim S2
değerimiz olsun. İkinci n2 sayıdaki gözleme ait model tahmin edilerek SSE si bulunur buda bizim S3
değerimiz olsun. Bulunan S2 ve S3 değerlerini toplayarak S4 değerini elde ederiz. S4 = S2 + S3
Adım III: S5 = S1 – S4 bulunur.
Adım IV: Chow un önerdiği F istatistiği

F

S5 / k
S 4 /( n1  n2  2k )

Eğer hesaplanan F değeri F-tablo(k, n1 + n2 –2k) dan büyükse modelde yapısal bir değişiklik
olduğunu söyleyen H1 hipotezi kabul edilir.
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Yapısal değişkenliğin testinde Chow testinden başka





Chow Predictive Testi
LR, LM ve Wald Testleri
CUSUM Testi
CUSUM-SQ

Testleri de kullanılmaktadır.
Yapısal Değişikliğin Model Yapımında Dikkate Alınması

İktisadi ilişkileri yansıtırken her zaman nicel sürekli değişkenleri (gelir, fiyat, maliyet
v.b. ) kullanmak yeterli olmayabilir. Zaman zaman bağımlı değişken bazı
sayısallaştırılamayan faktörlerden de (hükümet politikalarında değişme, savaş, afetler, grev,
siyasi karışıklık v.b.) etkilenebilir. Bu faktörler kesikli nitel değişkenlerle ifade edilebilir. Bu
nitel kesikli veriler modelde 1 ve 0 değerleriyle ifade edilebilir. Bu 1 ve 0 ile ifade edilen
kesikli nitel bağımsız değişkenlere gölge değişkenler (Dummy Variable) denilmektedir.
Örneğin askeri harcamaları gösteren bir model kuralım.

Yi =  +  Di + ui
Burada Yi savunma harcamalarını Di ise savaş yıllarını gösteren bir gölge değişken olsun. Di barış
yıllarında 0 savaş yıllarında 1 değerini alsın. Bu durumda barış yıllarında askeri harcamalarının
beklenen değeri

E(Yi | D=0) = 
Savaş yıllarında ise

E(Yi | D=1) =  + 
olacaktır. Söz konusu modelin grafik gösterimi aşağıdaki gibidir.

Şimdi bir başka örnek verelim.. Bir iş yerinde çalışan kadın ve erkeklerin maaşlarıyla iş
tecrübelerini bir modelde ifade etmeye çalışalım.
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Yi =  + 1 Xi + 2 Di + ui
Bu modelde Yi maaşları, Xi yıl olarak iş tecrübesini, Di ise cinsiyeti göstermektedir. Di erkek
çalışanlar için 1 kadın çalışanlar için ise 0 değerini almaktadır.
Modelimizde kadının maaşının beklenen değeri.

E(Yi | Di = 0) =  + 1 Xi
Erkeğin maaşının beklenen değeri ise
E(Yi | Di = 1) = ( +2 )+ 1 Xi
olacaktır. Bu modelin grafik gösterimi de aşağıda verilmiştir.

Üçüncü bir örnek verelim bu örneğimizde iki nitel değişken söz konusu olsun. Bir iş yerinde
çalışan kadın ve erkeklerin maaşlarıyla iş tecrübelerini ve tahsillerini bir modelde ifade etmeye
çalışalım.

Yi =  + 1 Xi + 2 D 1 i + 3 D 2 i + ui
Bu modelde Yi maaşları, Xi yıl olarak iş tecrübesini, D1i cinsiyeti D2i ise tahsili göstermektedir. D1i
erkek çalışanlar için 1 kadın çalışanlar için ise 0; D2i ise üniversite mezunları için 1 daha alt tahsil
gurupları için 0 değerini almaktadır.
Üniversite mezunu bir kadın için beklenen maaş

E(Yi | D1i = 0, D2i = 1) = (  + 3 ) + 1 Xi
Üniversite mezunu bir erkek için beklenen maaş ise

E(Yi | D1i = 1, D2i = 1) = (  + 2+3 ) + 1 Xi
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olacaktır.
Dördüncü bir örnek verelim. Bir tüketim fonksiyonu ele alalım. Söz konusu tüketim
fonksiyonunda yapısal bir değişiklik yaşanmıştır. Bu değişiklik hem modelin otonom
parametresini hem de marjinal tüketim meylini değiştirmiştir. Modelimiz aşağıdaki gibi olacaktır.

Ct = 0 + 1 D + 2 Yt + 3 Yt D + ui
Bu modelde D yapısal değişiklikten önce 0 yapısal değişiklikten sonra ise 1 değerini alacaktır.
Yapısal değişiklik öncesindeki tüketimin beklenen değeri

E( Ct | D = 0 ) = 0 + 2 Yt
Yapısal değişiklikten sonra tüketimin beklenen değeri ise

E( Ct | D = 1 ) = ( 0 + 1 )+ ( 2 + 3 ) Yt
olacaktır. Bu modelin grafik gösterimi ise aşağıdaki gibidir.

Parçalı (Piecewise) Doğrusal Regresyon: (Spline Function)
Daha önce gölge değişkenlerden bahsederken yapısal değişikliğe ait bir örnek vermiştik. Bu
örnekte yapısal değişiklik durumunda regresyon doğrusunda bir kesilme oluyordu. Parçalı
doğrusal regresyon modelleri bu kesikliği ortadan kaldırabilir. Parçalı doğrusal regresyon
modellerinde eğim değiştiği halde söz konusu kesiklik olmadan tahmin yapa bilmek mümkündür.
Bu X* şeklindeki bağımsız değişken X’e ait bir eşik değeri sayesinde mümkündür. Bu eşik
değerinin altında modelde kullanılan gölge değişken 0 üstünde ise 1 değerini alır.
Örneğin pirim usulü çalışan bir sigortacının satış pirimi fonksiyonu ele alınacak olursa model
aşağıdaki gibi olacaktır. 1

1

Gujaratti S.520-521
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Yi = 1 + 1 Xi + 2 ( Xi – X* ) Di + ui
Yi : Satış pirimi
Xi : Personelin yapmış olduğu satış miktarı
X* : Satışın eşik değeri
Xi > X* ise Di = 1
Xi < X* ise Di = 0
X* düzeyine kadar olan satış priminin beklenen değeri:

E ( Yi | Di = 0, Xi, X* ) = 1 + 1 Xi
X* düzeyinin üzerindeki satış priminin beklenen değeri:

E ( Yi | Di =1, Xi, X* ) = 1 - 2 X* + ( 1 + 2 )Xi
olacaktır.
Bu modeli grafik üzerinde gösterecek olursak modelimiz Şekil - deki gibidir.

Şekildeki parçalı doğrusal regresyon modelinin birinci parçasının eğimi 1 , ikinci parçasının eğimi
ise 1 + 2 dir.
Parçalı regresyon modellerinin Türkiye’nin tüketim fonksiyonu ile uygulaması daha önce yapısal
değişiklik kısmında bahsettiğimiz Sümer 2in çalışmasıdır.
2

Sümer, Kutluk K. (1994); “Parçalı (piecewise) Doğrusal Regresyon metodu ile Türk Tüketim anlayışındaki
Yapısal Değişkenliğin Yorumu”; Marmara Üniversitesi İstatistik ve Ekonometri Araştırma ve Uygulama
Merkezi Dergisi; Sayı:2 ; S. 149-164
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Ekonometrik Araştırmada Veri
Veri Türleri
Zaman Serisi Verileri
Bir zaman serisi, bir değişkenin değişik zamanlarda gözlenen değerler takımıdır. Zaman
serilerinde değişkenlerin aldığı değerler gün, ay, hafta, 3 ay ve yıllık olabilir.Bir veya birden fazla
değişkenin zaman içinde almış olduğu değerlerin arasındaki ilişkiyi ifade eden modellere
ekonometride zaman serisi modelleri denilmektedir. Zaman serilerine örnek vermek gerekirse
bunlar:
Günlük : Borsa ve döviz verileri gibi
Haftalık: Merkez Bankası para arzı değerleri gibi
Aylık: Toptan eşya fiyatları indeksi ve Enflasyon oranları gibi
Üç Aylık: Şirketlerin Bilançoları gibi
Yılık: Yıllık enflasyon oranları, milli gelir gibi
5 Yıllık: İmalat sanayii anketleri gibi
10 Yıllık: Nüfus sayımları gibi (Nüfus sayımları artık 10 yılda bir yapılmakta)
şeklindedir. Zaman serileri modelleri ekonometrik çalışmalarda en fazla kullanılan veri tipleridir.Bu tip
verilerden kaynaklanan sıkıntılara daha sonra detaylı olarak değinilmek üzere dikkat çekmekte
fayda görmekteyiz. Bunlar otokorelasyon, durağan olmama vb. gibi özetlenebilir.
Kesit Verileri
Zamanın belirli bir anında farklı birimlerden toplanan verilere kesit veri denilmektedir. Bu
tip veriler zamandan bağımsızdır. Yani bu tip verilerde zaman sabittir. Kesit veriler illere göre
nüfus sayımları, anketler gibi belli bir zamanda yapılan fakat ölçülen birimlerin farklı olduğu veri
türleridir.
Zaman serilerinde olduğu gibi kesit verilerinde sıklıkla karşılaşılan sorunları vardır. Bunlar
Heteroskedasite (değişken varyans) ve istatistiki çözümlemede türdeş olmayan birimlerin
kapsanmasından kaynaklanan büyüklük ve ölçek etkisidir.
Karma Veriler
Zaman serisi ve kesit verilerin birleşiminden oluşturulan serilere karma veriler ismi verilir.
Örneğin ülkelerin yıllara göre enflasyon oranları, illerin yıllara göre otomobil sayıları veya illerin
beş yıllık periyottaki nüfusları gibi zaman ve kesitin bir araya getirildiği verilerdir. Panel veri ve
uzun kesit verisi denilen özel türleri vardır. 3
Cari, Reel ve Oransal Verilerin Ekonometride Kullanımı:
Ekonometrik araştırmalarda verilerin yapıları çok önemlidir. Özellikle Türk ekonomisi gibi
yüksek enflasyondan muzdarip ekonomilerde hemen hemen modele alınan bütün değişkenler
enflasyon oranlarından ileri düzeyde etkilenir enflasyon etkisi çoğunlukla değişkenler arasındaki
etkileşimleri bastırır ve aslında olmayan ilişkileri varmış gibi gösterebilir. Tüketim fonksiyonu
üzerine bir örnek verecek olursak:
3

Gujaratti S. 24
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C* =  0 +  1 Y *
C*=CP
Y*=YP
zaman içerisinde gerek gelir gerekse tüketim harcamaları fiyat artışları (enflasyon) doğrultusunda
artış göstermiştir. Bu artış değişkenler arasındaki asıl ilişkiyi perdelemektedir. Yapılması gereken
işlem gerek gelir gerekse tüketim harcamalarından fiyat etkisini temizlemektir. Bu da tüketim ve
gelir verilerini fiyat artışına bölmektir. Böylece gerek gelirde gerekse tüketimdeki gerçek
değişmeleri görmek mümkün olacaktır.
Ekonominin genelinden toplanan verilere cari veri denilmektedir. Cari veriler fiyat
etkisinden muzdariptir. Cari verileri fiyat değerlerine bölmekle yapılan işleme ise realize etmek
(deflate etmek) denilmektedir. Realize etme işlemi sonrasında elde edilen veriye ise reel veri
denilmektedir. Bir veriyi realize etmekte fiyat indeksleri kullanılır. Ekonomi literatürde çok sık adı
geçen Gayri Safi Milli Hasıla Deflatörü (GSMH deflatörü) de bir fiyat indeksidir.
Cari verilerle çalışmanın sakıncalarını özetleyecek olursak bunlar:
Bir bağımlı bir bağımsız değişkenden oluşan modellerde sahte regresyondur. Açacak
olursak gerek parametre, gerek eğim gerekse elastikiyet yanlış hesaplanacaktır. Aslında çok düşük
olan ilişkiler bile göreceli olarak çok büyük zannedilecektir. Daha sonra değineceğimiz R2 çok
yüksek çıkacaktır ve modele gereksiz bir değişkenin eklenmesi sıkıntısında detaylı olarak
bahsedeceğimiz bütün sıkıntılar gerçekleşecektir.
Çok değişkenli modellerde ise yukarıdaki sıkıntılara ek olarak bağımsız değişkenlerin
birbirleri arasındaki etkileşimleri sebebiyle “Çoklu Doğrusal Bağlantı” olarak anılan varsayımdan
sapma gerçekleşecektir.
Burada bahsetmek istediğimiz bir üçüncü veri tipi oransal verilerdir. Oransal veriler bir
değişkenin bir diğer değişkene bölünmesiyle elde edilen veriler veya yüzde olarak gösterile
verilerdir. Örneğin muhasebe ve finansta çok kullanılan likit oran (nakit ve kısa zamanda nakte
çevrilebilen (likit) sermaye / toplam sermaye), cari oran, hizmetler / GSMH gibi iki değişkenin
birbirine bölünmesiyle elde edilen veriler veya faiz oranı gibi yüzde oranlar oransal verilerdir.
Ekonometrik araştırmada genellikle reel verilerle çalışılır. Nadiren cari verilerle de
çalışmak mümkündür. Genellikle model içinde reel verilerden oluşan değişkenler yine reel
verilerden oluşan değişkenlerle, cari verilerden oluşan veriler yine cari verilerden oluşan verilerle,
oransal verilerden oluşan değişkenler ise yine oransal verilerden oluşan verilerle ilişkiye sokulur.
Diğer tip verilerden oluşan değişkenlerin oransal verilerle ilişkiye sokulmak zorunda kalınabilir.
Örneğin parasal çalışmalarda faiz haddi gibi. Fakat bu oransal değişmenin etkisinin
(parametresinin) çok düşük olabileceği baştan bilinmelidir.
Ekonometrik Araştırmalarda Veri Kaynakları
Ekonometrik araştırmalar için veri çok önemlidir. Ekonometrinin laboratuarı ekonominin
kendisidir. Ekonometri bu laboratuardan aldığı doneler yani verilerle çalışabilir. Bir ülkenin
ekonomi ile ilgili verileri ne kadar çeşitli ve ne kadar uzun zamanı kapsıyorsa ekonometrik
çalışmalardan a o derece başarılı sonuçlar alabilmek mümkündür. Ülkelerde değişik birimler
ekonomiyle ilgili verileri toplar ve yayınlar. Uluslar arası ekonomik veri kaynakları:
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OECD
IMF
Dünya Bankası
Eurostat (Avrupa Birliği İstatistik Birimi) gibidir.
Türkiye’de ekonomik verileri toplayıp yayınlayan birimler şunlardır:
DIE (Devlet İstatistik Enstitüsü)
DPT (Devlet Planlama Teşkilatı)
Hazine (Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı)
Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı
Merkez Bankası
ITO (İstanbul Ticaret Odası)
IMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası) gibidir.
Bilgisayar teknolojisinin de gelişmesi ile birlikte söz konusu verilerden bir kısmı dijital
ortama aktarılmıştır. Bu verileri Internet altından da temin edebilmek mümkün hale gelmiştir.
Yinede Türkiye’de ekonometrik çalışmalarda en önemli engel veri toplama olagelmiştir.
Türkiye’de veri setleri çok geriye gitmemektedir. Belli periyotlarda veri toplama teknikleri
değiştirilmekte eski seriler devam ettirilmemekte ve böylece verileri birleştirmek bir kabus haline
gelmektedir. Bir başka sorunda veri çeşitliliğinin az olması ve değişik kurumlarca yayınlana
verilerin birbirini tutmamasıdır. Aşağıdaki tabloda bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler
doğrultusunda bazı veri kaynaklarının Internet adresleri verilmiştir. (Tablo-2)

Tablo 2
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)

Dinamik Ekonometrik Modeller, Gecikmeli Regresyon Modelleri ve Varsayımlardan Sapmaların
Testleri üzerinde durulacaktır.
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II. Dinamik Ekonometrik Modeller
Gecikmeli Regresyon Modelleri
İktisadi ilişkiler her zaman aynı zaman dilimi içinde etkileşime girmezler. İktisadi
değişkenlerin geçmiş değerleri de bu günkü değerleri gibi model yapısı içersinde yer alabilirler.
Örneğin Yt değişkeni üzerinde aynı zamanlı değişken olan Xt gibi Xt geçmiş dönemlere ait değerleri
olan Xt - 1 ve X t – 2 de modelimizin bağımsız değişkenleri olabilir. Bu tip bağımsız değişkenin
gecikmeli değerlerinin de model için var olduğu yapılara gecikmeli ekonometrik modeller ismi
verilmektedir.

Yt = 0 + 1 Xt + 2 Xt-1 + 3 Xt-2+ ut
Örneğin tüketim modelini ele alacak olursak tüketim sadece bu günkü gelire bağlı değildir.
Tüketim üzerinde önceki yıllar gelirinin etkisi de vardır. Geliri değişen tüketici bu gelir değişikliğine
hemen adapte olamayıp geçmiş dönemdeki tüketim alışkanlığına devam eder. Geliri artan bir tüketici
belirli bir zaman eski gelirindeki gibi harcama yapmaya devam eder. Bu ilişkiyi bir model üzerinde
gösterecek olursak

Ct = 0 + 1 Yt + 2 Yt-1 + 3 Yt-2 + ut
şeklinde olacaktır. Bu şekilde ilişkinin sadece bağımlı değişken ve bağımsız değişken ile bağımsız
değişkenin gecikmeli değerlerinden oluşan modellere dağıtılmış gecikmeler modeli denilmektedir.
Dinamik yapı sadece bağımsız değişkenlerin gecikmeli değerleri değildir. Aynı şekilde
bağımlı değişkenin gecikmeli değerleri de ekonomik yapı üzerinde etken olabilir.

Yt = 0 + 1 Xt + 2 Xt-1 + 3 Xt-2+ 3Yt-1 + 4 Yt-2 + ut
Yine tüketim modeli örneğini verecek olursak tüketicilerin tüketim anlayışları geçmiş dönem
tüketim anlayışının da bir fonksiyonudur.

Ct = 0 + 1 Yt + 2 Yt-1 + 3 Yt-2 + 3 Ct-1 + 4 Ct-2 + ut
Bu tip bağımlı değişkenin gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olduğu modellere
otoregresif modeller adı verilmektedir.
Şimdi dağıtılmış gecikmeler modeli ile otoregresif modellerin parametrelerinin tahmininde kullanılan
tahmin yöntemlerini inceleyelim.
Dağıtılmış Gecikmeler Modeli

Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...+ k Xt-k
Şeklindeki model yapısına dağıtılmış gecikmeler modeli denilmektedir. Şimdi dağıtılmış gecikmeler
modelinin çözüm yöntemlerini inceleyelim.
1. En Küçük Kareler Yöntemi
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Dağıtılmış gecikmeler modelinin en küçük kareler yöntemiyle çözülmesinde bazı problemlerle
karşılaşılmaktadır. Bu problemleri şöyle özetleyebiliriz.
1. Gecikme sayısı olan k’nın önceden belirlenememesi
2. Gecikme sayısının çok olması, gözlem sayısının az olması durumunda serbestlik derecesi
azalacaktır. Bu durumda güven aralıkları ve testler sağlıklı olmayacaktır.
3. Xt, Xt-1, Xt-2 vs. arasında bir çoklu doğrusal bağlantı söz konusu olacaktır.
2. İsteğe Bağlı Ağırlıklı Parametreler
a. Azalan Ağırlıklı Gecikme

Yt 

1
1
1
1
1
X t  X t 1  X t  2  X t 3  X t  4
2
4
6
8
10

b. Eşit Ağırlıklı Gecikme

Yt 

1
1
1
1
1
X t  X t 1  X t  2  X t 3  X t  4  L
5
5
5
5
5

c. Ters V Şeklinde Gecikme

Yt 

1
1
1
1
1
X t  X t 1  X t  2  X t 3  X t  4  L
8
6
5
7
10

Uygulamada tüketim fonksiyonu azalan ağırlıklı gecikme, yatırım fonksiyonu ise ters V şeklindeki
gecikme yapısına uymaktadır.
3. Almon Çok Terimli Gecikme Modeli ile Tahmin

Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...+ k Xt-k

i = 0+1 i + 2 i 2 + 3 i 3 + ...... + r i r
1. Aşama :
Çok terimlinin derecesi r ve gecikme sayısı k dır. Burada r’nin yani çok terimlinin gecikme
derecesinin küçük tutulması en idealidir. Yaygın olarak r=2 ve r=3 kullanılır.

Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...
2. Aşama :

0 = 0+1 0 + 2 0 2 = 0
1 = 0+1 1 + 2 1 2 = 0 + 1 + 2
0 = 0+1 2 + 2 2 2 = 0+ 2 1+ 4 2
0 = 0+1 3 + 2 3 2 = 0+ 3 1+ 9 2
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3. Aşama :
r + 1 sayıda Z değişkeni belirlenir.

Z0t = Xt + Xt-1 + Xt-2 + Xt-3
Z1t = Xt-1 + 2 Xt-2 + 3 Xt-3
Z2t = Xt-1 + 22 Xt-2 + 32 Xt-3
Dönüştürülmüş model:

Yt =  + 0 Z0t + 1 Z1t + 2 Z2t + u
Modeli en küçük kareler ile çözülür ve  parametreleri bulunur.
4. Aşama :

̂i ’lar  i lere ait denklemde yerine konulur ve ̂ i lar bulunur.
4. Koyck Modeliyle Tahmin
 ların geometrik bir dizi olarak azaldığına inanılır.

Yt =  + 0 Xt + 1 Xt-1 + 2 Xt-2 + ...

k = 0 k k=0,1,....
burada  gecikmenin azalma oranı 0 <  < 1

1 = 0 
2 = 0 2
:

:

 k =  0 k
Yt =  + 0 Xt + 0  Xt-1 + 0 2Xt-2 + ...ut
Gecikmeli model

Yt-1 =  + 0 Xt-1 + 0  Xt-2 + 2 2Xt-3 + ...+ ut-1
 ile çarparsak

Yt-1 =  + 0 Xt-1 + 20 Xt-2 + .... +  ut-1
Fark denklemi

Yt - Yt-1 =  (1-) + 0 Xt + (ut-ut-1)
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Yt =  (1-) + 0 Xt + Yt-1 + vt
Buradan , 0 ve  yı bulmak mümkündür. Bulunan , 0 ve  yerine konulacak olursa geriye dönük
olarak model yazılabilir. Buna Koyck dönüşümü denir.
Fakat burada Yt nin gecikmeli değerlerinin modelin sağ tarafında bulunması aşağıdaki meselelere yol
açabilir.
1. Baştaki modeldeki ut otokorelasyonsuz olmakla beraber vt = ut - ut-1 hata terimi
otokorelasyonludur.
2. Yt-1 vt ile ilişki halindedir. Bu durumda küçük örneklerde en küçük kareler tahmini sistematik
hatalıdır.
3. Yt-1 ler ile vt lerin ilişki halinde olması ve otokorelasyonlu olması birleşince küçük örnek için
sistematik hatanın yanında büyük örneklerde tutarsıdır.
4. Modelde Yt-1’in olması (otoregresif yapı) durbin-watson d istatistiğinin kullanılması yerine
durbin-h istatistiğinin kullanılmasını gerektirir.
5. Nerlove’nin Kısmi Uyarlama Modeli
Koyck modelinin problemlerini gidermek amacıyla Nerlove
Yt* =  0 + 1 Xt + ut
Burada Yt* Yt nin beklenen değeridir.

Yt – Yt-1 =  (Yt* - Yt-1)

0<1

Burada  Nerlove’nin uyarlama katsayısı birinci eşitlik ikincide yerine konulursa

Yt – Yt-1 =  [(0 + 1Xt + ut) – Yt-1]
Yt =  0 +  1 Xt + (1-) Yt-1 +  ut
dir. Sadeleştirecek olursak

Yt = 0 + 1X1 + 2Yt-1 + vt
buradan da :
2 = (1-) olduğundan  = 1 - 2
0 = 0 olduğundan 0 = 0 / 
1 = 1 olduğundan 1 = 1 / 
olacaktır.
6. Cagan’ın Uyarlanmış Beklenti Modeli

Yt = 0 + 1 Xt* + ut
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Xt* - Xt-1* =  (Xt - Xt-1*)
Yt = 0 + 1 [Xt + (1-) Xt-1*] + ut
Yt = 0 + 1 Xt + 2 (1-) Xt-1* + ut
Yt-1 = 0 + 1 Xt + ut-1
(1-) ile çarpılırsa

(1-) Yt-1 = (1-) 0 + (1-) 1 Xt-1* + (1-) ut-1
Yt = 0 +  1 Xt + (1-) Yt-1 + vt-1
Buradan da

vt = ut - (1-) ut-1
Yt = 1 + 2 Xt + 3 Yt-1 + vt

1 =   0
2 =   1
3 = (1-)
dır. Buradan hareketle ̂ ’lara ulaşmak mümkündür.

Otoregresif Modeller
Otoregresif modelin çözüm yöntemlerini inceleyelim:
1. En Küçük Kareler Yöntemi
Otoregresif modelin hata terimi otokorelasyonsuz olduğu için en küçük kareler yöntemi kullanılabilir.
Fakat en küçük kareler yöntemi küçük örnekte sistematik hatalı büyük örnekte ise tutarlı ve asimtotik
etkindir.
2. Enstrüman Değişkenler Yöntemi

Yt = 0 + 1 Xt + 2 Yt-1 + vt
1. Aşama:
Sadece Xt nin gecikmeli değerleriyle model kurulur.

Yˆt   0  1 X t   2 X t 1
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buradan Yˆ lar bulunur.
2. Aşama :

Yˆt 1 ler kullanılarak
Yt = 0 + 1 Xt + 2 Yˆt 1 + vt*
şeklindeki model en küçük kareler yöntemi ile tahmin edilir.
3. Genelleştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi

Yt = 0 + 1 Xt + 2 Yt-1
Modelinden otokorelasyon katsayısı olan  bulunur.

Yt - Yt-1 = 0 (1-) + 1 (Xt - Xt-1) + 2 (Yt-1 - Yt-2) + vt - vt-1
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III. Varsayımlardan Sapmaların Testleri

a. Heteroskedasitenin Teşhisi









Grafik Metodu
Park Testi
Glejser Testi
Spermanın sıra korelasyonu testi
Goldfeld-Quant Testi
Breusch-Pagan-Goldfrey Testi
Ramsey Reset Testi
Lagrange Çarpanı (LM) Testi

White Testi :
White testi gerek basitliği gerek modeldeki bütün bağımsız değişkenleri kapsayan
gerekse normallik varsayımına uymayan durumlarda da uygulanabilirliği açısından en çok
kullanılan heteroskedasite testidir. Bir çok ekonometri paket programında heteroskedasite
white testi yardımıyla tespit edilmeye çalışılır.

Yi   1   2 X 2 i  L   k X ki  ui
şeklindeki bir modelde white testi yan regresyon modellerini kullanarak çalışır.

1. Adım: Modelden uˆ 1 , uˆ 2 , L , uˆ n ler hesaplanır.

2. Adım:

uˆ i2   1   2 X 2 i  L   k X ki  1 X 22   2 X 32  L   k X k2 

 1 X 2 X 3  L   k X 2 X k  1 X 3 X 4  L  vi
şeklinde ikinci bir regresyon modeli kurularak bu modele ait R2 değeri bulunur. İki bağımsız
değişkenin olduğu bir modelde izah edecek olursak

Y i   1   2 X 2 i   3 X 3i  u i
modeli
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uˆ i2   1   2 X 2 i   3 X 3 i   4 X 22   5 X 32   6 X 2 X 3  v i

şeklindeki bir yan regresyon modeline dönüştürülür. Bu yan regresyon modelinin R2 si
hesaplanır.

3. Adım:
H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0 (Homoskedasite)
H1 : 1  2  3  4  5  6 0 (Heteroskedasite)

Hipotezleri
n R2 ~ 2

şeklinde 2 tablo değeri ile mukayese edilir. n R2 değeri 2 tablo değerinden küçükse H0
yani homoskedasite; n R2 değeri 2 tablo değerinden büyükse H1 yani heteroskedasite
durumunun mevzubahis olduğu söylenir.

GSMH = 84434.06 + 1.286277 M2+ 5.073322 TEFE
R2= 0.998279

Modelinin hata terimlerinin karelerinin bağımsız değişken olduğu aşağıdaki model bulunur.
Bu modelde bağımsız değişkenlerin kareleri de yer alacaktır.
ut2= -559000000000 - 903316 M2 + 0.068967 M22 + 3441018 TEFE
- 0.27427 TEFE2
R2 = 0.659657

Hipotezler ve test istatistiği hatırlanacak olursa
H0 : 1 = 2 = 3 = 4 = 5 = 6 = 0 (Homoskedasite)
H1 : 1  2  3  4  5  6 0 (Heteroskedasite)
n R2 = 32(0.659657) = 21.10902

Yardımcı regresyon modelinde yer alan bağımsız değişken sayısı 4 dür.

2 (0.05, 2) = 9.488
dir. Hesaplanan değer tablo değerinden büyüktür. H0 hipotezi reddedilir. Heteroskedasite
durumu söz konusudur.
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a. Otokorelasyonun Teşhisi













Grafik Metodu
İşaret Testi:
Durbin Watson Testi (DW)
2 Testi (Ki - Kare Testi)
Durbin – h Testi
Durbin in Alternatif Testi
Wallis Testi
Brenblut-Webb Testi
Lagrange Çarpanı (Lagrange Mutiplier(LM)) Testi (Breusch-Goldfrey Testi)
Farebrother Testi
King Testi
Von Neumann Oranı Testi

Lagrange Çarpanı (Lagrange Mutiplier(LM)) Testi (Breusch-Goldfrey Testi)
Lagrange Çarpanı (LM) testi p. dereceden bir otokorelasyonun varlığını kontrol etmek
için kullanılır. Lagrange Çarpanı (LM) testi sadece p. dereceden bir otokorelasyonu test
etmekten başka birici dereceden p. dereceye kadar olan bütün otokorelasyon ihtimallerini ir
aradada test edebilir.
Eğer Lagrange Çarpanı (LM) testi sadece p. dereceden bir otokorelasyonu tespit için
kullanılacaksa hipotezler
H0 : p = 0
H1 : p  0
şeklinde olacaktır. Eğer birinci dereceden p. dereceye kadar olan bütün otokorelasyon
ihtimalleri birlikte test edilecekse hipotezler:
H0 : 1 = 2 = ----- = p = 0
H0 : 1  2  -----  p  0
şeklinde olmalıdır. Test istatistiğinin hesaplanmasına
Yt =  1 +  2 X t 2 +  3 X t 3 + - - - - - +  k X t k
şeklindeki asıl modelin hata terimlerinin tahminleri ût ler bulunarak başlanır. Daha sonra bu

ût ların bağımlı değişken olduğu bir model kurularak kaçıncı dereceye kadar otokorelasyon
aranacaksa o dereceye kadar ût nın gecikmeli değerleri konulur. Yeni model p. dereceden
gecikme için aşağıdaki şekli alır.
ût =  1 +  2 X t 2 + - - - +  k X t k + 1 u t - 1 + 2 u t - 2 +- - - + p u t-p + vt
Hatırlanacak olursa bir çok parametrenin bir arada testi için F testi kullanılmaktaydı
burada F testinin asimtotik hali olan Lagrange Çarpanı (LM) testi kullanılır. LM istatistiği p.
dereceden otoregresif hata teriminin dahil edildiği ikinci denklemin R2 si yardımıyla
LM = n R2
olarak hesaplanır. LM istatistiği p serbestlik dereceli 2 (Ki-Kare) dağılımına göre test edilir.
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GSMH = 198.2044 + 4.4025 M2
şeklindeki modelimizde LM tersti yardımıyla otokorelasyon olup olmadığını kontrol edelim.
Bunun için modelin hata terimlerinin (ut)bağımlı değişken olduğu bağımsız değişkenimiz olan
M2 ve hata terimlerinin bir ve iki gecikmeli değerlerinin bağımsız değişken olduğu aşağıdaki
gibi bir test modeli kuralım
ut = 114528.3 - 0.00971 M2 - 0.05333 ut-1 + 0.3226 ut-2
R2 = 0.093135
Burada hata teriminin iki gecikmeli değerlerini aldığımız için iki gözlem kaybetmiş
olduk n=30 dur. Hipotezlerimiz ise aşağıdaki gibi olacaktır.
H0 : 1 = 2 = 0 İkinci dereceden Otokorelasyon Yok
H0 : 1  2  0 İkinci dereceden Otokorelasyon var

Test istatistiğimiz
LM = n R2 = 30 (0.093135) = 2.98032
0.05 hata payıyla  = 2 serbestlik dereceli ki-kare tablo değeri

2(0.05

2)

= 43.773

dür.
2.98032 < 43.773
olduğundan H0 hipotezi kabul edilir. Modelde birinci ve ikinci dereceden otokorelasyon
yoktur.

b. Normalliğin Testi
Klasik doğrusal regresyon modelinin varsayımlarından biri hata terimleri olan ui lerin
normal dağılması varsayımıdır.
Klasik normal doğrusal regresyon modeli her bir ui nin aşağıdaki değerlerle normal
dağıldığını varsayar.
Ortalama : E(ui) = 0
Varyans : E(ui2) = 2
Kovaryans(ui , uj): E(ui , uj) = 0 i  j
Bu varsayımlar kısaca şu şekilde gösterilebilir:
ui ~N( 0, 2 )

Burada ~ “biçiminde dağılmıştır” anlamına gelir. N normal dağılımı gösterir parantez
içindeki değerler ise sırasıyla bu dağılımın ortalama ve varyansı gösterir. Burada gösterimden
anlaşılması gereken ui lerin sıfır ortalama ve 2 varyansla normal dağıldığıdır.
Hata terimleri olan ui lerin normal dağılması varsayımının sebeplerini şöyle
sıralayabiliriz.
1. ui ler rgresyon modelinde çok sayıda bağımsız değişkenin bağımlı değişkene birleşik
etkisini gösterir. Burada merkezi limit teoremi yardımıyla çok sayıda bağımsı
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değişkenin ve tesadüfi değişkenlerin sayıları sonsuza doğru arttıkça, bunların toplam
dağılımının birkaç aykırılık dışında normal dağılıma yaklaştığını gösterecektir.
Merkezi limit teoremi, ui nin normal dağılması varsayımının gerekçesini oluşturur.
2. Merkezi limit teoreminin bir aşka biçimi, değişken sayısı çok büyük olmasa da, bu
değişkenler tam bağımsı dağılmasalar da toplamlarının yinede normal dağılabileceğini
öne sürer.
3. EKK (En Küçük Kareler) tahmin edicilerinin olasılık dağılımları normallik
varsayımıyla kolayca türetilebilir, çünkü normal dağılımın bir özelliği de, normal
dağılmamış değişkenlerin doğrusal fonksiyonunun da normal dağılmış olmasıdır.
4. ui ‘nin normal dağıldığı varsayımı altında modeldeki parametreler olan  ların tahmini
olan ̂ ların da normal dağıldıklarını ileri sürecektir.

2
ˆ

1 ~ N  1 ,
 x i2








X i2 

2
ˆ

 0 ~ N   0 , 
2 
N
x

i


5. parametreler olan  ların tahmini olan ̂ ların da normal dağılmaları durumunda Yi
de aşağıdaki ortalama ve varyansla normal dağılacaktır.
E(Yi) = 0 + 1 Xi
Var(Yi) = 2
Yi ~ N(0 + 1 Xi , 2 )

Bir değişkenin normal dağılıp dağılmadığı Jarque-Berra (JB) Normallik testiyle
bulunur. Jarque-Berra testi çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) yardımıyla bulunur.
Çarpıklık (skewness) S ile ve basıklık (kurtosis) K ile gösterilirse Jarque-Berra (JB) istatistiği:

 S 2 ( K  3) 2 
JB  n 


24 
 6
şeklinde hesaplanır. Normal bir dağılımın çarpıklığı 0; basıklığı ise 3 dür. JB istatistiği büyük
örnekte 2 serbestlik dereceli bir 2 dağılımına uyar. Hesaplanan 2 değerinin olasılığı (pdeğeri) yeterince büyükse normallik hipotezi kabul edilir.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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İÇİNDEKİLER


Spesifikasyon Hataları



.Gerekli bir değişkeni model dışında bırakma



.Gereksiz bir değişkeni modele alma



Yanlış fonksiyonel form



Bağımlı değişken (Y) de ölçme hatası olması



Modeldeki Spesifikasyon Hatalarının Testleri



Modelde yer alan gereksiz bir değişkeni arama :



Yanlışlıkla Model dışında bırakılan değişken veya Yanlış fonksiyonel Form için
testler



Durbin Watson d istatistiğinin Spesifikasyon hatalarında kullanımı



Ramsey’in RESET (Spesifikasyon Hatası) Testi



LM (Lagrange Çarpanı) testi:
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ÖZET (TÜRKÇE)

Spesifikasyon hataları üzerinde durulacaktır.
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IV. Spesifikasyon Hataları

Spesifikasyon tabiri ekonometrik bir modelin genel yapısını ve kuruluş mantığını ifade
etmektedir. Bir ekonometrik modelin kuruluşu esnasında araştırmacı farkında olmadan bazı
spesifikasyon hataları yapabilir. Bu spesifikasyon hatalarının en önemlileri aşağıdakilerdir.







Gerekli bir değişkeni model dışında bırakma
Gereksiz bir değişkeni modele alma
Yanlış fonksiyonel form
Bağımlı değişken (Y) de ölçme hatası olması
Bağımsız değişkenler (X ler) de ölçme hatası olması

Bu kısımda söz konusu spesifikasyon hatalarını yapmanın sonuçları ve modelde spesifikasyon
hatası olup olmadığının test edilmesini incelemeye çalışacağız.

a. .Gerekli bir değişkeni model dışında bırakma

Kurulması gereken asıl model

Yi = 0 +1 X1i + 2 X2i +ui

olsun bu modelin yerine spesifikasyon hatası yapılarak

Yi = 0 +1 X1i +vi

şeklinde bir model kurulmuş olsun. Bu durumda X2i model dışında bırakarak aşağıdaki
sorunlara sebep vermiş oluruz:
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1. Eğer model dışında bırakılan X2i modeldeki X1i ile ilişki halindeyse yani r12=0 değilse
0 ve 1 hem sistematik hatalı hem de tutarsızdır. Yani E(1), 1 e ve E(0) 0 a eşit
değildir. Gözlem sayısı ne kadar büyütülürse büyütülsün bu sistematik hata ortadan
kalkmayacaktır.
2. X1i ve X2i ilişkisiz olursa (r12=0) 1 sistematik hatasızdır. Fakat 0 hala sistematik
hatalıdır.
3. Hata teriminin varyansı 2 yanlış tahmin edilmiştir.
4. ̂ 1 in varyansı (=  2  x12i ) ̂ 1 in varyansının sistematik hatalı bir tahminidir.
5. Bütün bunların sonucunda da tahmin edilebileceği gibi güven aralıkları, hipotez
testleri ve tahmin edilen parametrelerin istatistiksel anlamlıkları şüpheli bir hale
gelecektir.

Var (ˆ 1 ) 

Var ( ˆ1 ) 

2

x

2
1i

2

x

2
1i

(1  r122 )

b. .Gereksiz bir değişkeni modele alma

Kurulması gereken asıl model

Yi = 0 +1 X1i +ui

olsun bu modelin yerine spesifikasyon hatası yapılarak

Yi = 0 +1 X1i + 2 X2i +vi
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şeklinde bir model kurulmuş olsun. Bu durumda modelde yer almaması gereken X2i
değişkenine modelde yer verilmiş olacaktır. Bunun sonucunda aşağıdaki sorunlara sebep
vermiş oluruz:






Spesifikasyon hatalı olan Yi = 0 +1 X1i + 2 X2i +vi modelinin EKK (En Küçük
Kareler) tahminlerinin hepsi hem sistematik hatasız hem de tutarlıdır.
Hata teriminin varyansı 2 doğru tahmin edilmiştir.
Güven aralıkları ve hipotez testleri hala geçerlidir.
Fakat tahmin edilen ’lar genellikle etkin değildir, yani varyansları doğru modelin ̂
’larının varyanslarından genellikle büyüktür.

2
Var ( ˆ1 ) 
 x12i
Var (ˆ 1 ) 

2

x

2
1i

(1  r122 )

Var (ˆ 1 )
1

2
Var ( ˆ1 ) (1  r12 )

c. .Yanlış fonksiyonel form

Doğrusal ekonometrik bir modelin yanlışlıkla logaritmik bir bağlantıyla, logaritmik bir
model yine yanlışlıkla doğrusal olarak veya doğrusal olmayan (nonlinear) bir ilişki yine
yanlışlıkla doğrusal bir yapıda gösterilmiş olabilir. Bu tip bir spesifikasyon hatası yanlış
fonksiyonel form olarak bilinmektedir.

d. .Bağımlı değişken (Y) de ölçme hatası olması
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Modelimiz

Yi* =  +  Xi +ui

olsun Burada Yi* yanlış ölçülmüş bir bağımlı değişkendir.

Yi = Yi* +i

Burada i Yi* deki ölçmeden kaynaklanan hatayı göstermektedir. Ölçme hatasından
kaynaklanarak ölçme hatalı model

Yi = ( +  Xi + ui) + i

=  +  Xi + (ui +i)

=  +  Xi + vi

Burada vi = ui + i dir. Yani ölçme hatası da hata terimine eklenmiş olacaktır. Bunun
sonucunda tahmin edilen parametrenin varyansı

 u2
Var ( ˆ ) 
 x i2

yerine ölçme hatasının tesirinde
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Var ( ˆ ) 


 v2

x

2
i

 u2   2

x

2
i

olacaktır. Burada ikinci varyansın birinci varyanstan büyük olacağı açıktır. Dolayısıyla
bağımlı değişkendeki ölçme hatası ˆ 2ˆ nın sistematik hatasız bir tahmini olmakla beraber
ölçme hatalı olan ˆ 2ˆ normalden daha büyük olacaktır.1

e. .Bağımsız değişkenler (X ler) de ölçme hatası olması

Yi =  +  Xi* + ui

Burada Xi* Xi nin ölçme hatalı hali olsun burada

Xi = Xi* + wi

dir wi ise Xi deki ölçme hatasını göstermektedir. Bu durumda ölçme hatalı denklemimiz

Yi =  +  (Xi – wi) +ui

=  +  Xi + (ui -  wi)

=  +  Xi + zi

1

Gujaratti S.468
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olacaktır. Bu durumda Kov(zi , Xi) = -  2w olacaktır.

Bu da klasik doğrusal regresyon modelinin Xi lerle hata terimleri i ler arasında
bağlantı olmaması varsayımını çiğneyecektir. Bu varsayımın çiğnenmesiyle EKK (En Küçük
Kareler) tahmin edicileri sistematik hatalı olmakla kalmayıp aynı zamanda tutarsız olurlar.
Gözlem sayısı arttırılsa bile parametre tahmin edicileri sistematik hatalı kalmaya devam
ederler. 2

2.Modeldeki Spesifikasyon Hatalarının Testleri

a. .Modelde yer alan gereksiz bir değişkeni arama :

Genellikle t ve F testleri modelde yer alan gereksiz değişkeni tespit etmekte yeterlidir.
t testini geçemeyen bir değişken modelde gereksizdir. Bununla beraber iktisat teorisi bize o
değişkenin modelde bulunması gereken bir değişken olduğunu söylemekle beraber yapılan
parametre testinde bu değişken anlamsız çıkıyorsa o zaman veri eşeleme (data mining)
teknikleri kullanılmalıdır. 3

b. .Yanlışlıkla Model dışında bırakılan değişken veya Yanlış fonksiyonel Form
için testler

Bir ekonometrik model ele alındığında kitabımızda şimdiye kadar bahsettiğimiz t
testi, R 2 ve Durbin Watson d istatistiği gibi bazı sınamalar modelimizde bir eksiklik veya bir

2
3

Gujaratti S. 469
Gujaratti S.460-461
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hata bulunup bulunmadığını kontrol içindir. Örneğin modelimizde t istatistikleri anlamlı
olduğu halde R 2 çok düşükse veya Durbin Watson d istatistiği otokorelasyona işaret ediyorsa
modelde bir şeyler doğru gitmiyor demektir. t istatistikleri anlamlı olduğu halde R 2 nin
düşük olması modelde önemli bir değişkeni model dışında bırakmış olabileceğimiz manasına
gelebilir. Buna ek olarak Durbin Watson d istatistiği otokorelasyona işaret ediyorsa önemli bir
değişkeni model dışında bırakmış olabileceğimiz veya yanlış bir fonksiyonel form
kullandığımız ihtimali güçlenmektedir. Modelde bulunması gereken bir değişkeni model
dışında bırakmamız veya yanlış fonksiyonel form kullanmamız durumunda yapmış
olduğumuz bu yanlış hata terimlerine eklenecektir. Bu sebeple yanlışlıkla model dışında
bırakılan değişken veya yanlış fonksiyonel form için testler genellikle hata terimlerinin

(kalıntıların) incelenmesine dayanmaktadır.

c. .Durbin Watson d istatistiğinin Spesifikasyon hatalarında kullanımı

Aşama aşama Durbin Watson d istatistiğinin yanlışlıkla model dışında bırakılan
değişken veya yanlış fonksiyonel form için kullanımı aşağıdaki gibidir.

1. Düşünülen modelde EKK kalıntıları olan ûi ler bulunur.
2. Eğer yanlışlıkla model dışında bırakılan bir değişkenden mesela Z den
şüpheleniliyorsa bulunan bu ûi değerleri Z in artan değerlerine göre sıralanır.
3. Bu yolla sıralanan hata terimleri (kalıntılar) Durbin Watsonun d istatistiğiyle test
edilir.

n

 (uˆ
d

t

 uˆ t 1 ) 2

t 2

n

 uˆ

2
t

t 1
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4. Hesaplanan bu d değeri Durbin Watsonun d tablosuna göre anlamlıysa modelin yanlış
kurulduğu varsayımını kabul ederiz.

d. .Ramsey’in RESET (Spesifikasyon Hatası) Testi

Yi = 0 + 1 Xi + i

şeklinde bir model kurmuş olalım. Modelimiz için Ramsey’in RESET (spesifikasyon hatası)
testi aşama aşama aşağıdaki gibidir.

1. Modelimizden Yi lerin tahmin edilen değerleri olan Ŷi leri buluruz
2. Bu Ŷ ları ek bağımsız değişken olarak kabul ederek Yˆ 2 ve Yˆ 3 lerde dahil edilerek
i

i

i

Yi = 0 + 1 Xi + 2 Yˆi 2 + 3 Yˆi3 + ui

şeklinde yeni bir model hesaplanır.
3. İlk modeldeki R2 lere R2eski ikinci modeldeki R2 lere R2yeni diyecek olursak bu eski ve
yeni R2 değerleriyle aşağıdaki F testi yapılır.

F

2
( R 2yeni  Reski
) a
2
(1  R yeni
) ( n  b)

a yeni bağımlı değişken sayısı
b yeni modeldeki bütün katsayılarının sayısı

4. Hesaplanan F istatistiği anlamlıysa modelin yanlış kurulduğu hipotezini kabul ederiz.
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e. .LM (Lagrange Çarpanı) testi:

Yi = 0 + 1 X1i + i

Şeklindeki bir modelde ilk örneğimizde Xi2 ve Xi3 ün model dışında bırakıldığı ikinci
örnekte Zi şeklindeki bir değişkenin model dışında bırakıldığı hali LM testiyle incelemeye
çalışalım.

Birinci örnekte kısıtlı (restricted) model

Yi = 0 + 1 Xi + ui

Kısıtsız modelimiz ise
Yi = 0 + 1 Xi + 2 X i2 + 3 X i3 + vi

olsun. Birinci örneğimi için LM testi aşama aşağıdaki gibi yapılacaktır.

1. Kısıtlı (restricted) regresyon modelimizdeki ûi leri EKK ile tahmin ederiz.
2. Aslında kısıtsız regresyon modeli doğru regresyonsa ûi ler ile X i2 ve X i3 ler arasında
bir ilişki olması gereklidir.
3. Bu sebeple ûi lerin bağımlı değişken olduğu X i2 ve X i3 ün de dahil edileceği
aşağıdaki gibi bir yan regresyon denklemi kurulur.

ûi = 0 + 1 Xi + 2 X i2 + 3 X i3 + i

4. Engle büyük örneklerde (n gözlem sayısı) yan regresyon modelinden elde edilen R2 ile
gözlem sayısının (n) çarpımı kısıt sayısı serbestlik dereceli 2 dağılımına uyar.
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n R2 ~ 2 (kısıt sayısı)

5. Elde edilen 2 değeri 2 – tablo değerinden büyükse kısıtlı regresyonu reddederiz yani
modelin spesifikasyon hatasız şekli aşağıdaki kısıtlamasız (unrestricted) halidir.

Yi = 0 + 1 Xi + 2 X i2 + 3 X i3 + vi

İkinci örnekte kısıtlı (restricted) model

Yi = 0 + 1 Xi + ui

Kısıtsız modelimiz ise

Yi = 0 + 1 Xi + 2 Zi + vi

şeklindedir burada Zi model dışında bırakılan bir değişkendir. Kısıtlı ve kısıtsız modellerin
hata terimleri (kalıntıları) hesaplanır. Burada kısıtlı modelin hata terimlerinin kareleri toplamı
uˆ i2 kısıtsız modelin hata terimi kareleri toplamı vˆ i2 arasındaki fark kısıtlı modelin hata

terimlerinin kareleri toplamı uˆ i2 ye bölünerek Re2 aşağıdaki şekilde bulunur.

R

2
e

 uˆ   vˆ

 uˆ
2
i

2
i

2
i



SSE R  SSE U
SSE R
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bu Re2 değeri denklemde de görüldüğü gibi kısıtlı modelin SSE’si ile kısıtsız modelin SSE’si
arasındaki farkın kısıtlı modelin SSE’sine bölünmesiyle de bulunabilir.

H0 : 2 = 0

hipotezi

n Re2 ~ 2 (kısıt sayısı)

ile test edilir.

16 / 18

ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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İÇİNDEKİLER


Eşanlı Denklem Sistemleri Ve Eşanlı Modeleme



Yapısal Biçim Modeli:



Daraltılmış Biçim Modeli



İçsel (Endojen) Değişkenler :



Dışsal (Exojen) Değişkenler:



Yapısal Ve Daraltılmış Biçim Parametrelerinin Farkları:



Eşanlı Denklem Sapması: Basit Ekky Tahmincilerinin Tutarsızlığı



Eşanlılık Sınaması:



Hausman Model Kurma Sınaması:



Dışsallık Sınaması:



Belirlenme:
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ÖZET (TÜRKÇE)
Eşanlı Denklem Sistemleri ve Eşanlı Modeleme üzerinde durulacaktır.
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EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİ VE EŞANLI MODELEME
•Eşanlı denklem sisteminde, Y den X e ve X den Y ye karşılıklı iki yönlü etki vardır.
•Y ile X arasındaki karşılıklı ilişki nedeniyle tek denklemli bir model kurulamaz.
• Bu yüzden birden çok denklemli eşanlı bir model kullanmak gerekecektir.
•Bir eşanlı modelde, birbirini karşılıklı olarak etkileyen veya karşılıklı olarak birlikte etkilenen bağımlı
değişkenlerin her biri için yeni bir denklem yer alır.

Eşanlı modeldeki değişken türleri :
•İÇSEL (ENDOJEN) DEĞİŞKENLER :
Bir eşanlı modelde birbirini karşılıklı olarak etkileyen değişkenlere içsel değişken denir.
•DIŞSAL (EXOJEN) DEĞİŞKENLER:
Değerleri dışarıdan belirlenen değişkenlerdir.

Örnek 1
1.Talep Denklemi Y1= α0+α1Y2+u1
2. Arz Denklemi Y2= α2+α3Y1+1X+u2

Y1: Miktar;
Y2: Fiyat;
X: Yağış Miktarı

Yağış miktarı(X) --> Arz Miktarı --> Buğday Fiyatı
Y1

Y2

Örnek 2:
Y=f(X)=α0+α1X +u1
X=f(Y)=0+1Y+2I+u2
Y= Para arzı X= Gelir Seviyesi

Y

X
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I
GERİ DÖNÜŞLÜ DENKLEM SİSTEMLERİ

Y1=f(X1,X2,X3,................Xk,u1)
Y2=f(X1 X2 X3 ................Xk,Y1,u2)
Y3=f(X1,X2,X3,................Xk,Y1,Y2,u3)

• Modelin, ilk denkleminin sağında sadece dışsal X değişkenleri yer alır.
•İkinci denklemim sağında dışsal değişkenler ve ilk denklemin ilk içsel değişkeni Y1 yer alır.
•Üçüncü denklemin sağında dışsal değişkenler ve ilk ve ikinci denklemin içsel değişkenleri yer alır.
•Hata terimleri u’ların birbirinden bağımsız oldukları varsayılır.
•Geri dönüşlü modellerin denklemleri teker teker basit EKKY ile çözülebilir.

Y1=a10 +b11X1+b12X2+u1
Y2=a20+a21Y1 +b21X1+b22X2+u2
Y3=a30+a31Y1+a32Y2 +b31X1+b32X2 +u3

• Y’ler içsel, X’ler dışsal değişkenlerdir.
•Farklı hata terimleri arasında ilişki olmadığı varsayımı yapılmaktadır.

Kov(u1,u2)=kov(u1,u3)=kov(u2,u3)=0

•Geri dönüşlü sistemin her bir denklemine ayrı ayrı Basit EKKY uygulanabilir.
•Geri dönüşlü sistemde içsel değişkenler arasında karşılıklı bağımlılık yoktur. Geri dönüşlü modelin
her denklemi tek yönlü sebep ilişkisi gösterir.

GERİ DÖNÜŞLÜ DENKLEM SİSTEMLERİ İLE EŞANLI DENKLEM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRMASI

Y1=a0+a1Y2+a3Y3+b1X1+b2X2+u1
Y2=a3+a4Y1+a5Y3+b3X3+u2
Y3=a6+a7Y1+a8Y2+b4X2+b5X3+u3

Y1=a0+b1X1+b2X2+u1
Y2=a1+a2Y1+b3X3+u2
Y3=a3+a4Y1+a5Y2+b4X1+b5X2+u3
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EŞANLI MODEL

GERİ DÖNÜŞLÜ MODEL

YAPISAL BİÇİM MODELİ:

• Yapısal model eşanlı modellerin kendisi olup, değişkenler arasındaki ilişkilerin yapısını gösteren
denklemlerden meydana gelir.
•Yapısal denklemler adı verilen bu denklemler, içsel değişkenleri;
•Diğer içsel değişkenler
•Dışsal değişkenler
•Hata teriminin fonksiyonu olarak ifade ederler.

Bir yapısal modelin matematiksel olarak çözülebilmesi
için gerekli şart:

Yapısal modelin denklem sayısı = Yapısal modelin içsel değişken sayısı

Y1=a12Y2+a13Y3+…….a1MYM+b11X1+b12X2+……..+b1kXk+ u1
Y2=a21Y1+a23Y3+…….a2MYM+b21X1+b22X2+……..+b2kXk+ u2
Y3=a31Y1+a32Y2+…….a3MYM+b31X1+b32X2+……..+b3kXk+ u3

YM=aM1Y1+aM2Y2+…….aM3YM+bM1X1+bM2X2+……..+bMkXk+uM

Y1, Y2, ….YM= İçsel(Karşılıklı Bağımlı Değişkenler)
X1, X2,…..,XK= Dışsal Değişkenler
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İçsel Değişkenler

1. Değerleri model içinde tayin edilir.
2. Stokastiktir.
Dışsal Değişkenler

1. Değerleri model dışında tayin edilir.
2. Stokastik değildir.
3. İçsel değişkenlerin gecikmleri değerleri de (yt-1) dışsal değişken olarak kabul edilir.
4. Xt, Xt-1 dışsal değişkenler grubundadır.

DARALTILMIŞ BİÇİM MODELİ



Yapısal denklemlerden M içsel değişken için çözüm yapılarak daraltılmış kalıp denklemleri ve

buna bağlı daraltılmış kalıp parametreleri elde edilebilir


Bir daraltılmış kalıp denklemi bir içsel değişkenin yalnızca dışsal değişkenlerin fonksiyonu

olarak ifadesidir.
Y = f(X ,X ,…….,X ,v )
1

1

2

k

1

Y = f(X ,X ,……,X ,v )
2

M

1

2

M

k

M

2

M

Y = f(X ,X ,……,X ,v )
M

Yi = πi1X1+πi2X2+…….+πikXk

1

2

k

M

i=1,.. …M

Daraltılmış modeldeki dışsal değişken katsayıları(i) kısa dönem çarpanlarıdır.

Basit Bir Makro Ekonometrik Model:
Yapısal Biçim Denklemleri:
Ct=a0+a1Yt+u1t 

Tüketim Fonksiyonu
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It=b0+b1Yt+b2Yt-1+u2t



Yatırım Fonksiyonu

Yt=Ct+It+Gt



Gelir Özdeşliği

C:Toplam tüketim harcaması
Y:Milli Gelir
I:Yatırım
G:Devlet(kamu)harcamaları
Ct , Yt ve It üç içsel değişkendir. Yt-1 ve Gt dışsal değişkenlerdir.

Daraltılmış Biçim Denklemleri:
Ct=f (Yt-1,Gt)=π1+π2Yt-1+π3Gt+v1
It=f (Yt-1,Gt)=π4+π5Yt-1+π6Gt+v2
Yt=f (Yt-1,Gt)=π7+π8Yt-1+π9Gt+v3

Yt  Ct  I t  Gt  (a0  a1Y  u1 )  (b0  b1Yt  b2Yt 1  u2 )  Gt
Yt  a1Yt  b1Yt  (a0  b0 )  b2Yt 1  Gt  u1  u2
Yt (1  a1  b1 )  (a0  b0 )  b2Yt 1  Gt  (u1  u2 )
Yt 

(a0  b0 )
b2
1
(u1  u2 )

Yt 1 
Gt 
(1  a1  b1 ) (1  a1  b1 )
(1  a1  b1 )
(1  a1  b1 )

Ct 

a0  a0 b1  a0b1
b2 a1
a1
u a u bu
Yt 1 
Gt  1 1 2 1 1

1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1

1

2

3

v1

Ct=f (Yt-1,Gt)=π1+π2Yt-1+π3Gt+v1
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It 

b1
b0  b0 a1  b1a0 b2 (1  a1 )
u  b u  a1u 2
Gt  1 1 2
Yt 1 

1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1

4

5

6

v2

It=f (Yt-1,Gt)=π4+π5Yt-1+π6Gt+v2

Yt 

a0  b0
b2
1
u  u2
Yt 1 
Gt  1

1  a1  b1 1  a1  b1
1  a1  b1
1  a1  b1

7

8

9

v3

Yt=f (Yt-1,Gt)=π7+π8Yt-1+π9Gt+v3

Yt   7   8Yt 1   9Gt  v3

Buradan kısaca daraltılmış biçim parametreleri aşağıdaki gibidir:

1 

a0  a0b1  a0 b1
1  a1  b1

2 

b2 a1
1  a1  b1

3 

a1
1  a1  b1

11 / 34

4 

b0  b0 a1  b1a0
1  a1  b1

5 

b2 (1  a1 )
1  a1  b1

6 

b1
1  a1  b1

7 

a0  b0
1  a1  b1

8 

b2
1  a1  b1

9 

1
1  a1  b1

Yapısal model parametreleri (a,b) ve daraltılmış model parametreleri (p) farklı anlamlıdır.
Yapısal parametre, ekonominin tek bir kesimindeki her bir yapısal denklemdeki, her bağımsız
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisini gösterir.
Daraltılmış kalıp parametreleri hem doğrudan hem de dolaylı etkileri gösterir.
Yapısal modelin herhangi bir denkleminde açıkca görülmeyen bir değişken o denklemin bağımlı
değişkenini dolaylı olarak etkileyebilir.

5 daraltılmış parametresine ilişkin doğrudan ve dolaylı etkilerini bulalım:
Ct=a0+a1Yt+u1t
It=b0+b1Yt+b2Yt-1+u2t
Yt=Ct+It+Gt

It=f (Yt-1,Gt)=π4+π5Yt-1+π6Gt+v2

5 Yt-1 deki bir birimlik artışın yatırım üzerinde yaptığı etkiyi ölçer.

Birinci Kısım Etki: Doğrudan Etki = It=b0+b1Yt+b2Yt-1+u2t
İkinci Kısım Etki:
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Yt-1→It

5 

,

It →Yt

,

Yt →Ct

 (1  a1 ) 
 b2b1 
b2 (1  a1 )
  b2  

= b2 




1
a
b
1
a
b
1  a1  b1
1
1
1
1





Burada:

5 

b2

Toplam Etki

=

 b2b1 




1
a
b
1
1


+

Direk Etki

+

Dolaylı Etki

İkinci Eşanlı Denklem Sistemi Örneği: Arz-Talep Fonksiyonu

Yapısal Biçim Denklemleri:

Qtd  a0  a1 P  u1

a1  0

Talep Fonksiyonu

Qts  b0  b1 P  u 2

b1  0

Arz Fonksiyonu

Qts  Qtd  Q

Arz-Talep Dengesi

Daraltılmış Biçim Denklemleri:

a0+a1Pt+u1=b0+b1Pt+u2

Pt 

b0  a0 u 2  u1

a1  b1 a1  b1

1

v1
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Qt 

a1b0  a0b1 a1u 2  b1u1

a1  b1
a1  b1

2

v2

Yapısal ve Daraltılmış Biçim Parametrelerinin Farkları:

• Yapısal parametreler, ekonominin tek bir kesimindeki her bir yapısal denklemindeki, her bağımsız
değişkenin bağımlı değişken üzerindeki doğrudan etkisini gösterir.
• Daraltılmış kalıp parametreleri hem doğrudan hem de dolaylı etkiyi gösterir.
• Daraltılmış kalıp parametreleri π’ler, dışsal değişkendeki değişmenin içsel değişkenler üzerindeki
doğrudan ve dolaylı olmak üzere toplam etkisini, içsel değişkenler arasındaki karşılıklı bağımlılık
dikkate alındıktan sonra, ölçmeye yararlar.

Eşanlı Denklem Sapması: Basit EKKY Tahmincilerinin Tutarsızlığı

Eşanlı bir modelin herhangi bir denkleminin sağında yer alan içsel değişkenlerden bir veya bir kaçı o
denklemdeki hata terimi ile ilişkili iseler, bu denkleme basit EKKY uygulandığı taktirde TUTARSIZ
tahminciler elde edilmektedir.

Ct=a0+a1Yt+u1t
Yt=Ct+It

E(ut)=0
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E(ut2)= 2
E(ut,ut-1)=0
Kov(It, ut)=0
Kov(Yt, ut)≠0
EKKY / 5 nolu varsayımı: Kov(ui, Xi)=0
Örnek b̂1 (tahmini) parametresi b1 parametresinin tutarsız bir tahminidir.

kov(Yt,ut)0 İspatıtlayacak olursak:
Kov (Y,u)=E{[Y-E(Y)][u-E(u)]}

Y

;

b0
1
1

I
u
1  b1 1  b1
1  b1

E (Y ) 

b0
1

I
1  b1 1  b1

Y  E (Y ) 

E(u)=0

(1)

(2)

u
1  b1

E (u 2 )  2
kov(Y , u ) 

0
1  b1 1  b1

Eşanlı Modellerin Denklem ve Değişken Sayısı:

Eşanlı bir modelde alınacak denklem sayısı, genelde modelin amacının ileriye yönelik tahmin mi
yoksa belli parametrelerin en iyi tahminleri mi olduğuna bağlıdır.
Eşanlı bir modelin içsel değişkenlerinin sayısı modelin denklem sayısına eşit olmalıdır.
Dışsal değişken sayısı istenildiği kadar alınabilir.
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Ancak değişken sayısının çok fazla artması modeli karmaşık hale getirir.

Eşanlılık Sınaması:

Eşanlılık sınaması, bir açıklayıcı değişkenin(içsel)hata terimi ile ilişkili olup olamadığının
sınanmasıdır.

Hausman Model Kurma Sınaması:

Talep Fonk. :Qt=a0+a1Pt+a2It+a3Rt+u1t

(1)

Arz Fonk. :Qt=b0+b1Pt+u2t

(2)

Daraltılmış Kalıp denklemleri:

Pt=π0+ π 1It+ π 2Rt+vt
Qt= π 3+ π 4It+ π 5Rt+wt

(3)
(4)

1.Adım: Pt nin Rt ile It ye göre regresyonu hesaplanıp vt nin tahminleri bulunur.

Pˆt  ˆ 0  ˆ1 I t  ˆ 2 Rt
Pt  Pˆt  vˆt

(5)
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2.Adım: Qt nin Pt ile vt nin tahminlerine göre regresyonu hesaplanır: P nin tahmini ve vt nin tahmini
(1) nolu denklemde yerine konulur.

Qt   0  1 Pˆt  1vˆt  ut 2
3.Adım: vt nin tahmininin parametresine (1'e) t testi uygulanır Sonuç anlamlı çıkarsa eşanlılık
olmadığı önsavı reddedilir.

Dışsallık Sınaması:

Y1,Y2,Y3 gibi üç değişkenli, üç denklemli bir model ve X1, X2, X3 gibi dışsal değişkenler bulunsun.

Y1i=α0+ α2Y2i+ α3Y3i+1X1i+u1i

1.Adım: Y2 ve Y3 için daraltılmış kalıp denklemlerinden Y2i-nin tahmini ve Y3i nin tahmini elde edilir.
2. Adım: Tahminler ana modelde yerine konulur:

Y1i=α0+ α2Y2+ α3Y3+1X1+2 Ŷ2 +3 Ŷ3 +v1

3.Adım: 2=3=0 önsavı test edilir. Eğer bu önsav reddedilirse Y2 ve Y3 değişkenleri içsel sayılır.
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Belirlenme:

Modelin eşanlı olduğuna ve içsel değişkenlerin doğru belirlendiğine karar verildikten sonra belirlenme
aşamasına geçilir. Bu aşamadan sonra yapılacak şey modelin tahmin edilmesidir ancak eşanlı denklem
modellerinin tahmin edilebilmesi için her bir denklemin ayrı ayrı belirlenmiş olması
gerekmektedir.Belirlenme sadece davranışsal denklemler için incelenir. Eşanlı denklem modellerinde
üç tip belirlenme durumuyla karşılaşılmaktadır bunlar eksik, tam, aşırı belirlenmedir.

Eksik Belirlenme: Bilinmeyen sayısının, denklem sayısından az olma durumu.
Tam Belirlenme: Bilinmeyen sayısı ile denklem sayısının eşit olma durumu.
Aşırı Belirlenme: Bilinmeyen sayısının denklem sayısından az olma durumudur.

Belirlenmenin Yapısal Denklemlerle İncelenmesi:
1-Boy şartı:Bu şart gerekli ancak yeterli olmayan şarttır.

K-M ~ G-1

K: sistemde yer alan tüm değişkenlerin sayısı
M: incelenen denklemdeki değişken sayısı
G:modelde yer alan içsel değişken sayısı

K-M> G-1  Aşırı belirlenme.
K-M < G-1  Eksik belirlenme.
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K-M = G-1  Tam belirlenme.

2- Rank şartı: Yeterli şarttır. İstenen durum;incelenen denklemden dışlanan denklemlerin
parametrelerinden oluşan matris rankının G-1’e eşit olmasıdır.

Eşanlı Denklem Sistemlerinde Tahmin Yöntemleri:

Bir denklem sisteminde eşanlılık varsa ve Klasik En Küçük Kareler yöntemiyle tahmin
yaparsak,parametre tahmincileri sapmalı ve tutarsız olur. Bundan daha önce bahsetmiştik.

1. Tek Denklem Yöntemleri:
Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi
İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
Araç Değişken Yöntemi
Sınırlı Bilgi ile Maksimum Benzerlik Yöntemi

2.Sistem Yöntemleri:
Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi
Tam Bilgi ile Maksimum Benzerlik Yöntemi

Tek Denklem Yöntemleri:
Tüm bilgiler kullanılır,fakat her denklem ayrı ayrı incelenir.
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Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi: Model tam belirlenmiş olmalı,indirgenmiş kalıp
denklemlerinin hata terimleri,klasik EKK varsayımlarını doğrulamalıdır.(sıfır ortalamalı,sabit
varyanslı,normal dağılmış olma gibi)

Dolaylı En Küçük Kareler Yöntemi’nin Aşamaları:
1. Model tam belirlenmiş olmalıdır.
2. İndirgenmiş kalıp denklemleri uzun yolla oluşturulur.
3. Her bir denkleme En Küçük Kareler Yöntemi uygulanarak “Π tahminci”ler bulunur.
4. En son olarak yapısal denklem parametreleri tahmin edilir.

İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi : Aşırı belirlenmiş denklemlere uygulanır.Hata terimi ile
ilgili olana Klasik En Küçük Kareler varsayımları aranır.. Denklemlere iki defa En Küçük Kareler
uygulanır. İkinci En Küçük Kareler de Y ler yerine Y tahminler konulur.

İki Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi’nin Aşamaları:
1. Kısa yoldan indirgenmiş kalıp denklemleri oluşturulur.
2. İndirgenmiş kalıp denklemlerine En Küçük Kareler Yöntemi uygulanır.
3. İndirgenmiş kalıp denklemlerinde yer alan içsel değişkenlerin
tahmini değerleri bulunur.
4. Tahmin edilen değerler ,orijinal denklemimizin sağındaki içsel
değişkenlerin yerine yazılır,ve model En Küçük Kareler Yöntemi ile tahmin edilir.

Araç Değişken Yöntemi :Aşırı belirlenmiş modellerde kullanılır.
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Sınırlı Bilgi ile Maksimum Benzerlik Yöntemi: Tek denklem yöntemidir. Bu yöntemde de
modeldeki tüm dışsal değişkenleri bilmek gerek.Minimum varyans oranı ile tahmin yapılır.

Sistem Yöntemleri:
Her bilgi kullanılır;fakat tüm denklemler bir anda incelenir.

Üç Aşamalı En Küçük Kareler Yöntemi : Bu yöntem aşırı belirlenme durumunda kullanılır ve
sistem yöntemidir. 3 Aşamalı En Küçük Kareler Yönteminde En Küçük Kareler Yöntemi üç kez
uygulanır.Bu yöntemin uygulanabilmesi için ,sistemde yeralan tüm yapısal kalıp denklemlerinin
bilinmesi ve bunların aşırı belirlenmiş olması yanında,sistemde yeralan tüm değişkenlerin de bilinmesi
gerekir.
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Örnek Model:

YAPISAL BİÇİM:

Y=C+I+G
C = 0 + 1 Y
X = α0 + α1 Y + α2 USD
M = 0 + 1 Y + 2 USD
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DARALTILMIŞ BİÇİM:

Y = a0+ a1 I + a2 G + a3 USD
C = b0+ b1 I +b2 G + b3 USD
X = c0+ c1 I + c2 G + c3 USD
M = d0+ d1 I + d2 G + d3 USD

Belirlenme Matrisi
Y
1. Denklem
2. Denklem
3. Denklem
4. Denklem

C
1
0
0
0

I
0
1
0
0

G
X
a1 a2
0
b1 b2
0
c1 c2
1
d1 d2
0

M
0
0
0
1

USD
a3
b3
c3
d3
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Görüldüğü üzere dört denklemde aşırı belirlenmiş denklemlerdir.
Şimdi Eşanlılık testi için tek tek daraltılmış biçim denklemlerini kuralım ve bu değişkenlere ait hata
terimlerini ve tahmin değerlerini birer değişkene atayalım.
Daha sonra sırasıyla bu değişkenlerin tahmini değerleri ve diğer değişkenler modele konularak
eşanlılık testi yapılacaktır.
Dependent Variable: GSMH
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:41
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I
G
USD

-476974.3
6.567214
0.793630
350112.3

1067568.
0.317145
0.724087
1060311.

-0.446786
20.70728
1.096042
0.330198

0.6590
0.0000
0.2839
0.7441

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.998911
0.998775
3098714.
2.30E+14
-456.0741
7338.240
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

50542999
88530463
32.86244
33.05275
32.92062
1.888333

Dependent Variable: CT
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:48
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I
G
USD

-4609002.
4.648033
1.390341
3469470.

1747928.
0.519262
1.185548
1736047.

-2.636837
8.951234
1.172741
1.998489

0.0144
0.0000
0.2524
0.0571

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.994814
0.994165
5073523.
6.18E+14
-469.8795
1534.498
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

36110517
66420279
33.84853
34.03885
33.90671
0.726179
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Dependent Variable: X
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:49
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I
G
USD

1168386.
1.130476
-0.736308
-843339.9

537874.0
0.159788
0.364818
534217.7

2.172229
7.074868
-2.018290
-1.578645

0.0399
0.0000
0.0549
0.1275

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.981261
0.978918
1561229.
5.85E+13
-436.8797
418.9097
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

6491720.
10752596
31.49141
31.68172
31.54959
1.893737

Dependent Variable: M
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:50
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
I
G
USD

-300369.9
-0.969900
0.216129
186591.4

454899.4
0.135138
0.308540
451807.2

-0.660300
-7.177096
0.700489
0.412989

0.5153
0.0000
0.4904
0.6833

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.987959
0.986453
1320387.
4.18E+13
-432.1884
656.3776
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-6574336.
11344559
31.15631
31.34663
31.21449
2.106967
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Dependent Variable: GSMH
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 01:53
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CT_TAH
CT_HATA
X_TAH
X_HATA
M_TAH
M_HATA

-764794.3
-1.059845
0.219275
-9.967683
0.712982
-23.46803
-0.971023

403382.3
0.369836
0.098132
2.162182
0.459107
4.191996
0.671641

-1.895954
-2.865711
2.234495
-4.610011
1.552976
-5.598296
-1.445747

0.0718
0.0093
0.0365
0.0002
0.1354
0.0000
0.1630

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.999877
0.999842
1111897.
2.60E+13
-425.5069
28524.36
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

50542999
88530463
30.89335
31.22640
30.99517
2.024819

Görüldüğü gibi tüketimin, ihracatın, ithalatın tahmin değerlerinin gsmh üzerindeki etkileri anlamlıdır.
Eşanlılığın olmadığını söyleyen H0 hipotezi reddedilmiştir. Aynı işlem tek tek bütün denklemlerde
uygulandığında modelin eşanlı olduğu sonucuna ulaşılabilir.

Modelin eşanlı olduğuna karar verdikten sonraki aşama dışsallık testidir. Yani modelde yer alan içsel
değişkenlerin gerçekte içselmi yoksa dışsalmı olduğuna karar vermek gerekmektedir. Bu aşamada
Hausman'ın dışsallık testi kullanılabilir.

Daraltılmış biçim denklemlerine diğer daraltılmış biçim denklemlerindeki bir içsel değişkenin
modeline içsel değişkenin bulunan tahmini değeri eklenir. GSMH denklemi için bunun gösterimi
aşağıdaki gibidir.
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Dependent Variable: GSMH
Method: Least Squares
Date: 08/05/13 Time: 02:06
Sample: 1983 2010
Included observations: 28
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
CT_TAH
X_TAH
M_TAH

-764794.3
-1.059845
-9.967683
-23.46803

1124175.
1.030687
6.025725
11.68256

-0.680316
-1.028290
-1.654188
-2.008810

0.5028
0.3141
0.1111
0.0559

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.998911
0.998775
3098714.
2.30E+14
-456.0741
7338.240
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

50542999
88530463
32.86244
33.05275
32.92062
1.888333

Görüldüğü üzere tüketim, ihracat ve ithalat değişkenleri dışsaldır. Bir sonraki aşamada aşırı
belirlenmiş olduğunu gördüğümüz denklemlerimize sırasıyla iki aşamalı, genelleştirilmiş ve üç
aşamalı en küçük kareler yöntemlerini e-views yardımıyla uygulayalım.

Bunun için öncelikle e-views de bir sistem tanımlamamız gerekmektedir. OBJECT / NEW OBJECT
den SYSTEM'i seçerek denklemlerimizi sırasıyla buraya yazalım.
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Daha sonra estimate i seçerek tahmin yöntemimizi belirliyelim. Bunu sırasıyla iki aşamalı EKKY,
Ağırlıklı EKKY ve Üç aşamalı EKKY için de uygulayalım.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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İÇİNDEKİLER
Görünüşte İlşkisiz Regresyon Modelleri (Sur)
1980–2006 Yılları Arası Türkiye Örneğinde Konometrik Uygulama Sonuçları
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ÖZET (TÜRKÇE)

Görünüşte İlşkisiz Regresyon Modelleri (Sur) üzerinde durulacaktır.
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GÖRÜNÜŞTE İLŞKİSİZ REGRESYON MODELLERİ (SUR)
İktisadi olayların denklem sistemleri dâhilinde incelenmesi ekonometrik teoride iki farklı
yöntem yardımıyla gerçekleştirilebilmektedir. Bunlardan ilki “Eşanlı Denklem Sistemleri
(Simultaneous Equations)” olarak adlandırılan yöntemdir. İkincisi ise “Görünüşte İlişkisiz
Regresyon (Seemingly Unrelated Regressions)” yöntemidir.1

Görünüşte İlişkisiz Regresyon yönteminde Eş Anlı Denklem Sistemlerinin aksine
denklemler arası herhangi bir ilişki söz konusu olmamaktadır. Denklem sisteminde yer alan
regresyon modellerinin ilişkili olma ya da olmama durumu ile kastedilen söz konusu modellere ait
hata terimleri arasında ilişkinin olma ya da olmama durumudur.
İlk olarak 1962’de Zellner tarafından geliştirilen Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelleri
daha sonra Telser (1964), Kmenta ve Gilbert (1968), Avery (1977), Srivastava ve Dwievedi (1979),
Baltagi (1980), Binkley (1982) ve Phillips (1977, 1985) tarafından çalışılmıştır.2 Zellner (1962)
tarafından ortaya konan Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelleri, denklem sistemi içerisindeki
herhangi bir değişkenin diğer bir denklemin içinde yer almadığı yani denklem sisteminin eş anlı
sistem olmadığı klasik doğrusal regresyon modellerinden oluşmaktadır. Görünüşte İlişkisiz
Regresyon modelleri, içerisinde yer alan her bir regresyon denkleminin klasik normal doğrusal
regresyon modellerinin varsayımlarını yerine getiren modellerden oluşan bir denklem sistemidir.

i ( i  1,.........., m ) adet çok değişkenli doğrusal regresyon denklem kümesinden oluşan
Görünüşte İlişkisiz Regresyon modeli aşağıdaki gibidir:

y1t  10  11 x12  ...........  1 j x1 j  u1t
y2t   20   21 x22  ...........   2 j x2 j  u2t
M
M

(1)

yit   i 0   i1 xi 2  ...........   ij xij  uit
Yukarıda gösterimde yer alan 1 no’lu denkleminde sisteminde i adet regresyon denklemi
bulunmaktadır. Her bir denkleme ait bağımsız değişken sayısı j ( j  1, 2,......., ki ) şeklinde
gösterilmektedir. Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinde, denklem sistemi içerisinde yer alan
regresyon modellerine ait bağımsız değişken sayıları birbirlerinden farklı olabilmektedir. Denklem
sistemi içerisinde yer alan tüm regresyon modellerinde hata terimleri arasındaki kovaryansın
doğru şekilde hesaplanabilmesi açısından denklem sisteminde yer alan her bir modelde bulunan
değişkenlere ait gözlem sayılarının ( t  1, 2,........, T ) sabit olması gerekmektedir.
Görünüşte İlişkisiz Regresyon modellerine ait varsayımlar aşağıda sıralandığı gibidir:


1
2

Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin, birden fazla klasik regresyon modelinden oluştuğu
dikkate alındığında, her bir regresyon modelinin klasik normal doğrusal regresyon modelinin
varsayımlarını yerine getirmesi beklenmektedir.

Haluk Erlat, Seemingly Unrelated Regression, May 2004, s.1.
Cengiz aktaş, Didem Seydanoğlu, “Türkiye’nin AB Ülkelerine İlişkin ihracat Talep Fonksiyonlarının
Görünüşte İlişkisiz Regresyon Analiziyle Belirlenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 2004, Cilt 5, Sayı 2,
s.137.

6 / 14



 X mj tekil değildir yani bu matrisim determinantı vardır,
X mj stokastik değildir ve X mj
determinant sıfırdan farklıdır. lim

 X mj
X mj

T 

T

vardır.

Söz konusu varsayımlar dikkate alındığında Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin
uygulanması için bazı şartların yerine gelmesi gerekmektedir:


Ele alınan iktisadi olayla ilgili olarak birden çok regresyon denkleminin tahmin edilmesi



Tahmin edilen regresyon denklemlerinin hata terimleri arasında ilişki bulunması



Hata terimleri ilişkili olan bu regresyon denklemlerinin, değişkenlerinden dolayı eş anlı bir
sistem oluşturmaması yani regresyon denklemleri arasında görünüşte bir ilişki olmaması
gerekmektedir.

Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin çözümünde kullanılan birçok yöntem
bulunmaktadır. Bu yöntemleri şu şekilde sıralamak mümkündür:


En Küçük Kareler (OLS) Yöntemi



Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (GLS) Yöntemi



Uygun (Feasible) En Küçük Kareler (FGLS) Yöntemi



En Çok Benzerlik (ML) Yöntemi

Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin çözüm yöntemlerinde ortak olarak hata
terimlerine ait varyans-kovaryans matrisi kullanılmaktadır. Varyans-Kovaryans matrisi bilinmeden
veya bu matrisini tahminleri yapılmadan Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin parametrelerini
tahmin etmek imkânsızdır.3
Çalışmada adı geçen tahmin yöntemlerinden uygun genelleştirilmiş en küçük kareler
(FGLS) yönteminden faydalanılmıştır. Bunun nedeni adı geçen yöntemin uygulanmasında
varyans-kovaryans matrisinin bilinmesinden ziyade tahminini dikkate alması sebebiyle bu
anlamda daha gerçekçi bir yaklaşım olarak değerlendirilmesidir.
Uygulamada eş zamanlı (contemporaneous)  kovaryans matrisi çok nadir olarak
bilinmektedir4.  matrisinin bilindiği durumdan ziyade bilinmediği, tahmin edilebildiği durum
uygulamada daha sık rastlanan bir durumdur. Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin çözümünde 
matrisinin tahmin edilebildiği durumda kullanılabilen yöntem Uygun (Feasible) Genelleştirilmiş En
Küçük Kareler (FGLS) Yöntemidir. Görünüşte İlişkisiz Regresyon modelinin çözümünde kullanılan GLS
yöntemi ile FGLS yöntemi arasındaki tek fark  matrisinin tahmin edilerek çözüm yapılmasıdır. FGLS
Yöntemi anlaşılacağı üzere iki aşamalı bir tahmin yöntemidir. Bu yöntemin uygulanması sırasında
öncelikle yapılması gereken denklem sistemi içerisinde yer alan her bir regresyon modelinin En Küçük
Kareler Yöntemi ile çözülerek regresyon modellerine ait hata terimleri tahmin edilmekte ve bu hata
terimleri kullanılarak aşağıda gösterildiği üzere  varyans-kovaryans matrisi tahmin edilmektedir:

3

4

A. Karun Nemlioğlu, Görünürde İlişkisiz Regresyon Denklemleri, Modeli ve Uygulaması, Doktora Tezi,
İstanbul, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekonometri Anabilim Dalı, 1990, s.33.
R.Davidson, J.G. MacKinnon, Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, 2004, s.507.
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s mp 

1
T  km

T

e'

m

ep

km  kp

m, p  1, 2,......, M

(2)

t 1

 s11IT L s1m IT 


ˆ
 M
O
M 
s I L s I 
mm T 
 m1 T

(3)

ˆ 1X) 1 (X ' 
ˆ 1 y)
ˆ  (X ' 

(4)

Burada em ve e p denklem sisteminden elde edilen hata terimleridir. T , toplam gözlem
sayısı ve km , her bir regresyon denkleminde bulunan bağımsız değişken sayısıdır. Hata
terimlerine ait varyans-kovaryans matrisinin tahmininin hesaplanmasında gösterilen e 'm e p
denklem sistemi içerisinde yer alan hata terimlerinin hesaplanmasından sonra elde edilen çapraz
çarpım matrislerini ifade etmektedir. Buradan hareketle smp varyans ya da kovaryans değerleri
hesaplanarak IT birim matrisi ile kronecker çarpımı şeklinde çarpılıp ̂ elde edilmektedir.
Uygun Genelleştirilmiş En Küçük Kareler (FGLS) Yöntemi için de ̂ matrisinin hata
terimlerinin varyansını ifade eden asal köşegen elemanları dışında kalan, hata terimleri arasındaki
kovaryansı ifade eden elemanların sıfıra eşit olması FGLS ile OLS tahminlerinin aynı olmasını
sağlamaktadır.
Solow, Harrod-Domar, Barro ve Romer tarafından geliştirilen büyüme modellerinin
oluşturduğu denklem sisteminin En Küçük Kareler Yöntemi yerine Uygun Genelleştirilmiş En
Küçük Kareler Yöntemi ile çözülmesiyle parametre tahmincilerine ait daha küçük standart hatalar
elde edilmesiyle daha etkin tahminciler elde edilmektedir.
Görünüşte İlişkisiz Regresyon modellerinde modele ait belirginlik katsayısı R 2 söz konusu
modellerin bir denklem sisteminden oluşması nedeniyle klasik belirginlik katsayısı R 2 ’den farklı
şekilde aşağıdaki şekilde hesaplanabilmektedir:

ˆ 1e%
e%
R  1
ˆ 1 N y
yN nT 
nT
2

(5)
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ÖRNEK MODEL:
1980–2006 YILLARI ARASI TÜRKİYE ÖRNEĞİNDE KONOMETRİK UYGULAMA
SONUÇLARI
Çalışmanın ekonometrik uygulama kısmında Solow, Harrod-Domar, Barro ve Romer
tarafından geliştirilen büyüme modellerinin oluşturduğu denklem sistemi Görünüşte İlişkisiz
Regresyon modelleri ile tahmin edilmiştir. Solow tarafından geliştirilen büyüme modelinde
iktisadi büyüme üzerinde çıktı ve emek faktörlerinin belirleyici olduğu ifade edilmektedir. HarrodDomar tarafından geliştirilen modelde iktisadi büyümenin kaynağının yatırımlar olduğu
belirtilmektedir. Barro tarafından geliştirilen modelde iktisadi büyümenin kaynağı kamu
harcamaları iken Romer tarafından geliştirilen modelde ise bu kaynağın AR-GE (AraştırmaGeliştirme) harcamaları olduğu ileri sürülmektedir.
Çalışmanın amacı doğrultusunda belirlenen değişkenler GSMH, toplam yatırım, toplam kamu
harcamaları, AR-GE harcamaları, toplam girdi ve emek değişkenleridir. Adı geçen değişkenlerden
AR-GE harcamaları değişkeni için belirlenen gözlem dönemi 1990–2006 yılları arası, diğer
değişkenler için ise 1980–2006 yılları arasıdır. Tüm değişkenler Türkiye Cumhuriyeti Merkez
Bankası elektronik veri dağıtım sitesinden (TCMB/EVDS) (emek değişkeni hariç) Bin YTL olarak
elde edilmiştir. Tüm değişkenler reel olarak ifade edilmiştir ve çalışmada nihai olarak
değişkenlerin doğal logaritmaları kullanılmıştır.
Bu noktadan hareketle analize konu olan denklem sistemi aşağıda gösterildiği gibidir:

LNGSMH t  10  11LNGİRt  LNEMEK t  u1t
LNGSMH t   20   21 LNYATIRIM t  u2t
LNGSMH t   30   31LNKAMUHARCt  u3t

(6)

LNGSMH t   40   41 LNARGEt  u4t
6 no’lu denklem sisteminde yer alan denklemler sırasıyla Solow modelini, Harrod-Domar
modelini, Barro modelini ve Romer modelini ifade etmektedir. Solow modeli, Harrod-Domar
modeli ve Barro modeli için ifade edilen regresyon denklemlerinde her bir denklem için toplam
gözlem sayısı 27 olarak belirlenirken, Romer modelini ifade eden regresyon denklemi için toplam
gözlem sayısı ise 17 olarak belirlenmiştir. Bu açıdan bakıldığında Görünüşte İlişkisiz Regresyon
modeli için gerekli varsayımlardan biri olan denklem sistemindeki her bir denklemde yer alan
değişkenlere ait gözlem sayısının eşit olması varsayımı yerine gelmiştir. Diğer taraftan yapılan
sınama sonucunda, denklem sisteminde yer alan her bir regresyon modeli için gerekli klasik
normal regresyon modeline ait varsayımların yerine geldiği de görülmüştür.
6 no’lu denklem sistemi Görünüşte İlişkisiz Regresyon modeli çevresinde Uygun Genelleştirilmiş
En Küçük Kareler (FGLS) yöntemi kullanılarak Eviews 5.0 paket programı yardımıyla tahmin
edilmiştir. Buna göre elde edilen tahmin sonuçları sırasıyla Solow, Harrod-Domar, Barro ve Romer
modeli için aşağıda gösterildiği gibidir.
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Tablo 1: Görünüşte İlişkisiz Regresyon Modeline ait E-views Çıktısı
Estimation Method: Seemingly Unrelated Regression
Sample: 1 27
Included observations: 27
Total system (unbalanced) observations 93
Linear estimation after one-step weighting matrix
Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

0.497005

0.029095

17.08188

0.0000

C(10)

5.309937

0.224578

23.64403

0.0000

C(20)

-8.939363

2.439770

-3.664019

0.0004

C(21)

0.393325

0.097322

4.041499

0.0001

C(22)

1.509026

0.318170

4.742836

0.0000

C(30)

7.714103

0.162010

47.61511

0.0000

C(31)

0.396160

0.039211

10.10324

0.0000

C(40)

2.060827

0.496930

4.147115

0.0001

C(41)

0.929782

0.065095

14.28341

0.0000

C(11)

Determinant residual covariance

1.32E-09

Equation: LOG(GSMH)=C(11)*LOG(KAMUHARC)+C(10)
Observations: 27
R-squared

0.898562

Mean dependent var

9.143700

0.8945

S.D. dependent var

0.321490

S.E. of regression

0.104420

Sum squared resid

0.272589

Durbin-Watson stat

0.499245

Adjusted R-squared

Equation: LOG(GSMH)=C(20)+C(21)*LOG(IMGIR)+C(22)*LOG(EMEK)
Observations: 22
R-squared

0.955253

Mean dependent var

9.051558

Adjusted R-squared

0.950542

S.D. dependent var

0.277803

S.E. of regression

0.061781

Sum squared resid

0.072521

Durbin-Watson stat

1.283277

Equation: LOG(GSMH)=C(30)+C(31)*LOG(ARGE)
Observations: 17
R-squared

0.834372

Mean dependent var

9.350267

Adjusted R-squared

0.823330

S.D. dependent var

0.178827

S.E. of regression

0.075165

Sum squared resid

0.084746

Durbin-Watson stat

1.195282

Equation: LOG(GSMH)=C(40)+C(41)*LOG(YATIRIM)
Observations: 27
R-squared

0.850904

Mean dependent var

9.143700

Adjusted R-squared

0.844940

S.D. dependent var

0.321490

S.E. of regression

0.126595

Sum squared resid

0.400660

Durbin-Watson stat

0.370364
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Solow modeline ait tahmin sonuçları:

LNGSMH t  -8.939  0.393LNGİRt  1.509LNEMEK t
( SE )

t

(2.439)

(0.097)

-3.664

4.041

R 2  0.955

(0.318)

4.742

R 2  0.950

Harrod-Domar modeline ait tahmin sonuçları:

LNGSMH t  2.060  0.929LNYATIRIM t
( SE )

t

(0.496)

(0.065)

4.147

14.283

R 2  0.850

Barro modeline ait tahmin sonuçları:

LNGSMH t  0.497+5.309LNKAMUHARCt
( SE )

(0.029)

17.081

t

(0.224)

23.644

R 2  0.898

Romer modeline ait tahmin sonuçları:

LNGSMH t  7.714+0.396LNARGEt
( SE )

t

47.615

(0.162)

(0.039)

10.103

R 2  0.834

Solow, Harrod-Domar, Barro ve Romer tarafından ortaya konan büyüme modellerinin
Türkiye ekonomisi için geçerliliğini sınayan çalışmada Görünüşte İlişkisiz Regresyon yöntemi
kullanılarak tahmin edilen 6 no’lu denklem sisteminden elde edilen sonuçlara göre Solow modeli
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için toplam girdi ve emek değişkenlerinin %5 anlamlılık seviyesinde yapılan t testi sonucunda
anlamlı değişkenler olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Aynı şekilde Harrod-Domar modelinde
yatırımların büyüme üzerinde etkili olduğu, Barro modelinde kamu harcamalarının büyüme
üzerinde etkili olduğu ve son olarak Romer modeli çerçevesinde AR-GE harcamalarının büyüme
üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Adı geçen modellerin belirginlik katsayıları sırasıyla
%95, %85, %89 ve %83 olarak bulunmuştur.

Bu sonuçlara göre;

Türkiye ekonomisi için tahmini yapılan Solow, Harrod-Domar, Barro ve Romer tarafından
ortaya konan büyüme modellerinin geçerli modeller olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 6 no’lu
denklem sisteminin çözümünde kullanılan “uygun genelleştirilmiş en küçük kareler
yönteminin(FGLS)” bir avantajı olarak daha etkin tahminlere ulaşılmıştır.
Solow modelinden elde edilen sonuçlara göre % 1’lik emek artışı milli gelirde % 1.50’lik
artışa sebep olmaktadır. Ayrıca girdide % 1’lik artış yaklaşık milli gelirde % 0.40’lık artış
sağlamaktadır.
Harrod-Domar modelinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda % 1’lik bir yatırım artışı,
milli gelirde yaklaşık % 0.92’lik artış meydana getirmektedir.
Barro modelinden elde edilen sonuçlara göre kamu harcamalarında % 1’lik artış milli
gelirde yaklaşık % 5.30’luk bir artışa sebep olmaktadır.
Son olarak Romer modelinden elde edilen sonuçlar % 1’lik AR-GE harcamaları artışının
milli gelirde yaklaşık % 0.40’lık bir artış sağlayacağı yönünde gerçekleşmiştir.
Tüm bu sonuçlar dikkate alındığında Türkiye ekonomisi için iktisadi büyümenin en önemli
kaynağı milli gelirde % 5.30’luk artış sağlaması dikkate alındığında kamu harcamalarıdır. İktisadi
büyüme üzerinde nispi olarak en az katkısı olan faktörler ise % 0.40’lık artışlar dikkate alındığında
ise girdi ve AR-GE harcamalarıdır. Buna göre Türkiye ekonomisi için iktisadi büyümenin en önemli
kaynağı kamu harcamaları olarak nitelendirilebilir. Bu da kamu talebinin üretimi canlandırdığını
ve Barro tipi büyüme modellerinde olduğu gibi üretim artışının devlet müdahalesiyle gerçekleştiği
iktisadi yapıları desteklemektedir.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)

Zaman Serileri Analizi, Durağanlık ve Durağanlık Testleri, Koentegrasyon, ARIMA
Modelleri, Hendry Metodolojisi (HM) veya Genelden Özele Yaklaşımı, Johansen YöntemiÇoklu Ko-entegrasyon kavramları üzerinde durulacaktır.
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Zaman Serileri Analizi
Zaman serileri analizi kavramı Box ve Jenkins’in 1970 yılında yayınlanan “Zaman Serileri Analizi :
Gelecek Tahmini ve Kontrol” kitabı ile ekonometrik çalışmalar içerisinde önemli bir yere gelmiştir.
Zaman serileri analizinde ön plana çıkan noktalar şu şekilde özetlenebilir.
1.
Zaman verilerinin stokastik (tesadüfi) özelliklerinin incelenmesi ve değişkenlerin daha önceki
dönemlere ait değerleri yardımıyla ileriye yönelik tahminler yapılması
2.
Zaman verilerinde mevsim etkisi ve trendlerin saf dışı bırakılarak durağan verilerin
hazırlanması

I.Durağanlık ve Durağanlık Testleri
Durağanlık kavramı zaman serileri analizinin en önemli kısmını oluşturmaktadır. Zaman serisi verileri
yardımıyla kurulan bir ekonometrik modelde katsayılar istatistiki olarak anlamlı ve diğer testler
başarılı olabilir. Bununla birlikte her iki zaman serisi de mevsim etkisi ve trend taşıyorsa aralarındaki
bu ilişkiyi gösteren ekonometrik model söz konusu mevsim etkisi ve trend tarafından belirleniyor
olabilir. Bu durum spurious (yalancı) regresyon kavramını ortaya çıkarmaktadır. Modeldeki bu ilişki
gerçek ilişki değil sahte bir ilişkidir.
Belli bir dönem için gözlenen bir zaman serisini ortaya çıkaran sürecin durağan olması için aşağıdaki
şartların yerine gelmesi gerekmektedir:
Sabit ortalama : E(Yt) = 
Sabit varyans : Var(Yt) = E(Yt - )2 = 2
Gecikme mesafesina bağlı kovaryans: k = E[(Yt - )(Yt-k - )]
Örnek bir zaman serileri analizi için Türk ekonomisine ait 1987 – 1991 yılları arasında üç aylık gelir ve
tüketim serileriyle çalışalım.

Şekil 1: Reel Tüketim ve Reel Gelire ait Grafik
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Öncelikle her iki zaman serisi de dönemsel düzeltmeden (mevsim etkisinden arındırma) geçirilmelidir.
Yapılan işlem Eviews paket programına ait hazır fonksiyonlardan biridir. Özet olarak önce her iki
veriye ait mevsim indeksleri hesaplanmakta daha sonra veriler bu mevsim indekslerine bölünerek
düzeltilmiş RTUKSA ve RGSYIHSA serileri bulunmaktadır. Bu mevsimsel düzeltme işlemi istatistik
kitaplarında daha detaylı olarak bulunabilir. Şimdi hesaplanan düzeltilmiş RTUKSA ve RGSYIHSA
serilerine ait grafiklere bakalım.

Şekil 2: Mevsim Etkisinden Arındırılmış Reel Tüketim ve Reel Gelire ait Grafik

Şimdi bu serilerin durağan olup olmadığının incelenmesi gerekmektedir. Durağanlığın testi için bir çok
test istatistiği bulunmaktadır. Biz bunlardan en çok kullanılan ikisinden bahsetmekle yetineceğiz.

Durağanlık Testleri
1.

Korelograma Bağlı Durağanlık Testi:

Korelograma bağlı durağanlık testi seriye ait otokorelasyon katsayıları ve kısmi otokorelasyon
katsayıları yardımıyla yapılmaktadır. Otokorelasyon katsayılarının hesaplandığı otokorelsayon
fonksiyonu ve kısmi otokorelasyon katsayılarının hesaplandığı kısmi otokorelasyon fonksiyonu
aşağıdaki gibidir.
Otokorelasyon Fonksiyonu (AC) :

k 

k k

0

araligindaki
ko var yans
var yans

örneğe ait otokorelasyon fonksiyonu
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Kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PAC) :
k = 1 için rkk = r1

k 1

rk   rk 1, j rk  j
k= 2,3,...... için rkk 

j 1

k 1

1   rk 1, j r j
j 1

j= 1,2,3,.....,k-1 için rkj  rk 1, j  rkk rk 1,k  j
Gerek otokorelasyon fonksiyonu (AC) gerekse kısmi otokorelasyon fonksiyonu (PAC) Eviews paket
programı tarafından hesaplanabilmektedir.

Şekil 3: RTUKSA nın Korlogramı
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Şekil-3 deki RTUKSA serisine ait korelogram incelendiğinde sağda ve solda görünen çizgiler %95
güvenilirlik düzeyi için güven aralıklarını göstermektedir. Otokorelasyon katsayısı k=1 için 0.953 dür
ve güven aralıklarının dışına taşmaktadır. Otokorelasyon katsayıları (AC) yükselen k değerleri için
düşmekte nihayet k=14 için güven aralıklarının içine girmektedir. k=22 den sonra negatif blokta
yeniden büyümeye başlamaktadır. Kısmi otokorelasyon katsayıları incelediğinde (PAC) k=1 için 0.953
değerini alarak güven aralıkları dışına taşmakta ama diğer k değerleri için güven aralıkları içerisinde
kalmaktadır.

Şekil 4: RGSYIHSA nın Korelogramı

Şekil-4 deki RGSYIHSA serisine ait korelogram incelendiğinde ise otokorelasyon katsayısı k=1 için
0.936 dır ve güven aralıklarının dışına taşmaktadır. Otokorelasyon katsayıları (AC) yükselen k
değerleri için düşmekte nihayet k=14 için güven aralıklarının içine girmektedir. k=22 den sonra negatif
blokta yeniden büyümeye başlamaktadır. Kısmi otokorelasyon katsayıları incelediğinde (PAC) k=1 için
0.936 değerini alarak güven aralıkları dışına taşmakta ama diğer k değerleri için güven aralıkları
içerisinde kalmaktadır.
Her iki seriye ait otokorelasyon katsayıları incelendiğinde oto korelasyon katsayılarının güven
aralıklarının dışına taştıkları görülmektedir. Kısmi otokorelasyon katsayıları için k=1 için güven
aralıkları dışına taşma mevcuttur. Bütün bunlar serilerin durağan olmadıklarını göstermektedir. Bütün
bu görsel faktörler Box-Pierce’in-Q istatistiği ile test edilir. Box-Pierce’in-Q istatistiği için hipotezler
H0 : k = 0
H1 : k  0
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Şeklindedir. Box-Pierce’in-Q istatistiği için test istatistiği

rk2
k 1 n  k
m

Q  n( n  2)

formülüyle hesaplanarak 2 tablosuyla test edilir. (burada n örnek sayısı m gecikme sayısını ifade
etmektedir) Q istatistiği 2 tablosundan m serbestlik derecesiyle mukayese edilir. Eğer hesaplanan
test istatistiği 2 tablo değerinden küçükse H0 kabul büyükse H0 red edilir. Burada otokorelasyon
katsayısının sıfır olması yani H0 hipotezi otokorelasyonun olmamasına yani serinin durağan olmasına
işaret etmektedir. AC ve PAC sütunundan sonra gelen Q-Stat Box-Pierce’in Q istatistiğidir. Dördüncü
sütun olan Prob ise bu istatistiğin olasılık değeridir. Bu değer 0.05 den büyükse H0 kabul küçükse red
edilir.
Şekil-3 deki örnek modellerimizde k=1 için Q istatistiği 57.26 dır. 2 (0.05 ; 1) = 3.841 dir. 57.26 >
3.841 olduğu için m=k=1 serbestlik derecesi için H0 hipotezi red edilir. Seri durağan değildir.

2.

Birim Kök (Unit root) Testi

Aşağıdaki gibi bir model ele alalım
Yt =  Yt-1 + t
Burada t tesadüfi bir hata terimi olup ortalaması 0 (E(t)=0), varyansı sabit (Var(t)=2) ve kovaryansı
0 (Kov(t, t-s)=0 s0 için). Zaman serileri analizinde böyle bir hata terimim white-noise (beyaz gürültü)
olarak adlandırılır. Yukarıdaki model 1. dereceden otoregresif bir model olup AR(1) olarak adlandırılır.
Eğer bu modelde =1 ise birim kök problemi söz konusudur.
Yt = Yt-1 + t
Burada Yt serisi durağan değildir. Birim kök problemi söz konusudur. Yt serisi tamamen Yt-1 serisinin
kontrolü altındadır. Birim köke sahip zaman serilerine basit tesadüfi yürüyüş (simple random walk)
serileri denilmektedir.
Söz konusu modelin birinci dereceden farkları alındığında birim kök ortadan kalkacak ve seri durağan
hale gelecektir. Yt = (Yt – Yt-1) = t
Yt =  Yt + t
H0:  = 0 (Birim Kök)
H1:  < 0 (Durağanlık)
Böylece orijinal tesadüfi yürüyüş serisinin birinci farkı olan durağan seriye birinci dereceden entegre
olmuş seri denir ve I(1) olarak ifade edilir. Eğer seriyi durağanlaştırmak için 2. dereceden fark almak
gerekirse I(2) ikinci dereceden entegre olmuş seri denir. Nihayet d. defa fark almak gerekirse I(d) d
inci dereceden entegre olmuş seri denir.
Dickey-Fuller testi bir zaman serisinde birim kök olup olmamasını test etmektedir.
Yt =  Yt-1 + t
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Modelinde =0 olması seride birim kök olmaması manasına gelmektedir. O zaman bu parametrenin 0
dan farklılığının testi durağanlığın testidir. Dickey-Fuller sabit parametrenin ve trendin olduğu bir
modelden hareket etmektedir. Bu modelin kısıtsız halidir (URUnrestricted):
Yt =  + t +  Yt-1 + t
Yt – Yt-1 =  + t + (-1) Yt-1
Bu modelin kısıtlı hali =0 trendsiz ve =1 birim köklü durumda kısıtlı model (RRestricted):
Yt – Yt-1 = 
Burada Dickey-Fullerın test istatistiği
F = (n-k) (ESSR-ESSUR)/q(ESSUR)
Burada q kısıtlanan parametre sayısıdır. Test istatistiği Dickey ve Fuller tarafından Monte Carlo
simulasyonuyla çıkarılan Dickey-Fuller Tablosuyla test edilir. Bu tablodaki %1, %5 ve %10 değerlerine
MacKinnon kritik değerleri ismi verilmektedir. Dickey-Fuller Test istatistiğine -istatistiği (tau
istatistiği) denilmektedir.
McKinnon’un kritik değerleri t heteroskedastik iken de geçerlidir. Bununla birlikte t white-noise
(beyaz gürültülü) olmalıdır. Eğer t white-noise (beyaz gürültülü) değilse veya beyaz gürültülü olup
olmadığından emin olunamazsa Dickey-Fuller testinin geliştirilmiş hali olan Augmented Dickey-Fuller
istatistiğine baş vurulur. Augmented Dickey-Fuller test istatistiğinden farkı denklemin

Yt    Yt 1   ci Yt i   t
şeklinde geliştirilmiş olmasıdır.
Augmented Dickey-Fuller Test istatistiği ve tablo değerleri (MacKinnon kritik değerleri) Eviews paket
programı tarafından kolayca hesaplanmaktadır.

RTUKSAt =  (RTUKSAt – RTUKSAt-1) = t
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ADF Test Statistic

0.924999

1% Critical Value*
-2.6019
5% Critical Value
-1.9460
10% Critical Value
-1.6187
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RTUKSA)
Method: Least Squares
Date: 12/07/02 Time: 19:17
Sample(adjusted): 1987:2 2001:4
Included observations: 59 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
RTUKSA(-1)
0.006169
0.006669
0.924999
R-squared
-0.014231 Mean dependent var
Adjusted R-squared
-0.014231 S.D. dependent var
S.E. of regression
11.41263 Akaike info criterion
Sum squared resid
7554.392 Schwarz criterion
Log likelihood
-226.8616 Durbin-Watson stat

Prob.
0.3588
1.919756
11.33228
7.724122
7.759335
1.764068

Tablo 1: RTUKSA ya ait Dickey-Fuller Test İstatistiği

Bulunan ADF test istatistiğinin mutlak değeri olan 0.925 sırasıyla %1 Kritik değerinin mutlak değeri
olan 2.60, %5 Kritik değerinin mutlak değeri olan 1.94 ve %10 Kritik değerinin mutlak değeri olan 1.61
ile mukayese edilir. Eğer test istatistiği bu değerlerden büyükse o kritik değer için birim kök olmadığı
yani durağanlık kabul edilir. Örnek zaman serimi RTUKSA durağan değildir.
Şimdi birinci derecdeden farklar alınmış yani I(1) (1. dereceden entegre) serisinin durağan olup
olmadığını inceleyelim. Bunun için ilk önce fark serilerimiz olan RTUKSA= D(RTUKSA) ve RGSYIHSA=
D(RGSYIHSA) nın korelogramlarına daha sonra birim kök testlerine bakalım.
Aşağıdaki grafik ve tablolarda birinci dereceden farklar alınmış haller görülmektedir.
Şekil-5 ve Tablo-2 den de görüldüğü gibi RTUKSA nın birinci dereceden entegre hali (I(1)) DRTUKSA
durağandır.
Şekil-6 ve Tablo-3 den de görüldüğü gibi RGSYIHSA nın birinci dereceden entegre hali (I(1))
DRGSYIHSA durağandır.
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Şekil 5: DRTUKSA ya ait Korelogram
ADF Test Statistic

-6.552764

1% Critical Value*
-2.6026
5% Critical Value
-1.9462
10% Critical Value
-1.6187
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RTUKSA,2)
Method: Least Squares
Date: 12/07/02 Time: 19:32
Sample(adjusted): 1987:3 2001:4
Included observations: 58 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
D(RTUKSA(-1))
-0.878874
0.134123 -6.552764
R-squared
0.429470 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.429470 S.D. dependent var
S.E. of regression
11.51278 Akaike info criterion
Sum squared resid
7555.010 Schwarz criterion
Log likelihood
-223.5146 Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
-0.269038
15.24196
7.741883
7.777408
1.935165

Tablo 2: DRTUKSA ya ait Dickey-Fuller Test İstatistiği
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Şekil 6: DRGSYIHSA ya ait Korelogram

ADF Test Statistic

-8.918431

1% Critical Value*
-2.6026
5% Critical Value
-1.9462
10% Critical Value
-1.6187
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(RGSYIHSA,2)
Method: Least Squares
Date: 12/07/02 Time: 19:36
Sample(adjusted): 1987:3 2001:4
Included observations: 58 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
D(RGSYIHSA(-1))
-1.164380
0.130559 -8.918431
R-squared
0.582530 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.582530 S.D. dependent var
S.E. of regression
15.32849 Akaike info criterion
Sum squared resid
13392.86 Schwarz criterion
Log likelihood
-240.1174 Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
-0.084423
23.72392
8.314394
8.349919
1.933792

Tablo 3: DRGSYIHSA ya ait Dickey-Fuller Test İstatistiği
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Şekil 7: DRGSYIHSA ve DRTUKSA Birinci Dereceden Entegre Zaman Serilerinin Grafikleri

II.Koentegrasyon
İki değişkene ait zaman serilerine ilişkin bir regresyon denklemi tahmin edildiğinde bu regresyon
denkleminin gerçek mi yoksa yalancı regresyonmu (spurious regression) olduğuna ışık tutacak en
önemli gösterge R2 ve Durbin-Watson d istatistiğidir. Eğer R2>d ise yalancı bir regresyonla karşı
karşıya olmamız ihtimali çok yüksektir. Elde edilen regresyonun yalancı bir regresyon olup
olmadığının en iyi yolu koentegrasyon testi yapmak olacaktır.
İki zaman serisinde de trend sebebiyle durağan olmayabilir. Bu iki zaman serisi arasındaki ilişki trende
bağlı olabilir. Fakat her ikisi de aynı dereceden entegre iseler o zaman bu iki zaman serisi arasında bir
koentegrasyon (karşlıklı entegrasyon) olabilir. O zaman bu iki zaman serisi arasındaki regresyon
yalancı regresyon olmayacaktır. Parametrelerle ilgili t ve F testleri gerçeği yansıtacaktır. İki serinin
aynı dereceden entegre olması iki serideki trent faktörünün birbirini götürmesi ve trend etkisinden
arınmış bir ilişkinin (koentegrasyonun) ortaya çıkmasını sağlar. Burada önemli olan hata terimi olan t
nin I(0) da durağan olması gerekmektedir. Eğer t durağan ise iki zaman serisinde koentegrasyon var
demektir. Koentegrasyonun tespiti için bir çok test vardır. Biz bunlardan en yaygını olan EngleGranger Koentegrasyon testinden bahsedeceğiz.

Engle-Granger Koentegrasyon Testi:
Yt =  +  Xt + t modeli için önce parametreler daha sonra tahmin edilen parametreler yardımıyla
bağımlı değişkenin tahmini değerleri Ŷt lar bulunur. Buradan da hata terimlerine ulaşılır. Bu hata
terimleri için
et =  et-1 + vt
modelindeki  parametresinin sıfır olup olmadığı test edilir. Engle-Granger Koentegrasyon testi hata
terimleri ile yapılan Dickey-Fuller testinden başka bir şey değildir. Yine -istatistiği bulunur ve
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MacKinnon kritik değerleri yardımıyla birim kök olup olmadığı test edilir. Birim kök olmaması
durumunda iki zaman serisi koentegredir.
Şimdi örnek zaman serilerimiz olan RTUKSA yani mevsim etkisinden arındırılmış reel tüketim ve
RGSYIHSA yani mevsim etkisinden arındırılmış reel gelir serilerini alalım. Bu iki zaman serisinin de
daha önce yapılan testlerden I(1) yani birinci dereceden entegre olduğunu bilmekteyiz. Şimdi aynı
dereceden entegre olan bu iki zaman serisi arasındaki regresyon denklemini hesaplayalım.
Dependent Variable: RTUKSA
Method: Least Squares
Sample: 1987:1 2001:4
Included observations: 60
Variable
Coefficient
C
-19.97327
RGSYIHSA
0.876365
R-squared
0.985629
Adjusted R-squared
0.985381
S.E. of regression
6.330965
Sum squared resid
2324.705
Log likelihood
-194.8464
Durbin-Watson stat
2.127899

Std. Error
t-Statistic
3.847300 -5.191502
0.013895
63.06997
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

Prob.
0.0000
0.0000
217.1371
52.36123
6.561547
6.631359
3977.821
0.000000

Tablo 4: Koentegre Modelin Tahmini

RTUˆKSA  19.9732  0.8763 RGSYIHSA
(3.847)
(0.0138)
(5.19)

(63.07)

2

R =0,98 DW=2.12

Bu modelin hata terimlerinden hareket ederek Engle-Granger koentegrasyon testini yapacak
olursak:
ADF Test Statistic

-8.541690

1% Critical Value*
-2.6019
5% Critical Value
-1.9460
10% Critical Value
-1.6187
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(E)
Method: Least Squares
Sample(adjusted): 1987:2 2001:4
Included observations: 59 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient
Std. Error
t-Statistic
E(-1)
-1.094127
0.128093 -8.541690
R-squared
0.556758 Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.556758 S.D. dependent var
S.E. of regression
6.145954 Akaike info criterion
Sum squared resid
2190.819 Schwarz criterion
Log likelihood
-190.3449 Durbin-Watson stat

Prob.
0.0000
-0.261083
9.231426
6.486269
6.521481
1.963508

Tablo 5: Hata Terimlerine Ait ADF İstatistiği (Engle-Granger Koentegrasyon Testi)

-istatistiğinin mutlak değeri McKinnon kritik değerlerinin mutlak değerlerinden büyüktür. Modele ait
hata terimlerinde birim kök yoktur. Model koentegre bir modeldir.

Koentegrasyon ve Hata Düzeltme Mekanizması
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(Cointegration and Error Correction Mechanism)
RTUKSA yani mevsim etkisinden arındırılmış reel tüketim ve RGSYIHSA yani mevsim etkisinden
arındırılmış reel gelir serileri arasında koentegre bir yapının var olduğunu görmekteyiz. Bu
koentegrasyon iki zaman serisi arasında uzun dönemli bir denge ilişkisi olduğunu göstermektedir.
Fakat kısa dönemde bu iki zaman serisi arasında bir denge söz konusu olmayabilir. Koentegre model
için bulunan hata terimleri olan et lere dengeleyici hata terimi de denilmektedir. Bu hata terimi
RTUKSA’nın kısa dönem değerleri ile uzun dönem değerleri arasında bir köprü rolü oynamaktadır.
Hata düzeltme mekanizması bu amaçla geliştirilmiştir.
 Yˆ t = 0 + 1 Xt + 2 et-1 + vt
burada 2 nın istatistiki olarak anlamlı olması Y deki kısa dönem dengesizliğin ne oranda bir dönem
sonrasında düzeltileceğini göstermektedir.
Örnek modelimiz için hata düzeltme mekanizması kullanılacak olursa:
Dependent Variable: D(RTUKSA)
Method: Least Squares
Date: 12/08/02 Time: 01:38
Sample(adjusted): 1987:2 2001:4
Included observations: 59 after adjusting endpoints
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

C
D(RGSYIHSA)
E(-1)

0.276897
0.690034
-0.922680

0.747166
0.052778
0.127434

0.370597
13.07431
-7.240437

0.7123
0.0000
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
Durbin-Watson stat

0.759609
0.751023
5.654530
1790.528
-184.3929
1.778385

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
F-statistic
Prob(F-statistic)

1.919756
11.33228
6.352300
6.457938
88.47685
0.000000

Tablo 6: Koentegre Model İçin Error Correction Mechanism

Bu modelde hata terimine ait parametre istatistiki olarak anlamlıdır. Gerçek ve uzun dönem denge
RTUKSA değerleri arasındaki farkın bir dönem içerisinde %92.26 giderilmiş olmaktadır.

III.ARIMA Modelleri
ARIMA modelleri literatürde Box-Jenkins Modelleri diye de anılmaktadır. ARIMA modeli aynı
dereceden entegre olan otoregresif ve hareketli ortalama süreçlerinden oluşmaktadır. ARIMA
modelinin AR kısmı ororegresif süreci, MA kısmı hareketli ortalama sürecini ve I ise serinin durağan
hale geldiği I(d) yani entegrasyon derecesini göstermektedir. ARIMA(p,d,q) şeklinde bir gösterim. p
dereceden otoregresif, d dereceden entegre ve q dereceden hareketli ortalama sürecini içeren bir
ARIMA sürecini tarif etmektedir. Örnek vermek gerekirse ARIMA(2,1,0) şeklinde bir ARIMA süreci 2.
dereceden otoregresif, 1. dereceden entegre ve 0. dereceden hareketli ortalama sürecidir.
Şimdi ARIMA modelini oluşturan otoregresif (AR) ve hareketli ortalama (MA) süreçlerini inceleyelim.
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Otoregresif (AR(p)) Süreç
Yt =  + 1 Yt-1 + t
Modelini ele alacak olursak burada birinci derecede otoregresif bir süreç AR(1) söz konusudur.
Burada yinelemek gerekirse t otokorelasyon halinin söz konusu olmadığı, ortalaması sıfır olan, ve
sabit varyanslı bir hata terimidir.
p. dereceden otoregresif bir süreç AR(p) ise aşağıdaki şekilde yazılabilir.
Yt =  + 1 Yt-1 + 2 Yt-2 + ......+ p Yt-p + t

Hareketli Ortalama (MA(q)) Süreci
Yt değerleri sadece AR sürecinin etkileri sonrasında ortaya çıkmaya bilir. Bu Yt değerlerinin ortaya
çıkmasında daha önceki dönemlerdeki hata terimleri de etkili olabilir. İşte bu durum hareketli
ortalama sürecini gündeme getirmektedir. Birinci dereceden bir hareketli ortalama süreci MA(1)
Yt =  + 0 t + 1 t-1
q. dereceden hareketli ortalama süreci MA(q)
Yt =  + 0 t + 1 t-1 + 2 t-2 + .........+ q t-q
şeklinde tanımlanabilir.

Box-Jenkins Yöntemi
Box-Jenkins yönteminde öncelikle otoregresif sürecin derecesi olan p ve Hareketli ortalama sürecinin
derecesi olan q nun bulunması gerekmektedir. Entegrasyonun derecesi olan d nin değerinin
bulunmasından daha önce bahsetmiştik. Burada d seriyi durağan hale getiren I(d) deki entegrasyon
derecesinden farklı değildir. Şimdi p ve q nun derecelerini bulmaktan bahsedelim. Bunun için yine
durağan olan serinin korelaogramına ihtiyaç duymaktayız. Korelaogramda kısmi otokorelasyon
katsayılarından (PAC) %95 güven aralıkları dışında kalanlar bizim kullanmamız gereken AR
derecelerini otokorelasyon katsayılarından %95 güven aralığı dışında kalanlar ise MA derecelerini
verecektir.
Hatırlanacak olursa örnek zaman serilerimizden RTUKSA ya ait birinci dereceden farklandırılmış I(1)
hal durağandı şimdi bu korelogramı tekrar hatırlayalım (Şekil-5). Birinci dereceden farklandırma
sonucunda modelde ne otokorelasyon fonksiyonunda ne de kısmi otokorelasyon fonksiyonunda %95
güven aralıklarını aşan değer yoktur. Yani model ARIMA(0,1,0) şeklindedir.

3.2 Hendry Metodolojisi (HM) veya Genelden Özele Yaklaşımı
Bu yaklaşım büyük ölçüde Sargan'ın 1964 makalesine dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda bu çalışma
Davidson ve diğerleri (1978), Davidson ve Hendry (1981) ve Hendry ve Von Ungern-Sternberg (1981)
makaleleriyle geliştirilmiştir. Yaklaşım daha sonra Gilbert (1986, 1987), Pagan (1987) ve Hendry (1989)'da
oldukça açık bir şekilde sunulmuştur. HM yaklaşımı kısaca dört aşamadan oluşmaktadır:
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1. Genel bir model kurulur, öyle ki bu model ilgili ekonomik denge ilişkisinin (teorik modelin) bütün
değişkenlerini kapsar ve sürecin dinamiğini mümkün olan en azda sınırlar,
2. Model yeniden parametrelendirilerek (reparameterisation) birbirine mümkün olduğunca dik1
(orthogonal) ve uzun dönem dengesi açısından da yorumlanabilecek parametreler elde edilmeye çalışılır,
3. Model sadeleştirilerek veri seti ile tutarlı en küçük kısa dönem modeli bulunur.
4. Yaklaşım, bulunan modelin hata terimlerinin ve tahmin gücünün sınanması ve rakip modellerle
yuvalanmış/yuvalanmamış (nested/non-nested) testler yardımıyla karşılaştırılması ile son bulur.
Ekonomi teorileri, genelde, kısa dönemden uzun döneme gerçekleşmesi beklenen uyum süreçleri ile ilgili
herhangi bir bilgi sunmazlar. Dolayısıyla modellerin kısa dönem dinamikleri zaman serisi verilerine bağlı
olarak belirlenmektedir. Bu belirleme süreci genel olarak bir Oto Regresif Dağıtılmış Gecikmeler (ODG)
modeli ile başlar ve modelin Klasik F kısıtlama testleri kullanılarak, ilgili teori bağlamında
yorumlanabilecek en küçük modelin bulunmasıyla son bulur.
Yukarıda da belirtildiği üzere, ekonometri teorisi son yıllarda dinamik modelleme alanında, zaman serileri
teorilerinden belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yararlanmıştır. En önemli katkı ise Durağanlık
(Stationarity) ve Ko-entegrasyon (bakınız Engle ve Granger 1987) konusunda gerçekleşmiştir. Aşağıda
durağanlık ve ko-entegrasyonun tanımları verilmektedir.

Durağanlık
Deterministik bir yapısı olmayan ve "d" kere farkı alındıktan sonra bir Oto Regresif Hareketli Ortalamalar
(ARMA) sunuşuna sahip olabilen bir seri durağandır ve aşağıdaki gibi gösterilebilir:

xt  I (d )
Böylelikle, d=0 ise x durağan bir seri olacak ve d=1 ise x değişkeninin birinci farkı durağan olacaktır.

Ko-Entegrasyon
xt vektörünün bileşenlerinin d ve b derecelerinden ko-entegre olabilmesi için,

x t  CI(d,b)
i) bütün kolların I(d) olması
ii) sıfırdan farklı bir  vektörü olması
gerekmektedir, öyle ki

z t =   x t  I(d - b),b > 0

(1)

 vektörü ko-entegre vektörüdür ve b=d=1 için zt I(0)'dır.
Geçmişte bir çok ekonometrik model teori tarafından öngörülen denge ilişkileri üzerine kurulmuş ve
basit En Küçük Hata Kareler (EKT) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Oysa durağan olmayan (I(0) olmayan
değişkenler; sabit bir ortalama ve varyansa sahip olmayan değişkenler) üzerinden gerçekleştirilen
1

Bilindiði üzere, birbirine dik deðiþkenler EKK yöntemi tahmin edicisinin (OLS estimator) tutarlý olmasýna
ve standart asimtotik daðýlým özelliklerine yaklaþmasýna olumlu katkýda bulunur.
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tahminler herhangi bir şok sonrası ıraksayan öngörüler verecektir; aynı çerçevede durağanlık dereceleri
birbirine eşit olmayan bir veri kümesiyle elde edilen modelin parametreleri ilgili teori bağlamında da
değerlendirilemezler2.
HM yaklaşımı yukarıda sunulan durağanlık ve ko-entegrasyon katkılarını da içine alarak daha tutarlı bir
yapı kazanmıştır. Yaklaşımda yukarıda sıralanan kriterlerle birlikte durağanlık ve muhtemel koentegrasyon kısıtlamaları da yeniden parametrelendirmelerle değerlendirilmektedir3. Dolayısıyla sonuç
olarak elde edilen model durağan yapıdaki değişkenleri ve denge ilişkisini de taşıyan ve birlikte durağan
olabilecek düzey değişkenleri kapsayan bir model yapısına yakınsamaktadır. Elde edilen yapı, aslında,
literatürde Hata Düzeltme Mekanizması (HDM-ECM) modeli olarak bilinen bir yapıdır. Hendry ve diğerleri
(1984) tek denklem modellerinin ayrıntılı bir analizini sunmuş ve kullanılagelen ampirik modellerin ODG
modelinin birer özel hali olduğunu göstermişlerdir. HDM'de bu özel hallerden biridir.
Örnek olarak bir para talebi için genel bir ODG modelini ele alınırsa;

mt = c +  (L) mt-1 + (L) X t +  t

(2)

bu modelde (logaritmik olarak) m para stokunu, X uzun dönem para talebi fonksiyonundaki açıklayıcı
değişkenler vektörünü, a(L) ve ß(L)4 ise parametre vektörünü göstermektedir. X vektörü genel olarak
aşağıdaki gibi yazılabilir:

X = ( p, y, R)
Burada p fiyatlar genel düzeyini, y reel geliri ve R'de para tutmanın fırsat maliyeti değişkenlerini
göstermektedir. ODG modeli tahmini genellikle fazla parametrelenmiş (overparametrised) yapıdadır ve
bir çok parametre sıfıra yakın olacaktır. Bu noktada uygulayıcı, istatistik olarak anlamsız olan değişkenleri
düşürerek ve ekonomik anlamda yorumlanabilir yeniden parametrelendirmeleri durağanlık ve koentegrasyon kısıtları altında gerçekleştirerek sonuçta bir HDM modeli bulmaya çalışmaktadır:
*

 mt = c +  * (L) mt -1 +   X t -  (m -  X )t-1 +  t

(3)

Model düzey değişkenler üzerinden uzun dönem için çözüldüğünde aşağıdaki durağan yapı ortaya
çıkmaktadır:
*
m =  X

(4)

Denklem 4'de G, açıklayıcı değişken kümesinin para talebine uzun dönem reaksiyonudur. Yeni üretilen
paremetreler a* ve ß* sırasıyla ilk etki ve geri besleme etkisidir. Düzey değişkenlere uygulanan
kısıtlamalar ile elde edilen birleşik değişken Hata Düzeltme terimidir ,öyle ki, ekonomik birimler her
dönem oluşan dengesizliğin t kadar olan bölümünü ortadan kaldırmaktadırlar. d'nın bir olduğu durum
ise uzun dönem birim esneklik durumunu gösterir ki bu hipotez HDM çerçevesinde kolayca test edilebilir.
Denklem 3 teorik yorumlanabilirliği dışında başka avantajlara da sahiptir: sistem durağan bir yapı arz
ettiği için EKT'yi kullanmanın bir sakıncası kalmamaktadır ve böylece abartılı R² problemi büyük ölçüde

2

Hendry 1986
Duraðanlýk problemini çözmenin en yaygýn yolu deðiþkenlerin duraðan oluncaya kadar farklarýný almaktýr
(Box-Jenkins 1970) Ancak salt serilerin farklarýndan oluþan bir model uzun dönem teorik yapýyla ilgili
herhangi bir bilgi taþýmaz ve ayrýca tahmin dönemi uzadýkça bu tür modeller makul olmayan tahminler
vermeye baþlarlar.
4
Burda LkXt=Xt-k
3
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azalmaktadır; modelde değişkenlerin farklarının kullanılması bu değişkenlerin birbirlerine mümkün
olduğunca dik olmalarını sağlayacaktır.
Durağanlık ve Ko-entegrasyon kavramları HDM türü modeller için alternatif tahmin yöntemlerinin
gelişmesine ve aynı zamanda bu modellerin sağlam bir istatistik temele oturtulmalarına destek olmuştur.
Engle ve Granger (1987) Durağanlık ve Ko-entegrasyon kavramları ile HDM arasında bir eşbiçimsellik
(isomorfizm) önermişlerdir. Buna göre, örneğin para stoku (m) ve X vektöründeki değişkenler birinci
dereceden durağan I(1) ve m ve X bir ko-entegre vektör C(1,1) oluşturabiliyorsa, model bir HDM modeli
sunumuna sahip olabilmektedir. Ayrıca tutarlı (consistent) bir ko-entegrasyon vektörü, m'nin X vektörü
üzerinden yapılan EKT tahmini ile bulunabilir (bakınız Stock 1987).
Daha sonra elde edilen ko-entegrasyon vektörü (uzun dönem denge parametreleri vektörü) kısa dönem
dinamik yapıya belli gecikme yapılarıyla aktarılabilir ve sonuçta aşağıda sunulan türde bir model elde
edilir:

 m t = c +  (L )  m t -1 +  (L )  X t -  C t -1 +  t

(5)

Keza bu modelde de HM'de olduğu gibi bir basitleştirme süreci uygulanabilmekte ve daha az sayıda
parametreli bir model elde edilebilmektedir. Engle-Granger (EG) yöntemi ile elde edilen bu model ile HM
ile elde edilen model arasındaki fark uzun dönem yaklaşımlarından kaynaklanmaktadır (Denklem 5'de Ct-1
koentegrasyon vektörüdür). Uygulama açısından ise EG yönteminin pratikliği tartışılmaz derecede
fazladır. Bu arada EG'nin birinci aşamasında tahmin edilen uzun dönem parametrelerinin tutarlı
olmalarına rağmen yansız olmadıkları da unutulmamalıdır. Öte yandan HM yaklaşımı ile zaman zaman
tümüyle durağan bir yapı elde edilememekte fakat konvansiyonel diagnostik testlerin uygulanmasına
kaçınılmaz olarak devam edilmektedir; oysa durağan olmayan ortamada bu istatistik testlerin
uygulanması muhtemel uygun olmayan istatistik çıkarsamalara neden olmaktadır.5
Bu yaklaşımlar arasında a priori bir seçim yapmak mümkün değildir; önerilebilecek tek yol yuvalanmamış
test6 istatistikleri olabilir. Öte yandan başka bir problem, EG yaklaşımının popülaritesini son 1-2 yılda
ciddi şekilde düşürmüştür. Bu çalışmada da ayrıntılı olarak ele alınıp incelenecek olan bu problem, belli
sayıdaki uzun dönem değişken uzayında birden fazla ko-entegre vektörün olabileceği gerçeğinden
kaynaklanmaktadır. Yukarıda da verildiği üzere EG yaklaşımında sadece bir ko-entegre vektörün olduğu
varsayımı yapılmaktadır; oysa bu varsayım ancak iki değişkenli bir sistem için geçerli olmaktadır. Örneğin
para talebi denklemi söz konusu olduğunda EG yaklaşımı ile elde edilen koentegre vektörün uygun
olabilecek tek uzun dönem parametre vektörü olduğunu kabul etmek mümkün değildir7.
Aşağıda Çoklu Ko-entegrasyon olarak da bilinen bu probleme çözüm olarak önerilen Johansen Yöntemin
(J) (Johansen 1988,1989, Johansen ve Juselius 1990) incelenecek ve daha sonra Genelden-Özele (HM), ve
Johansen Yöntemi (J) Türkiye para talebi denklemlerine uygulanacaktır.

3.3 Johansen Yöntemi-Çoklu Ko-entegrasyon
Bir grup değişkenin (teorik olarak birbirine bağlantılı olduğu düşünülen) doğrusal kombinasyonlarının
uzun dönemde belli bir dengeye yakınsaması ancak ve ancak bu doğrusal kombinasyonların ko-entegre
I(0) olmaları ile mümkündür. EG böyle bir değişken vektöründe sadece bir ko-entegre vektörünün
olduğunu varsayarken J böyle bir kısıtlama getirmemekte, hem çoklu ko-entegrasyon yapısını test
5

Duraðan olmayan serilerle yapýlan regresyonlarda konvensiyonel testlerin kullaným sakýncalarý için bakýnýz
Phillips 1987
6
Ayrýntýlý bir çalýþma Mizon ve Richard 1986'da sunulmuþtur.
7
Standart bir para talebi denkleminde genel olarak en az üç veya daha fazla deðiþken bulunmaktadýr.
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etmekte hem de ilgili ko-entegre vektörlerin En Çok Olabilirlik tahminlerini (Maximum Likelihood
Estimators) sunmaktadır.
Aşağıdaki gibi bir VAR (Vektör Oto Dağıtılmış Gecikmeler) yapısı Y değişken vektörü için ele alınır;
k
Y t =  i=1  i Y t -1 +  t
Y = ( mt X t )

(6)

Denklem (6)'daki VAR sisteminde bütün değişkenler I(1)'dir ve sistemin yeniden parametrelenmesi ile
aşağıdaki gibi bir HDM elde edilebilir.
k -1
 Y t = i=1
 i  Y t -1 -  Y t -k +  t
j
 j = i=1 i - I

(7)

k
 = - (I - i=1
i )

Burada I birim matrisi göstermektedir ve p matrisi incelenerek ko-entegresyon test edilebilmektedir.
Eğer p matrisinin rankı p(Rank)=r < p ise (p bir P x P matrisdir) sistemde (Y vektöründe) r tane ko-entegre
ilişki var denilebilir. Aynı zamanda p(rank)<p ise p= ß' olarak dekompoze edilir, öyle ki  ve ß P x r
matrislerdir. ß vektörü ko-entegre vektörü,  ise her bir denkleme girecek olan ko-entegre vektörlerin
ağırlıklarını içerir. Johansen (1988,1989)  ve ß 'yı tahmin etmek için Ençok Olabilirlik Testi geliştirmiştir.
Bu işlemin en önemli yanı ko-entegrasyonun derecesinin tespitini mümkün kılmasıdır. Johansen koentegre vektörün (ß), aşağıdaki denklemde istatistiksel olarak anlamlı r kadar eigen vektörün
çözülmesiyle tahmin edileceğini ispatlamışdır;

 S k k - S k o S o o -1 S o k

(8)

=0

burada Soo birinci hata moment matrisini (Y'ın Y{t-i} üzerine yapılan regresyonundan elde edilmektedir),
Skk ikinci hata moment matrisini (Yt-k'in Yt-i üzerine yapılan regresyonundan elde edilmektedir), Sok ise
çapraz-çarpım moment matrisini göstermektedir. Bulunan eigen değerler kullanılarak en fazla r kadar koentegre vektörün bulunduğu hipotezi Johasen (1988,1989) tarafından önerilen ve aşağıda sunulan iki
olabilirlik testi ile test edilebilir:

 1 (q ,n ) =

- T 

 1 (q ,q  1 ) =

n
i= q + 1

lo g (1 -  )

- T lo g (1 -  q

+ 1

(8.1)

)

(8.2)

İlk istatistik r kadar koentegre vektörün q 'dan az olduğu (r<=q) boşluk hipotezine karşın, genel alternatif
hipotezi test ederken ikinci istatistik r kadar koentegre vektörün q'ya eşit olduğu (r=q) boşluk hipotezini,
r=q+1 alternatifine karşı test etmektedir. Testler ile ilgili kritik değerler Johansen (1989,1989)'da
sunulmaktadır.
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.

Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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ÖZET (TÜRKÇE)
Bir makro ekonometrik model örneği olarak DPT makro incelenecektir.
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1. DPT EKONOMİK MODELLEME DENEYİMİ
DPT Müsteşarlığı'nın makro model ve öngörü amaçlı çalışmalarının başlangıcı
planlı kalkınma sürecinin ilk yıllarına kadar geriye gitmektedir. Birinci Beş Yıllık
Kalkınma Planı için hazırlanan tek sektörlü büyüme modeli ile başlayan
modelleme pratiği, zaman içinde gerek kullanım amaçları ve gerekse yöntemsel
olarak gelişmiş, geleneksel Input-Output (I/O) modelleri ile birlikte çeşitli
büyüklüklerde ekonometrik modeller de muhtelif amaçlar için kullanılmaya
başlanmıştır. DPT ekonomik modelleme pratiği tarihsel gelişimi itibariyle üç
aşamada incelenebilir:
I. aşama, tek sektörlü Harrod-Domar türü büyüme modelleri,
II. aşama, çok sektörlü doğrusal ve nisbi fiyatların sabit alındığı I/O tutarlılık
modelleri,
III. aşama çok sektörlü I/O modelleriyle birlikte veya bağımsız çalışabilen
makroekonometrik modeller ve kısa dönem tahmin modelleri (ARIMA, VAR,
vb).
Makroekonometrik modelleme, ilk olarak 1987 yılında, beş yıllık kalkınma
planlarının dilimlerini oluşturan yıllık programların temel büyüklüklerinin
belirlenmesi gereği ile gündeme gelmiştir. Bu amaçla yaklaşık 100 denklemlik bir
makro model oluşturulmuş, hükümetin program-bütçe uygulamasına paralel
olarak yıllık hedeflerin tutarlılığı test edilmiş ve muhtelif politika analizleri (reel
devalüasyon, ihracat teşvikleri, kamu finansmanı kompozisyonu gibi) bu model
üzerinden gerçekleştirilmiştir.
Makroekonometrik model daha sonra 1988 yılında başlayan Altıncı Beş Yıllık
Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları sürecinde geliştirilerek kullanılmıştır. Altıncı
Beş Yıllık Plan Modelinde, reel sektör ile kamu finansmanı değişkenleri ve
parasal büyüklükler arasındaki ilişkiler ilk kez kapsanmıştır. Modelde bir yandan
sektörel arz - talep dengeleri input-output tablosu aracılığıyla kurulurken, diğer
yandan makroekonomik hedeflerle ödemeler dengesi, kamu kesimi dengesi ve
parasal büyüklükler arasındaki tutarlılık da sağlanmıştır.
Makroekonometrik model daha sonraki yıllarda da program amaçlı kullanılmış,
ancak 1991 yılından sonra bazı radikal değişiklikler yapılması gereği doğmuştur.
Model Türkiye ekonomisinde oluşan bazı değişimleri ve tahmin metodolojisinde
ortaya çıkan yenilikleri de içerecek şekilde yeniden ele alınmıştır. 1980'li yılların
sonundan başlayarak Türkiye ekonomisinde, gerek mali piyasalarda ve gerekse
dış sermaye hareketlerinde bir dizi değişim gerçekleşmiştir. Bu değişim aynı
zamanda kurumsal yapı ve ilişkileri de değiştirmiştir. Bu dönem, ekonometri
pratiğinde de oldukça radikal bir dizi yeniliğin (ko-entegrasyon, hata düzeltme
mekanizmaları, yapısal zaman serisi modellemesi vb.) gündeme geldiği yılları
kapsamaktadır. Bu bağlamda, DPT makroekonometrik modeli kapsam ve
yöntemde meydana gelen bu iki ana konuyu da içerecek şekilde yeniden
yapılandırılarak, bugünkü yapısına ulaşmıştır.
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Modelin ekonominin girdi-çıktı yapısı ile ilişkisi 1994 I/O matrisi ile
kurulmaktadır. 1994 I/O matrisi DİE'nin hazırlamış olduğu 1990 Input-Output
tablosunun 1994 yılı için güncelleştirilmiş biçimine dayanmaktadır.
Makroekonometrik modelin ima ettiği nihai talep büyüklüklerinin sektörel
dağılımının belirlenmesinde DPT tarafından yapılan araştırmalardan ve Sektör
Programları Biriminin ithalat ve ihracat projeksiyonlarından da yararlanılmıştır.
Bu yöntemle belirlenen nihai talep vektörünün, 1994 yılına ait (I-A) matrisinin
tersiyle çarpılması suretiyle 2000 yılına ilişkin sektörel üretim düzeyleri tahmin
edilmiş, daha sonra bu üretim düzeyleri, DİE ve DPT kaynaklarına dayanan katma
değer oranları ile çarpılarak sektörel katma değer büyüklükleri belirlenmiştir.
Böylece, Plan dönemi sonunda ulaşılacak sektörel üretim kompozisyonunun
gerektirdiği sektörel yatırımlar, DPT tarafından çeşitli özel ve kamu yatırım
projeleri taranarak hesaplanan marjinal sermaye-üretim katsayıları ve mevcut
kamu proje stoku gözönüne alınarak belirlenmiştir.
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2. DPT MAKRO EKONOMETRİK MODELİNİN (DPTMAKRO)
MAKET FORMU VE İŞLEYİŞİ
Makro ekonometrik modeller, kapsamak durumunda oldukları ekonomik ilişkilerin
denklem kümeleriyle sunumu nedeniyle genellikle incelenmesi ve yorumlanması
güç yapılar arz ederler. Küçük ölçekli bir makro ekonometrik modelinin bile 50100 civarında bir denklem kümesiyle sunulabildiği göz önünde
bulundurulduğunda, ilgili araştırıcının ancak bir modelci olması durumunda
modeli anlayabilmesi ve yorumlayabilmesi mümkündür. Oysa bu tür modeller,
akademik ve yarı-akademik kurumlardan veya şahıslardan gelebilecek muhtelif
yorum, eleştiri ve önerilere açık olmalı ve böylelikle modellerin geliştirilmesi
sağlanabilmelidir.
Bu noktadan hareketle, bu bölümde, öncelikle, orijinal formu yaklaşık 200
denklemden oluşan DPTMAKRO’nun bir maket formu sunulmakta ve daha sonra
DPTMAKRO’nun çalışması ve temel amaçları maket form üzerinden
anlatılmaktadır. DPTMAKRO’nun orijinal formu, tüm denklem kümesi,
ekonometrik denklemleri ve değişken tanımlamaları daha sonraki bölümlerde
ayrıntılı olarak sunulmuştur. Maket form, modelin işleyişinin daha rahat
izlenebilmesi ve anlaşılabilmesi amacıyla üretilmiş olduğundan bazı
basitleştirmeler, genellemeler ve kısaltmalar içermektedir. Ancak maket formun
ve orijinal formun temel çalışma prensiplerinde herhangi bir farklılaşma söz
konusu değildir.

2.1 DPT MAKRO EKONOMETRİK MODELİNİN MAKET FORMU

Mal Piyasası - Talep

y  cp  ip  stp  g  x  m
cp  f ( y  yg, v, P&  P& e )

(1)
(2)

cp

ip  f ip ( y, r , P&  P& e , capt 1 , igt 1 )

(3)

st p  f stp ( y  m)

(4)

x  f x ( y * , PX , P * )

(5)

m  f m ( y, PF , TME , P, E )

(6)
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Mal Piyasası - Arz

y p  f ypCES ( k p , l p , TEC)

(7)

k  k t 1  i p  i g ; k p  k . cap max ;
l p  l s .(1  nairu );
y
cap  f cap ( p )
y
P&  f & ( S ( MON S ), W (W ),  E ( E . PF . TME ))

(10)

P e  WAVG c( P, MON S ), c( P,W ), c( P, E . PF . TME )

(11)

P

MON





(8)
(9)

(11. Denklem: ko-entegre vektörlerin ağırlıklı ortalaması)

İşgücü Piyasası

l S  l S .(1  gr l s )
W
l d  f ld ( , y)
P
W  W  W  Pe

(12)
(13)
(14)

Para Piyasası ve Finansal Sektör

BONO  TAHVÝL
)
y p. P
R  r  P& e

r  fr (

(15)
(16)

RM  KRED P  KREDG  FA  FL

(17)

M O N s   . RM

(18)

KREDG   t .GE

(19)

v

( MON S  BONO  TAHVÝL)
P

(20)

9

Kur, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi

P. TES
E / EO
X $  x$ . PX

PX 

M

$

(21)
(22)

 m $ . PF

(23)
*

*

X $  M $  hint ( B$ , R * , TS * )  CAD  B$  FA$
FA $   .M $

(24)
(25)


d


e  wo $

 L 


 y 

(24)



W 
 
 P
P

E 

(26)

P *.e

Kamu Kesimi Dengesi ve Finansmanı
Y g   . Y  ÝB F  D B F

(27)

G E  g . f ( P )  ÝB F  D B F

(28)

ÝB F  R . f i b f ( B O N O , T A H V ÝL , T S )

(29)

*

D B F  R * . E . f dbf ( B G , T S * )

(30)

P S B R   .Y  G E

(31)

P S B R   B O N O   T A H V ÝL   K R E D G   B G

 B G   .  . Y  ( 1   ) . X
*

 T A H V ÝL   . Y



*

(32)
(33)

p

(34)
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Maket Modelin Standartları:
1. Küçük harfler reel değişkenleri, büyük harfler nominal değişkenleri göstermektedir.
2. Üstü çizgiyle belirtilmiş değişkenler dışsal değişkenleri; Yunan alfabesi harfleri,
politika parametrelerini göstermektedir.
3. f (.) davranışsal denklemleri, (.) ko-entegre vektörlerin hata terimlerini, c(.) ise koentegre vektörleri ifade etmektedir.
4. ”*” üst karakteri ilgili değişkenin dış blok değerini, $ alt karakteri ilgili değişkenin
dolar değerini göstermektedir.
5. “  “ üst karakteri ilgili değişkenin yüzde değişmesini, ““ işareti düzey değişmesini,
“e” üst karakteri ise beklenen değerini ifade etmektedir.
6. “p” üst karakteri ilgili değişkenin potansiyel düzeyini ifade etmektedir.
Değişken Tanımlamaları:
BONO
c
CAD
cap
DBF
E
EO
FA
FL
g
GE
grls
i
İBF
k
KRED
ls / ld
m
MONS

nairu
P
PF
PSBR
PX
r
RM
st
TAHVİL
TEC
TES
TME
TS
v
W
wo
x
y
Yg

Konsolide Bütçe Finansmanında Kullanılan Bono Stoku
Tüketim Harcamaları
Cari İşlemler Açığı
Kapasite Kullanım Oranı
Kamu Sektörü Dış Borç Faiz Ödemesi
Döviz Kuru
Baz Yılı Döviz Kuru
MB Dış Varlıkları
MB Dış Yükümlülükleri
Kamu Yatırım ve Tüketim Harcamaları
Toplam Kamu Harcamaları
İşgücü Arzı ArtışOranı
Yatırım Harcamaları
Kamu Sektörü İç Borç Faiz Ödemesi
Sermaye Stoku
MB İç Kredileri
İşgücü Talebi/Arzı
İthalat
Para Arzı (M2Y)
M2Y Çarpanı
Doğal İşsizlik Oranı
Genel Fiyat Düzeyi
İthalat Fiyat Endeksi
Kamu Sektörü Borçlanma Gereği
İhracat Fiyat Endeksi
Reel İç Borçlanma Faizi
Rezerv Para
Stok Değişmesi
Konsolide Bütçe Finansmanında Kullanılan Tahvil Stoku
Teknoloji ve Üretkenlik Endekslerini İçeren Katsayı
Ortalama İhracat Teşvik Oranı Endeksi
Ortalama Koruma Oranı
Borç Vade Yapısı
Reel Finansal Varlık
Ortalama Ücret
Baz Yılı Reel Ücret
İhracat
Katma Değer (GSYİH)
Kamu Harcanabilir Geliri
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2.2 DPTMAKRO’NUN İŞLEYİŞİ
DPTMAKRO, diğer bir çok ülke makro ekonometrik modeline benzer olarak, NeoKeynesyen bir yapı arz etmektedir. Ancak bu tür modellerden farklı olarak,
DPTMAKRO, ekonominin arz kısıtını, muhtelif bloklar aracıyla dolaylı olarak
içermektedir. Model maket formdan da izleneceği üzere, temel olarak altı bloktan
oluşmaktadır. Bu bloklar sırasıyla Mal Piyasası-Talep, Mal Piyasası-Arz, İşgücü
Piyasası, Para Piyasası, Kur ve Ödemeler Dengesi ve son olarak Kamu Kesimi
Dengesi ilişkilerini içermektedir. Hiç bir blok kendi içinde tam tanımlı -Block
Recursive-değildir. Ancak maket form ve akış şeması, eşanlı ilişkilerin
izlenmesini kolaylaştırıcı niteliktedir. Aşağıda modelin çalışma süreçleri bloklar
itibariyle sunulacak ve bloklar arası ilişkiler yeri geldikçe vurgulanacaktır.
(1) Mal Piyasası - Talep
Katma değer (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla-GSYİH), Kaynaklar-Harcamalar dengesi
çerçevesinde, talep ağırlıklı olarak belirlenmektedir.
Katma değerin en önemli değişkenlerinden özel tüketim harcamaları, “Life CyclePermanent Income” hipotezi bağlamında ele alınmıştır. Bu çerçevede, özel
tüketim harcamaları, harcanabilir gelir yanında finansal varlık ve öngörülemeyen
enflasyon değişkenleri de modele eklenerek tahmin edilmiştir. Finansal varlık
(sabit fiyatlarla) tanımı ilgili blokdan da izleneceği üzere döviz tevdiat hesaplarını
da içeren para arzından (M2Y) ve kamu kesiminin ihraç ettiği tahvil ve bono
stokundan oluşmaktadır. Dolayısıyla finansal varlık, mal piyasası ile para piyasası
ve kamu kesimi blokları arasındaki ilişkiyi belirleyen önemli bir değişkendir.
Ayrıca M2Y, döviz tevdiat hesaplarını da içeren bir değişken olduğundan reel kur
hareketleri doğrudan reel varlığı değiştirmekte ve tüketim harcamalarını
etkilemektedir. Özel sektör harcanabilir geliri de, kaynaklar-harcamalar dengesi
gereği, kamu kesimi harcanabilir geliri veriyken, katma değer ile eşanlı olarak
bulunmaktadır.
Özel sektör yatırım harcamaları, genişletilmiş hızlandıran hipotezi çerçevesinde ele
alınmış ve beklenen katma değer artışı, reel faiz, öngörülemeyen enflasyon,
gecikmeli kapasite kullanım oranı ve gecilkmeli kamu yatırımları ile
açıklanmıştır. Öngörülemeyen enflasyon, ileriye dönük belirsizliğin, yatırım karar
süreçleri üzerindeki olumsuz etkisini belirlemek amacıyla kullanılmış olup,
modellenmesi Mal Piyasası - Arz blokunda sunulmaktadır.
Özel sektör yatırım denkleminde, kullanılabilir fonların maliyetini yansıtmak
amacıyla kullanılan reel faizin belirlenme süreci, kamu kesimi blokunda
gerçekleşmektedir. Artan iç borç stoku belli bir eşik düzeyini (threshold level for
cyclically adjusted Debt Stock / GDP) geçince, reel faiz artmakta ve özel sektör
yatırım harcamalarını aşağı çekmektedir (crowding-out). İç borçlanma eşik
düzeyinin belirlenmesi süreci kamu kesimi blokunda açıklanmaktadır. Özel sektör
yatırım denkleminde kullanılan gecikmeli kamu yatırımları, “crowding-in”
hipotezine paralel olarak, özel sektör yatırımlarını artırıcı yönde etkilemektedir.
Böylelikle, DPTMAKRO, kamu yatırım ve tüketim harcamalarının toplam talep
üzerindeki etkilerini zimnen ayrıştırmış olmaktadır (crowding-out / crowding-in).
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Mal Piyasası-Talep blokunun son iki denklemi ihracat ve ithalat talep miktarlarını
belirlemektedir. İhracat talep miktarı, dışsal olarak tahmin edilen ticaret
ortaklarının gelir artışları ve ihracat fiyat endeksinin yurt dışı fiyatlara
bölünmesiyle elde edilen nispi fiyat değişkenleri ile açıklanmaktadır. İhracat fiyat
endeksi, nominal kur, yurt içi ortalama fiyat endeksi ve ihracat teşvik oranı
kullanılarak tanımlanmıştır. Böylelikle ihracat talep miktarı ile reel kur ve ihracat
teşvik oranı arasındaki ilişki kurulmuş olmaktadır. Bu nokta üzerinde biraz daha
durmak gerekmektedir; maket modelden de izleneceği üzere reel kur ileriye
dönük olarak dolar cinsinden üretkenlik tabanlı reel ücret (real product wage)
politikasına endekslenmiştir. Dolayısıyla, reel TL cinsinden ücret artışı üretkenlik
artışını aştığı ölçüde reel kur değer kaybetmekte ve rekabetçi yapı baz yılı
düzeyinde (veya hedeflenen bir düzeyde) korunmaktadır. İhracat miktar denklemi,
reel ücret-ihracat fiyat endeksi ilişkisi üzerinden, işgücü piyasası ile ödemeler
dengesi arasındaki bağlantıyı da sağlamaktadır.
İthalat talebi denklemi ise yurtiçi katma değer ve nispi fiyat ile açıklanmıştır. Nispi
fiyat değişkeni, dışsal olarak belirlenen ithalat fiyat endeksi, ortalama nominal
koruma oranı ve içsel olarak belirlenen yurtiçi fiyat endeksinden oluşmaktadır.
Koruma oranı, kamu gelirlerini ve genel fiyat seviyesini doğrudan etkilediğinden
önemli bir politika değişkeni olup, dış ticaret liberalizasyon politikalarının makro
etkilerinin belirlenmesi amacıyla da kullanılmaktadır.
Özel sektör stok değişimi, genellikle modellenmesi güç olan bir değişkendir.
DPTMAKRO modelinde bu değişken eklektik bir şekilde, toplam arz
değişmesiyle ilişkilendirilmiş, firmaların toplam arz değişiminin sabit bir
bölümünü stok olarak tutacakları varsayılmıştır. Kamu stok değişimi ise dışşsal
olarak tahmin edilmektedir.
(2) Mal Piyasası - Arz
Girişte de belirtildiği üzere, DPTMAKRO modelinde katma değer talep ağırlıklı
olarak belirleniyor olmasına rağmen, ekonominin arz kısıtı, modelde, dolaylı
olarak içerilmektedir. Mal Piyasası - Arz blokunda CES (Constant Elasticity Of
Substitution) türü bir üretim fonksiyonu, ekonominin potansiyel katma değer
düzeyinin belirlenmesi amacıyla kullanılmaktadır. Gerçekleşen verilerle elde
edilmiş CES üretim fonksiyonu, potansiyel sermaye stoku ve potansiyel işgücü
arzı kullanılarak çözülmekte ve potansiyel katma değer elde edilmektedir. Daha
sonra talep blokundan elde edilen katma değer ile potansiyel katma değer farkı
alınarak potansiyel katma değer açığı/fazlası (potential output gap) tespit
edilmektedir. Potansiyel katma değer ve potansiyel katma değer açığı/fazlası, talep
blokunu etkileyerek, arz kısıtını katma değerin belirlenmesi sürecine katmaktadır.
DPTMAKRO modelinde, enflasyon olgusu bir süreç olarak tahmin edilmekte ve kısa
ve uzun dönem (dynamic ve steady-state) belirleyicileri ayrıştırılmaktadır.
Enflasyon süreci üç ayrı uzun dönem denge yaklaşımı ile belirlenmektedir;
enflasyon-para arzı, enflasyon-ücret spirali ve enflasyon-dış fiyat ilişkileri
arasında tespit edilen ko-entegre vektörlerin hata terimleri ve bu değişkenlerin
kısa
dönem
dinamikleri
enflasyon
dinamiğini
belirlemektedirler.
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DPTMAKRO Enflasyon Modellemesi
Yaklaşım Juselius, K. (1991-1992)
tarafından ilk defa uygulanmış olup,
enflasyon tahmini çalışmalarında
önemli bir aşama niteliğindedir.
Yaklaşımda, enflasyonun farklı
uzun dönem denge bileşenlerini ayrı
ko-entegre
vektörler
içinde
değerlendirilip, daha sonra ilgili
vektörlerden oluşan bir tür “uzun
dönem denge uzayı” (co-integration
space) modellenmektedir. İkinci
aşamada ise, ko-entegre uzayın her
bir bileşeni, kısa-dönem dinamik
modele, ilgili uyum süreçlerini
temsil
etmek
amacıyla
aktarılmaktadır. Yaklaşım EngleGranger (1987) “iki aşamalı ECM”
tekniğine benzerlik arz etmesine
rağmen,
çoklu ko-entegrasyon
(Johansen,
1988-89)
tekniğinin
geliştirilmiş bir uygulamasıdır.

Modelde,
öngörülen
enflasyon
(anticipated inflation) ise yandaki
yaklaşıma paralel olarak, pratik bir
şekilde elde edilebilmektedir; koentegre uzayın bileşenleri, uzun
dönem denge düzeylerine ulaşma
hızlarına bağlı olarak yeniden
ölçeklendirilerek bir tür ağırlıklı
ortalamaları
alınmakta
ve
öngörülen
enflasyona
ulaşılmaktadır. Gerçekleşen ve
öngörülen enflasyon arasındaki
fark öngörülemeyen enflasyon
(unanticipated inflation) olarak
tanımlanarak
talep
blokunda
tüketim ve yatırım denklemlerine
girmektedir.

14

Öngörülemeyen enflasyonun artması muhtelif ülke özel tüketim harcamalarında artı veya eksi
yönlü çalışabilmektedir. Türkiye ekonomisi veri kümesi ile tahmin edilen özel tüketim
denkleminde (denklemin ekonometrik tahmin sonuçları daha sonraki bölümlerde
sunulmuştur) bu değişken, özel tüketim harcamalarını azaltıcı yönde çalışmaktadır.
Kronik yüksek enflasyonun gözlendiği ülke ekonomilerinde trend enflasyondan artı yönlü
sapmalar genellikle enflasyonun varyansını da artırmıştır. Enflasyon değişkenliğinin
yüksek enflasyon ile bir arada oluştuğu bir ortamda tüketim harcamalarının düşme
eğilimine girmesi beklenen bir durumdur.
Örneğin, kamu harcamalarında meydana gelebilecek bir nominal şok, doğrudan parasal
genişlemeye neden olacaktır(MB Kanunu; para blokunda açıklanmaktadır); bu durumda
gerçekleşen ve öngörülen enflasyon farkı artacak, trend enflasyonda bir kayma gündeme
gelecektir. Bu durumda, özel tüketim ve yatırım harcamaları düşerek, gerçekleşen katma
değer artışı potansiyel katma değer artışına doğru bir düşme eğilimine girecektir. Kamu
harcamalarında oluşacak şok büyük ölçüde ücret artışlarından kaynaklanmış ise etki
enflasyon denklemine paralel olarak daha da hızlı olacaktır. Özel tüketim ve yatırım
denklemleri ile enflasyon denklemlerinde kullanılan ekonometrik tahmin metodolojisi, her
bir değişkenin uzun dönem dengesinden ne kadar uzaklaştığı ve ne kadar zaman sonra
uzun dönem denge düzeylerine ulaşacakları ile ilgili bilgiyi (Hata Düzeltme
Mekazinması-Error Correction Mechanism) açık bir şekilde içermektedir.
Talep ve arz ilişkisini belirleyen bir diğer mekanizma ise, kamu kesimi blokunda yer
almaktadır. Modelin temel reel faizi, kamu iç borçlanma reel faizidir. İç borçlanma reel
faizi ise iç borç finansmanında kullanılan bono ve tahvil stokunun potansiyel katma
değere oranı ile ilişkilendirilmiştir1. Yani, bono ve tahvil stoku potansiyel katma değerin
belli bir oranını geçince reel faiz artmakta ve özel sektör yatırım harcamalarını ve
dolayısıyla toplam talebi düşürmektedir.
Bu blokla ilgili olarak belirtilmesi gereken son nokta CES üretim fonksiyonunun sabit terimi
ile ilgilidir. CES üretim fonksiyonunun sabit terimi teknolojik yenilikler ve üretkenlik
artışlarını içerecek şekilde ve içsel büyüme yaklaşımına paralel olarak tespit edilmektedir.
Yani, potansiyel katma değer, orta vadede potansiyel sermaye stoku ve işgücünün ima
ettiği düzeyin üstüne çıkabilmekte ve ekonomi daha yüksek kapasitelerde, nispeten daha
düşük enflasyon oranları ile dengede kalabilmektedir.
Enflasyon denklemi ile elde edilen oran temel fiyat düzeyi olarak değerlendirilmekte ve
modelin diğer deflatörleri bu temel deflatörün muhtelif yapıdaki türevleri olarak
bulunmaktadır. Dolayısıyla bu değişken doğal olarak tüm blokları ya doğrudan (örneğin,
cari kamu gelirlerini artırarak) ya da dolaylı olarak (örneğin reel varlığı düşürerek)
etkilemektedir.
(3) İşgücü Piyasası
İşgücü talebi reel ücret ve katma değer büyüklükleri ile açıklanmıştır. Nominal ücret, maket
modelden de izleneceği üzere, modelin kullanım amacına bağlı olarak ya dışsal olarak
belirlenmekte (Nominal dayanak olarak - Nominal Anchor) ya da Phillips eğrisi
1

Ýç borçlanma reel faizi, iç borçlanma yýllýk basit faizi ile iç borç finasmanýnda kullanýlan bono ve tahvil
stokunun potansiyel GSYÝH içindeki payý arasýnda bir ko-entegre iliþki ile modellenmiþtir.

bağlamında, öngörülen enflasyon ile ilişkilendirilmektedir. Ancak, kamu sektörü personel
harcamaları deflatörü politika değişkeni olarak dışşal belirlenmektedir.
Eşanlı olarak elde edilen işgücü talebi ve katma değer, işgücünün üretkenliğini belirlemekte
ve böylelikle işgücü piyasası ile reel kur ilişkisi kurulmaktadır. Nominal dayanak olarak
nominal ücretlerin kullanıldığı bir ortamda, genel fiyat seviyesinin nominal ücret
politikasıyla kontrol edilebileceği düşünülmektedir. İlk aşamada düşen reel ücretler
(“sticky price” varsayımı ile) işgücü talebini artırmakta ve kısa dönemde üretkenlik
endeksini düşürerek reel kuru aynı düzeyde sabitlemektedir.
(4) Para Piyasası ve Finansal Varlık Bloku
DPTMAKRO’da, ekonominin temel faiz oranı (underlying real interest rate) kamu kesiminin
iç borçlanma politikasına bağlı olarak belirlenmektedir. Kamu kesimi iç borç stokunun
potansiyel katma değer içindeki büyüklüğü iç borçlanma reel faizini belirlemekte ve tüm
diğer faiz oranları bu oranın türevleri olarak bulunmaktadır. Kamu sektörünün finansal
piyasadaki payı değerlendirildiğinde bu yaklaşımın kabul edilebilirliği anlaşılmaktadır.
Kaldı ki, ilgili denklem finansal liberalizasyon sonrası reel faiz gelişmesini başarıyla
simule edebilmektedir. Elde edilen reel faiz, öngörülen enflasyon ile toplanarak nominal
faiz bulunmakta (Fisher Identity), vade yapısı veri iken, kamu kesiminde faiz ödemeleri
tespit edilmekte ve iç borç dinamiği kurulmaktadır. Bu blokta elde edilen reel faiz özel
sektör yatırım denkleminde kullanılabilir fonların reel fiyatını yansıtabilmek amacıyla
kullanılmakta ve böylelikle para ve finansal blok ile mal piyasası arasında ilişki
kurulmaktadır.
Rezerv para (RM) DPTMAKRO’da MB (T.C. Merkez Bankası) varlıkları itibariyle
modellenmiştir. RM, kamu kesimine açılan krediler, özel kesime açılan krediler ve
MB’nin dış varlık ve yükümlülüklerinin netinden oluşmaktadır2. Kamuya açılan krediler
ve dış varlıklar diğer bloklarla olan ilişkileri nedeniyle modelin işleyişinin anlaşılması
açısından büyük önem taşımaktadır. MB kanunu gereği, kamuya açılan krediler, kamu
kesimi (konsolide bütçe) yıllık bütçe ödeneği artışının azalan bir oranı olarak
belirlenmektedir. Bu yapı modele aynen aktarılmıştır. Ancak bu yapının diğer piyasalara
etkisinin model bağlamında incelenmesi gerekmektedir. Ülke makro modellerinde,
KKBG, ya kamuya açılan krediler (accomodating monetary policy) ile ya da borçlanma
kalemlerinden biriyle (non-accomodating monetary policy) kapatılmaktadır.
DPTMAKRO’da KKBG, bono finansmanı ile kapatılmaktadır. Yani para politikası
yardım edici değildir (non-accomodating). Bu bağlamda, örneğin, kamu harcamalarında
meydana gelen bir nominal şok, doğrudan bono finasmanını artıracak ve bono stoku ve
kullanımının vade yapısına bağlı olarak faiz ödemelerine yansıyacaktır (cari transfer
harcamaları). Ancak artan bono stoku belli bir eşik noktasını aştığında, reel faiz artacak,
toplam talep düşecek ve böylelikle modelde, iç borç dinamiği kritik olarak
izlenebilecektir.
KKBG’nin parasal finansmanının (Hazine Kısa Vadeli Avansı) miktarının kanunla bütçe
ödenekleri değişiminin azalan bir oranı olarak belirlenmiş olması, nominal talep şokunun
talep genişletme etkisini kısa dönemde azaltacaktır. Çünkü KKBG’nin, Merkez Bankası
finansmanı ile kapatılma olanağı, faizlerin en azından kısa dönemde yükselmesini
engelleyecek ve katma değerin göreli olarak düşmesini erteleyecektir. Ancak böyle bir
2

RM tanýmý “deðerleme hesabý” ve “MB’nin diðer varlýklarý” kalemlerini de içermektedir. Ancak modelin
maket form sunumunda , bu deðiþkenlere yer verilmemiþtir.
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yapıda da, modelden de gözleneceği üzere, artan para arzı ex-post enflasyonu ve
belirsizliği artırarak, gelecek dönemlerin özel tüketim ve yatırım harcamalarını
sınırlayacaktır.
RM’nin dış varlık kalemi, para bloku ile ödemeler dengesi ve mal piyasaları ilişkisini
sağlayan önemli değişkenlerden biridir. Model, durağan yapıda, dış varlığı ithalat ile
ilişkilendirmektedir. Maket modelde, dışsal olarak belirlenen bankacılık kesimine açılan
krediler ve MB dış yükümlülükleri ile birlikte RM tanımlanmış olmakta ve yine dışsal
olarak tanımlanan M2Y ortalama çarpanı ile birlikte para arzı belirlenmektedir.
KKBG finansmanında kullanılan bono ve tahvilin stok düzeyleri, yukarıda elde edilen para
arzı ile toplanarak nominal varlığa ve daha sonra genel fiyat seviyesine bölünerek reel
finansal varlığa ulaşılmaktadır. Böylece para ve finansal blok doğrudan mal piyasası ile
ilişkilendirilmiş olmaktadır.
(5) Kur, Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi
Reel kur, politika kuralı olarak üretkenlik tabanlı reel dolar cinsinden ücret gelişmesine
endekslenmiştir. Model, üretkenliği mal ve hizmet piyasaları dengesini kullanarak tespit
etmektedir. Planlanan veya öngörülen reel ücret, üretkenlik endeksini aştığı noktada reel
kur değer kaybetmektedir3. Böylelikle rekabetçi yapı baz yılı düzeyinde korunmaktadır.
Reel kur iç-dış fiyat farkı ile çarpılarak nominal kur bulunmakta ve ithalat miktar talebi
denkleminin nispi fiyat yapısı içinde kullanılmaktadır. Reel kur aynı zamanda ihracat
miktar talep denklemininde kullanılan ihracat fiyat endeksininin de önemli bir
belirleyicisidir. Böylece mal piyasasında tespit edilen ihracat ve ithalat miktar talepleri,
içsel olarak bulunan ihracat fiyat endeksi ve dışsal olarak tahmin edilen ithalat fiyat
endeksleri ile çarpılarak cari dolar cinsinden ihracat ve ithalat bulunmaktadır. Toplam
ihracattan toplam ithalat ve dış faiz ödemeleri çıkartılarak elde edilen cari işlemler
açığından4 MB rezerv hareketleri çıkartılarak net dış borç kullanımı (doğrudan ve portföy
yatırımları dahil) artık olarak bulunmaktadır. DPTMAKRO’da kısa vadeli sermaye
hareketleri ayrıca modellenmemiştir. Kısa vadeli sermaye hareketleri muhtelif yaklaşımlar
ile modellenmeye çalışılmış, ancak, henüz tatmin edici bir davranışsal ilişki
bulunamamıştır. Dolayısıyla reel kurun politika kuralı çerçevesinde değer kazanması veya
değer kaybetmesi için gerekli fon akımlarının, zimnen kontrol edilebileceği varsayılmıştır.
(6) Kamu Kesimi Dengesi ve Finansmanı
İzlendiği üzere DPTMAKRO’nun diğer blokları sunulurken, kamu kesimi blokunun bir çok
ilişkisine atıfta bulunma zorunluluğu doğmuştur. Çünkü, kamu kesimi bloku dışsal olarak
belirlenen kamu tüketimi ve yatırımları üzerinden mal piyasasını ve işgücü piyasasını;
kamu gelirleri üzerinden özel-kamu harcanabilir gelir bölüşümünü; KKBG’nin finansmanı
üzerinden para ve finansal bloku ve dış dengeyi doğrudan veya dolaylı olarak
etkilemektedir.
Toplam kamu harcamaları, kamu tüketimi (personel harcamalarını da içermektedir), yatırım
harcamaları ve faiz ödemelerini içeren transfer harcamalarından oluşmaktadır. İç ve dış
3

Modelin geçmiþ dönem simülasyonlarýnda, reel kur deðiþkeni ya faiz farký yaklaþýmý çerçevesinde
deðerlendirilmiþ ya da dýþsal olarak alýnmýþtýr.
4
Cari iþlemler dengesinin diðer kalemleri model iþleyiþinin daha rahat izlenebilmesi amacýyla ihmal
edilmiþlerdir.
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borç stokunun ve kullanımın vade yapısı ve dış borç faiz oranı dışsal olarak
belirlenmektedir. Diğer kamu harcamaları, modelin çalışma mantığının anlaşılmasına
yönelik bir bilgi taşımadıklarından, maket formda ihmal edilmişlerdir.
Toplam kamu gelirleri ise vergi ve vergi dışı normal gelirler, faktör gelirleri ve sosyal
fonlar dengesi netinin toplamından oluşmaktadır. Toplam kamu gelirlerinden, iç ve dış
faiz ödemelerini de içeren cari transfer harcamaları düşülerek nominal kamu harcanabilir
gelirine ulaşılmaktadır. Nominal kamu harcanabilir geliri, genel fiyat seviyesine bağlı
olarak tahmin edilen kamu harcanabilir geliri deflatörüne bölünerek, reel kamu
harcanabilir geliri ve mal piyasası ile eşanlı olarak da, reel özel harcanabilir gelir
bulunmaktadır.
Kamu gelirleri ile kamu giderleri arasındaki fark, KKBG’yi belirlemekte ve KKBG, MB
finansmanı, tahvil ve bono finansmanı ve dış borç finansmanı kalemlerinin bir
kompozisyonu ile kapatılmaktadır.
Tahvil ve dış borç kullanımları uzun dönem kredibilite eşikleri yardımıyla tespit edilmektedir.
Kamu dış borç kullanımının kredibilite eşiği, modelden de izleneceği üzere, hem katma
değer hem de toplam ihracat büyüklükleri kullanılarak tespit edilmiştir. Bu çerçevede,
katma değer artışı yanında ihraç edilebilir fazlanın da (exportable surplus) kredibilitenin
belirlenmesi sürecinde etkili olacağı yaklaşımı benimsenmektedir. Model
simülasyonlarında, kamu dış borç kredibilitesi yaklaşımındaki cari katma değer değişkeni
yerine, cari kamu yatırımları da kullanılabilmektedir. MB finansmanı, MB kanununa göre
bütçe ödenek farkına bağlanmakta ve bono kullanımı, gelirler-harcamalar yoluyla (abovethe-line) bulunan KKBG’yi kapatan bir değişken olarak artık bulunmaktadır.
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3. DPTMAKRO’DA KULLANILAN EKONOMETRİK METODOLOJİ
3.1 Giriş
Bu bölümde DPT makro ekonometrik modelinde kullanılan ekonometri metodolojisi ayrıntılı bir
şekilde sunulmaktadır.
Ekonometri dalında metodolojik yaklaşımlar ilk defa 1980’li yılların başında yoğunlukla
gündeme gelmiştir. Ekonometride metodoloji arayışları aynı zamanda, özellikle 1960-1980
döneminde uygulamalı ekonometri alanında yapılan çalışmalara yöneltilen ve belli ölçülerde
makul temeli olan ağır eleştirilere de bir yanıt niteliğinde ortaya çıkmıştır. 1980’li yılların
başından bu yana çeşitli ekonometri metodolojileri geliştirilmiştir. Bu metodolojiler
uygulamalı ekonometriye yöneltilen temel eleştirileri (parametre sabitliği, durağanlık, abartılı
korelasyon, dışsallık vb.) büyük ölçüde gidermiştir. Bu gelişim sürecinde ekonometri
metodolojileri, son on yılda hızla gelişen zaman serileri istatistiği uygulamalarından da kayda
değer ölçüde yararlanmış ve yapısal ekonometrik modellemeyi tamamlayıcı nitelikte veritutarlı zaman serileri modelleme pratiği gelişmiş ve günümüzde yoğunlukla kullanılır hale
gelmiştir.
Günümüzde, uygulamalı ekonometri çalışmalarında, Klasik Regresyon olarak da bilinen ve 1980
öncesi dönem çalışmaları ile özdeşleşmiş yaklaşım büyük ölçüde terk edilmiş ve artık yerini
bu yeni metodolojilere bırakmıştır.
Uygulamalı ekonomi literatüründe halihazırda yoğunlukla kullanılan Hendry Metodolojisi-HM
(Genelden Özele) ve Johansen Yaklaşımı (J) bu çalışmada tanıtılmaya çalışılmıştır. Gerekli
yerlerde metodolojilerde kullanılan uygulamalı istatistik çalışmalarına da yer verilmiş ve
ilgili tanımlar yapılmıştır.
DPT Makroekonometrik modeli ilk defa 7. Beş Yıllık Plan çalışmalarında bahsi geçen
metodolojiler kullanılarak tahmin edilmiştir. Bu yaklaşımların makroekonometrik
modellerde kullanımı oldukça yenidir. Literatürden de izleneceği üzere, genellikle tek
denklem/kısmi denge modelleri için kullanılan bu yaklaşımların DPT makroekonometrik
modelinin genelinde başarıyla kullanılabiliyor olması, gerek DPT’nin ilerideki çalışmaları
için ve gerekse ülkemizde modelleme çalışmaları yapan akademik ve yarı akademik
kurumlar için umut verici bir başlangıç niteliğindedir.

3.2 Hendry Metodolojisi (HM) veya Genelden Özele Yaklaşımı
Bu yaklaşım büyük ölçüde Sargan'ın 1964 makalesine dayanmaktadır. Daha sonraki yıllarda bu
çalışma Davidson ve diğerleri (1978), Davidson ve Hendry (1981) ve Hendry ve Von
Ungern-Sternberg (1981) makaleleriyle geliştirilmiştir. Yaklaşım daha sonra Gilbert (1986,
1987), Pagan (1987) ve Hendry (1989)'da oldukça açık bir şekilde sunulmuştur. HM
yaklaşımı kısaca dört aşamadan oluşmaktadır:
1. Genel bir model kurulur, öyle ki bu model ilgili ekonomik denge ilişkisinin (teorik modelin)
bütün değişkenlerini kapsar ve sürecin dinamiğini mümkün olan en azda sınırlar,
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2. Model yeniden parametrelendirilerek (reparameterisation) birbirine mümkün olduğunca dik5
(orthogonal) ve uzun dönem dengesi açısından da yorumlanabilecek parametreler elde
edilmeye çalışılır,
3. Model sadeleştirilerek veri seti ile tutarlı en küçük kısa dönem modeli bulunur.
4. Yaklaşım, bulunan modelin hata terimlerinin ve tahmin gücünün sınanması ve rakip
modellerle yuvalanmış/yuvalanmamış (nested/non-nested) testler yardımıyla karşılaştırılması
ile son bulur.
Ekonomi teorileri, genelde, kısa dönemden uzun döneme gerçekleşmesi beklenen uyum süreçleri
ile ilgili herhangi bir bilgi sunmazlar. Dolayısıyla modellerin kısa dönem dinamikleri zaman
serisi verilerine bağlı olarak belirlenmektedir. Bu belirleme süreci genel olarak bir Oto
Regresif Dağıtılmış Gecikmeler (ODG) modeli ile başlar ve modelin Klasik F kısıtlama
testleri kullanılarak, ilgili teori bağlamında yorumlanabilecek en küçük modelin
bulunmasıyla son bulur.
Yukarıda da belirtildiği üzere, ekonometri teorisi son yıllarda dinamik modelleme alanında,
zaman serileri teorilerinden belki de şimdiye kadar hiç olmadığı kadar yararlanmıştır. En
önemli katkı ise Durağanlık (Stationarity) ve Ko-entegrasyon (bakınız Engle ve Granger
1987) konusunda gerçekleşmiştir. Aşağıda durağanlık ve ko-entegrasyonun tanımları
verilmektedir.
Durağanlık
Deterministik bir yapısı olmayan ve "d" kere farkı alındıktan sonra bir Oto Regresif Hareketli
Ortalamalar (ARMA) sunuşuna sahip olabilen bir seri durağandır ve aşağıdaki gibi
gösterilebilir:
xt  I (d )

Böylelikle, d=0 ise x durağan bir seri olacak ve d=1 ise x değişkeninin birinci farkı durağan
olacaktır.
Ko-Entegrasyon
xt vektörünün bileşenlerinin d ve b derecelerinden ko-entegre olabilmesi için,
x t  CI(d,b)

i) bütün kolların I(d) olması
ii) sıfırdan farklı bir  vektörü olması
gerekmektedir, öyle ki
z t =   x t  I(d - b),b > 0

(1)

 vektörü ko-entegre vektörüdür ve b=d=1 için zt I(0)'dır.
5

Bilindiði üzere, birbirine dik deðiþkenler EKK yöntemi tahmin edicisinin (OLS estimator) tutarlý olmasýna
ve standart asimtotik daðýlým özelliklerine yaklaþmasýna olumlu katkýda bulunur.
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Geçmişte bir çok ekonometrik model teori tarafından öngörülen denge ilişkileri üzerine
kurulmuş ve basit En Küçük Hata Kareler (EKT) yöntemi ile tahmin edilmiştir. Oysa
durağan olmayan (I(0) olmayan değişkenler; sabit bir ortalama ve varyansa sahip olmayan
değişkenler) üzerinden gerçekleştirilen tahminler herhangi bir şok sonrası ıraksayan
öngörüler verecektir; aynı çerçevede durağanlık dereceleri birbirine eşit olmayan bir veri
kümesiyle elde edilen modelin parametreleri ilgili teori bağlamında da değerlendirilemezler6.
HM yaklaşımı yukarıda sunulan durağanlık ve ko-entegrasyon katkılarını da içine alarak daha
tutarlı bir yapı kazanmıştır. Yaklaşımda yukarıda sıralanan kriterlerle birlikte durağanlık ve
muhtemel
ko-entegrasyon
kısıtlamaları
da
yeniden
parametrelendirmelerle
7
değerlendirilmektedir . Dolayısıyla sonuç olarak elde edilen model durağan yapıdaki
değişkenleri ve denge ilişkisini de taşıyan ve birlikte durağan olabilecek düzey değişkenleri
kapsayan bir model yapısına yakınsamaktadır. Elde edilen yapı, aslında, literatürde Hata
Düzeltme Mekanizması (HDM-ECM) modeli olarak bilinen bir yapıdır. Hendry ve diğerleri
(1984) tek denklem modellerinin ayrıntılı bir analizini sunmuş ve kullanılagelen ampirik
modellerin ODG modelinin birer özel hali olduğunu göstermişlerdir. HDM'de bu özel
hallerden biridir.
Örnek olarak bir para talebi için genel bir ODG modelini ele alınırsa;
mt = c +  (L) mt-1 +  (L) X t +  t

(2)

bu modelde (logaritmik olarak) m para stokunu, X uzun dönem para talebi fonksiyonundaki
açıklayıcı değişkenler vektörünü, a(L) ve ß(L)8 ise parametre vektörünü göstermektedir. X
vektörü genel olarak aşağıdaki gibi yazılabilir:
X = ( p, y, R)

Burada p fiyatlar genel düzeyini, y reel geliri ve R'de para tutmanın fırsat maliyeti değişkenlerini
göstermektedir. ODG modeli tahmini genellikle fazla parametrelenmiş (overparametrised)
yapıdadır ve bir çok parametre sıfıra yakın olacaktır. Bu noktada uygulayıcı, istatistik olarak
anlamsız olan değişkenleri düşürerek ve ekonomik anlamda yorumlanabilir yeniden
parametrelendirmeleri durağanlık ve ko-entegrasyon kısıtları altında gerçekleştirerek sonuçta
bir HDM modeli bulmaya çalışmaktadır:

 mt = c +  * (L) mt -1 +   X t -  (m -  X )t-1 +  t
*

(3)

Model düzey değişkenler üzerinden uzun dönem için çözüldüğünde aşağıdaki durağan yapı
ortaya çıkmaktadır:
*
m =  X

(4)

6

Hendry 1986
Duraðanlýk problemini çözmenin en yaygýn yolu deðiþkenlerin duraðan oluncaya kadar farklarýný almaktýr
(Box-Jenkins 1970) Ancak salt serilerin farklarýndan oluþan bir model uzun dönem teorik yapýyla ilgili
herhangi bir bilgi taþýmaz ve ayrýca tahmin dönemi uzadýkça bu tür modeller makul olmayan tahminler
vermeye baþlarlar.
8
Burda LkXt=Xt-k
7
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Denklem 4'de G, açıklayıcı değişken kümesinin para talebine uzun dönem reaksiyonudur. Yeni
üretilen paremetreler a* ve ß* sırasıyla ilk etki ve geri besleme etkisidir. Düzey değişkenlere
uygulanan kısıtlamalar ile elde edilen birleşik değişken Hata Düzeltme terimidir ,öyle ki,
ekonomik birimler her dönem oluşan dengesizliğin t kadar olan bölümünü ortadan
kaldırmaktadırlar. d'nın bir olduğu durum ise uzun dönem birim esneklik durumunu gösterir
ki bu hipotez HDM çerçevesinde kolayca test edilebilir. Denklem 3 teorik yorumlanabilirliği
dışında başka avantajlara da sahiptir: sistem durağan bir yapı arz ettiği için EKT'yi
kullanmanın bir sakıncası kalmamaktadır ve böylece abartılı R² problemi büyük ölçüde
azalmaktadır; modelde değişkenlerin farklarının kullanılması bu değişkenlerin birbirlerine
mümkün olduğunca dik olmalarını sağlayacaktır.
Durağanlık ve Ko-entegrasyon kavramları HDM türü modeller için alternatif tahmin
yöntemlerinin gelişmesine ve aynı zamanda bu modellerin sağlam bir istatistik temele
oturtulmalarına destek olmuştur. Engle ve Granger (1987) Durağanlık ve Ko-entegrasyon
kavramları ile HDM arasında bir eşbiçimsellik (isomorfizm) önermişlerdir. Buna göre,
örneğin para stoku (m) ve X vektöründeki değişkenler birinci dereceden durağan I(1) ve m
ve X bir ko-entegre vektör C(1,1) oluşturabiliyorsa, model bir HDM modeli sunumuna sahip
olabilmektedir. Ayrıca tutarlı (consistent) bir ko-entegrasyon vektörü, m'nin X vektörü
üzerinden yapılan EKT tahmini ile bulunabilir (bakınız Stock 1987).
Daha sonra elde edilen ko-entegrasyon vektörü (uzun dönem denge parametreleri vektörü) kısa
dönem dinamik yapıya belli gecikme yapılarıyla aktarılabilir ve sonuçta aşağıda sunulan
türde bir model elde edilir:
 mt

= c +  (L )  m t -1 +  (L )  X t -  C t -1 +  t

(5)

Keza bu modelde de HM'de olduğu gibi bir basitleştirme süreci uygulanabilmekte ve daha az
sayıda parametreli bir model elde edilebilmektedir. Engle-Granger (EG) yöntemi ile elde
edilen bu model ile HM ile elde edilen model arasındaki fark uzun dönem yaklaşımlarından
kaynaklanmaktadır (Denklem 5'de Ct-1 koentegrasyon vektörüdür). Uygulama açısından ise
EG yönteminin pratikliği tartışılmaz derecede fazladır. Bu arada EG'nin birinci aşamasında
tahmin edilen uzun dönem parametrelerinin tutarlı olmalarına rağmen yansız olmadıkları da
unutulmamalıdır. Öte yandan HM yaklaşımı ile zaman zaman tümüyle durağan bir yapı elde
edilememekte fakat konvansiyonel diagnostik testlerin uygulanmasına kaçınılmaz olarak
devam edilmektedir; oysa durağan olmayan ortamada bu istatistik testlerin uygulanması
muhtemel uygun olmayan istatistik çıkarsamalara neden olmaktadır.9
Bu yaklaşımlar arasında a priori bir seçim yapmak mümkün değildir; önerilebilecek tek yol
yuvalanmamış test10 istatistikleri olabilir. Öte yandan başka bir problem, EG yaklaşımının
popülaritesini son 1-2 yılda ciddi şekilde düşürmüştür. Bu çalışmada da ayrıntılı olarak ele
alınıp incelenecek olan bu problem, belli sayıdaki uzun dönem değişken uzayında birden
fazla ko-entegre vektörün olabileceği gerçeğinden kaynaklanmaktadır. Yukarıda da verildiği
üzere EG yaklaşımında sadece bir ko-entegre vektörün olduğu varsayımı yapılmaktadır; oysa
bu varsayım ancak iki değişkenli bir sistem için geçerli olmaktadır. Örneğin para talebi
denklemi söz konusu olduğunda EG yaklaşımı ile elde edilen koentegre vektörün uygun
olabilecek tek uzun dönem parametre vektörü olduğunu kabul etmek mümkün değildir11.
9

Duraðan olmayan serilerle yapýlan regresyonlarda konvensiyonel testlerin kullaným sakýncalarý için bakýnýz
Phillips 1987
10
Ayrýntýlý bir çalýþma Mizon ve Richard 1986'da sunulmuþtur.
11
Standart bir para talebi denkleminde genel olarak en az üç veya daha fazla deðiþken bulunmaktadýr.

22 / 68

Aşağıda Çoklu Ko-entegrasyon olarak da bilinen bu probleme çözüm olarak önerilen Johansen
Yöntemin (J) (Johansen 1988,1989, Johansen ve Juselius 1990) incelenecek ve daha sonra
Genelden-Özele (HM), ve Johansen Yöntemi (J) Türkiye para talebi denklemlerine
uygulanacaktır.

3.3 Johansen Yöntemi-Çoklu Ko-entegrasyon
Bir grup değişkenin (teorik olarak birbirine bağlantılı olduğu düşünülen) doğrusal
kombinasyonlarının uzun dönemde belli bir dengeye yakınsaması ancak ve ancak bu
doğrusal kombinasyonların ko-entegre I(0) olmaları ile mümkündür. EG böyle bir değişken
vektöründe sadece bir ko-entegre vektörünün olduğunu varsayarken J böyle bir kısıtlama
getirmemekte, hem çoklu ko-entegrasyon yapısını test etmekte hem de ilgili ko-entegre
vektörlerin En Çok Olabilirlik tahminlerini (Maximum Likelihood Estimators) sunmaktadır.
Aşağıdaki gibi bir VAR (Vektör Oto Dağıtılmış Gecikmeler) yapısı Y değişken vektörü için ele
alınır;
k
Y t =  i=1  i Y t -1 +  t
Y = ( mt X t )

(6)

Denklem (6)'daki VAR sisteminde bütün değişkenler I(1)'dir ve sistemin yeniden
parametrelenmesi ile aşağıdaki gibi bir HDM elde edilebilir.
k -1
 Y t = i=1
 i  Y t -1 -  Y t -k +  t
j
 j = i=1 i - I

(7)

k
 = - (I - i=1
i )

Burada I birim matrisi göstermektedir ve p matrisi incelenerek ko-entegresyon test
edilebilmektedir. Eğer p matrisinin rankı p(Rank)=r < p ise (p bir P x P matrisdir) sistemde
(Y vektöründe) r tane ko-entegre ilişki var denilebilir. Aynı zamanda p(rank)<p ise p= ß'
olarak dekompoze edilir, öyle ki  ve ß P x r matrislerdir. ß vektörü ko-entegre vektörü,  ise
her bir denkleme girecek olan ko-entegre vektörlerin ağırlıklarını içerir. Johansen
(1988,1989)  ve ß 'yı tahmin etmek için Ençok Olabilirlik Testi geliştirmiştir. Bu işlemin en
önemli yanı ko-entegrasyonun derecesinin tespitini mümkün kılmasıdır. Johansen ko-entegre
vektörün (ß), aşağıdaki denklemde istatistiksel olarak anlamlı r kadar eigen vektörün
çözülmesiyle tahmin edileceğini ispatlamışdır;

 S k k - S k o S o o -1 S o k

=0

(8)

burada Soo birinci hata moment matrisini (Y'ın Y{t-i} üzerine yapılan regresyonundan elde
edilmektedir), Skk ikinci hata moment matrisini (Yt-k'in Yt-i üzerine yapılan regresyonundan
elde edilmektedir), Sok ise çapraz-çarpım moment matrisini göstermektedir. Bulunan eigen
değerler kullanılarak en fazla r kadar ko-entegre vektörün bulunduğu hipotezi Johasen
(1988,1989) tarafından önerilen ve aşağıda sunulan iki olabilirlik testi ile test edilebilir:
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 1 (q ,n ) =

- T 

 1 (q ,q  1 ) =

n
i= q + 1

lo g (1 -  )

- T lo g (1 -  q

+ 1

(8.1)

)

(8.2)

İlk istatistik r kadar koentegre vektörün q 'dan az olduğu (r<=q) boşluk hipotezine karşın, genel
alternatif hipotezi test ederken ikinci istatistik r kadar koentegre vektörün q'ya eşit olduğu
(r=q) boşluk hipotezini, r=q+1 alternatifine karşı test etmektedir. Testler ile ilgili kritik
değerler Johansen (1989,1989)'da sunulmaktadır.
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4. DPTMAKRO’ DA TAHMİN EDİLEN EKONOMETRİK
DENKLEMLER
Koyu renkle gösterilen değişkenler dışsal değişkenlerdir. Değişkenlerin cari ve sabit değerleri
ayrı isimler altında gösterilmiştir.
ÖZEL TÜKETİM
LCP = LCP(-1) + 1 + 2* (LYP - LYP(-1))+3* (LWE - LWE(-1)) +
4 * LPU + 5* CON
CON = LCP(-1) -.75009* LYP(-1) -.050967* LWE(-1)
Bağımlı değişken : LCP - LCP(-1)
Gözlem dönemi : 1981 - 1994

Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LYP - LYP(-1)
LWE - LWE(-1)
LPU
CON
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

Katsayı
1.6127
0.8197
0.0368
-0.1094
-0.5805
:
:
:
:

t - değeri
3.0971
13.1125
2.2093
-3.3230
-3.0896

0.9628
0.9032E-3
1.8989
85.0956

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 0.0031409
CHI-SQ (1) = 0.68862
CHI-SQ (2) = 1.1360
CHI-SQ (1) = 0.24508

F Versiyonu
F(1, 8) = 0.0017952
F(1, 8) = 0.41385
F(1, 12) = 0.21381

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
(*) CON* terimleri hata düzeltme değişkenleridir (Error Correction Variables).
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ÖZEL SABİT SERMAYE YATIRIMI
LIP-LIP(-1) = 1 + 2 * (LIP(-1) - LIP(-2)) + 3 *(LY(-1)-LY(-2)) +
4 * LPU +5 (LIP(-1)-p1*LY(-1)+p2*LRCP(-1)-p3*LCAP(-2)p4*LIG(-2))
CON = LIP(-1) -.881173* LY(-1) +.0476*LRCP(-1)-8.9137*LCAP(-2).6691*LIG(-2)
Bağımlı değişken : LIP-LIP(-1)
Gözlem dönemi : 1977 - 1994

Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LIP(-1) - LIP(-2)
LY(-1) - LY(-2)
LPU
CON
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

Katsayı
-2.019
-0.581
2.020
-0.595
-0.152
:
:
:
:

t - değeri
-1.992
-2.247
2.916
-2.595
-1.788

0.8601
0.0367
1.9733
11.269

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 0.00513
CHI-SQ (1) = 0.09749
CHI-SQ (2) = 0.94352
CHI-SQ (1) = 0.52537

F Versiyonu
F(1, 10) = 0.00285
F(1, 10) = 0.05450
F(1, 16) = 0.48104

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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KAPASİTE KULLANIM ORANI
LCAP-LCAP(-1) = 1 *((LYPP-LY)-(LYPP(-1)-LY(-1))+ 2 *LCAP(-1)LCAP(-2))+ 3*(LCAP(-1)-b1*(LYPP(-1)-LY(-1))-b2)

CON = LCAP(-1) -3.1176* (LYPP(-1)-LY(-1)) - .55847
Bağımlı değişken : LCAP-LCAP(-1)
Gözlem dönemi : 1977 - 1994

Açıklayıcı Değişken
(LYPP-LY)(LYPP(-1)-LY(-1))
LCAP(-1)-LCAP(-2)
CON

R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

:
:
:
:

Katsayı
0.438

t - değeri
5.085

0.318
-0.154

1.782
-2.672

0.681
0.003
1.634
16.0029

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 1.3386
CHI-SQ (1) = 0.0033
CHI-SQ (2) = 0.5798
CHI-SQ (1) = 0.3906

F Versiyonu
F(1, 14) = 1.125
F(1, 14) = 0.003
F(1, 16) = 0.355

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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TARIM ÜRÜNLERİ İHRACATI
LXT = LXT(-1)+ 1+ 2 * (LXT(-1) - LXT(-2)) +3 * (LPXT-LPXT(-1))
+ 4 * (LPOECD - LPOECD(-1)) +5* DUMXT+ 6 * CON2
CON2 = LXT(-1) - 7.8309 - 1.3643* LYW(-1) + 1.5738 * LN(PXT(-1)) 0.4954 * LPOECD(-1)
Bağımlı değişken : LXT - LXT(-1)
Gözlem dönemi : 1978 - 1994
Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LXT(-1)-LXT(-2)
LPXT-LPXT(-1)
LPOECD-LPOECD(-1)
DUMXT
CON2
R2
Hata kareler toplamı
Durbin'in h istatistiği
F istatistiği

Katsayı
-0.1111
-0.4066
-2.0043
3.2357
0.2210
-0.9247
:
:
:
:

t - değeri
-2.2732
-3.1530
-6.8609
3.0312
2.9201
-4.7192

0.8145
0.0507
1.3234
15.0526

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 1.5229
CHI-SQ (1) = 3.8210
CHI-SQ (2) = 0.99561
CHI-SQ (1) = 0.21904

F Versiyonu
F(1, 10) = 0.98394
F(1, 10) = 2.8993
F(1, 15) = 0.19579

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRACATI
LXS = LXS(-1) + 1 + 2 * (LYW - LYW(-1))+ 3* (LPXS-LPXS(-1)) +
4 * (LPOECD(-1) - LPOECD(-2)) + 5 * DUMXS + 6 * CON3
CON3 = LXS(-1) - 9.0675 -0.18565* LYW(-1) +1.8302* LN(PXS(-1)) 5.0442 * LPOECD(-1)
Bağımlı değişken : LXS - LXS(-1)
Gözlem dönemi : 1978 - 1994

Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LYW-LYW(-1)
LPXS - LPXS(-1)
LPOECD(-1)-LPOECD(-2)
DUMXS
CON3
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

:
:
:
:

Katsayı
0.0836
5.5104
-0.9349
1.6717
0.4739
-0.1877

t - değeri
3.4476
7.1597
-5.7151
2.5980
10.0529
-3.4317

0.7409
0.0834
0.7834
7.5358

Yukarıdaki denklem Exact Maximum Lilkelihood Estimation yöntemi ile tahmin
edildiğinden, diagnostik testler geçerli değildir.
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YATIRIM MALI İTHALATI
LMY = LMY(-1) + 1 + 2* (LY-LY(-1)) + 3* (LRELY - LRELY(-1)) +
4* CON4
CON4 = LMY(-1) - 1.7117* LY(-1) + 0.97699* LRELY(-1)
Bağımlı değişken : LMY - LMY(-1)
Gözlem dönemi : 1981 - 1994

Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LY-LY(-1)
LRELY-LRELY(-1)
CON4
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

Katsayı
-8.5595
2.3281
-0.7206
-0.6170
:
:
:
:

t - değeri
-3.2281
3.4494
-3.5399
-3.2202

0.7736
0.0880
2.3982
15.8105

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 1.3330
CHI-SQ (1) = 0.42652
CHI-SQ (2) = 0.61265
CHI-SQ (1) = 0.039651

F Versiyonu
F(1, 9) = 0.94708
F(1, 9) = 0.28281
F(1, 12) = 0.034083

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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TÜKETİM MALI İTHALATI
LMT = LMT(-1) + 1 + 2 * (LY - LY(-1)) + 3 * (LRELT - LRELT(-1))
+ 4 *CON5
CON5 = LMT(-1) +54.5575 - 4.1916* LY(-1) + 0.37620 * LRELT(-1)
Bağımlı değişken : LMT - LMT(-1)
Gözlem dönemi : 1981 - 1994

Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LY-LY(-1)
LRELT-LRELT(-1)
CON5
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

Katsayı
0.2212
3.7607
-1.8333
-0.5402
:
:
:
:

t - değeri
2.7246
3.2543
-5.3788
-3.5941

0.8118
0.2553
1.2562
19.6884

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 2.3196
CHI-SQ (1) = 2.0661
CHI-SQ (2) = 2.3237
CHI-SQ (1) = 0.35761

F Versiyonu
F(1, 9) = 1.7873
F(1, 9) = 1.5582
F(1, 12) = 0.31456

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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ARA MALI İTHALATI
LMA = LMA(-1) + 1 * (LY-LY(-1))+ 2* (LRELA -LRELA(-1)) +
3* (XY - XY(-1))+ 4* CON6
CON6 = LMA(-1)+1.1441 - 0.88222 * LY(-1) + 1.3122* LRELA(-1) 11.5999 * XY(-1)

Bağımlı değişken : LMA - LMA(-1)
Gözlem dönemi : 1977 - 1994

Açıklayıcı Değişken
LY-LY(-1)
LRELA-LRELA(-1)
XY-XY(-1)
CON6
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

Katsayı
2.9299
-1.3192
9.8805
-0.9252
:
:
:
:

t - değeri
3.1715
-6.4794
1.6886
-1.7724

0.7922
0.2452
2.1816
22.6097

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 1.1561
CHI-SQ (1) = 4.0859
CHI-SQ (2) = 0.82665
CHI-SQ (1) = 0.28705

F Versiyonu
F(1, 13) = 0.89223
F(1, 13) = 3.8175
F(1, 16) = 0.25929

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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ENFLASYON
LLP -LLP(-1)= 1 + 2 * (LW - LW(-1)) + 3 * (LEF -LEF(-1)) + 4 *
(LLP(-1) - LLP(-2)) - 5 *[ (LLP(-1)-e1*LM2Y(-1)] - 6 *[ (LLP(-1)e2*LW(-1)] - 7 *[ (LLP(-1)-e3*LEF(-1)]
CON1 = LLP(-1) - .85066*LM2Y(-1)
CON2 = LLP(-1) - .63853*LW(-1)
CON3 = LLP(-1) - .56711*LEF(-1)
Bağımlı değişken : LLP - LLP(-1)
Gözlem dönemi : 1977 - 1994

Açıklayıcı Değişken
Sabit terim
LW-LW(-1)
LEF-LEF(-1)
LLP(-1)-LLP(-2)
CON1
CON2
CON3
R2
Hata kareler toplamı
DW istatistiği
F istatistiği

Katsayı
-6.664
0.275
0.321
0.465
-0.366
-0.353
-0.353
:
:
:
:

t - değeri
-6.615
5.928
9.568
4.932
-2.368
-3.282
-4.585

0.981
0.007
2.4797
72.7641

Diagnostik testler :
Test İstatistiği (1)
A. Serisel korelasyon
B. Fonksiyonel form
C. Normalite
D. Heteroskedastisite

LM Versiyonu
CHI-SQ (1) = 3.5296
CHI-SQ (1) = 5.0716
CHI-SQ (2) = 0.1278
CHI-SQ (1) = 0.1479

F Versiyonu
F(1, 9) = 2.1952
F(1, 9) = 3.5306
F(1, 16) = 0.1325

(1) A. Lagrange Çarpanı (LM) testi.
B. Ramsey'in RESET testi.
C. Hata terimlerinin eğimlilik ve kurtosisine dayanan test.
D. Hata terimi karelerinin, bağımlı değişkenin tahmini değerlerinin kareleri ile açıklandığı
denkleme
dayanan test.
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5.

DPTMAKRO’NUN
TANIMLAMALARI

DENKLEM

LİSTESİ

VE

DEĞİŞKEN

5.1. REEL BLOK
Bu blok mal ve işgücü piyasasındaki büyüklükleri belirlemektedir. Mal piyasasında Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla, ekonomideki nihai harcama kalemlerinin toplamı olarak
tanımlanmıştır. Sabit fiyatlarla özel tüketim harcamaları ve sabit sermaye yatırımları,
ihracat (FOB, sanayi ve tarım ayrımında) ve ithalat (CIF, yatırım, tüketim, aramalı ve ham
petrol detayında) ekonometrik olarak davranışsal belirlenen harcama büyüklükleridir. Cari
işlemler dengesinin diğer kalemleri, ya dışsal olarak, ya da FOB ihracatın ve CIF ithalatın
veya toplam dış ticaret hacminin bir oranı olarak belirlenmiştir. Ödemeler dengesine
ilişkin bu büyüklükler ilgili blokta açıklanmaktadır. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'yı oluşturan
kalemlerden kamu tüketimi ve kamu sabit sermaye yatırımları ise dışsal olarak modele
girmektedir.
İşgücü piyasasındaki işgücü arz, talep ve işsizlik oranı, bu piyasadaki kısmi optimum
davranışlar üzerine oturtulmuştur. İstihdam, reel ücret ve Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
tarafından belirlenirken, işgücü arzı işgücüne katılım oranları da dikkate alınarak dışsal
olarak tahmin edilmektedir.
Reel blokun son önemli ayağını ise potansiyel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın belirlenmesi
oluşturmaktadır. Burada üretim faktörleri, işgücü ve sermaye, arasında sabit ikame
esnekliğine dayalı (CES-Constant Elasticity of Substitution) bir üretim fonksiyonu
kullanılmaktadır. Potansiyel Hasıla ile talep yönünden tahmin edilen Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla büyüklükleri arasındaki oransal fark, kapasite kullanım oranın belirlenmesi
sürecinde kullanılmaktadır.

Y = YT+NFI

(1)

Gayri Safi Milli Hasıla, Y; talep yönünden tanımlanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla ile net dış
alem faktör gelirlerinin toplamına eşittir.
NFI = ((ISCI+FAIZ+HIZ)/PF-(TDBF+PRO)/PX)*EONFI

(2)

Sabit fiyatlarla net dış alem faktör gelirleri, NFI; işçi, ISCI, faiz, FAIZ ve girişimci hizmet
gelirlerinden, HIZ, dış borç faiz ödemesi, TDBF ve kar transferleri, PRO, düşülerek
hesaplanmaktadır.
YT = CP+CG+IP+IG+DSTOP+DSTOG+TOTX-TOTM

(3)

Harcamalar yönünden Gayri Safi Yurt İçi Hasıla, YT; özel tüketim ve kamu tüketimi, sabit
sermaye yatırımları, stok değişmesi, mal ve hizmet ihracatının toplamından, mal ve
hizmet ithalatının çıkarılması ile elde edilmiştir.
LCP- LCP(-1) = 1 + 2* (LYP - LYP(-1))+3* (LWE - LWE(-1)) +
(4)
4 * LPU + 5*  LCP(-1) -g1* LYP(-1) -g2* LWE(-1)
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Logaritmik formda özel tüketim harcamalarındaki değişme, LCP-LCP(-1); özel harcanabilir
gelirdeki değişme, LYP-LYP(-1), reel finansal servetdeki değişme, LWE-LWE(-1) ve
belirsizlik faktörünü temsil eden, gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları arasındaki
fark, LPU ile açıklanmıştır. Denklemdeki son terim hata düzeltme değişkeni olup, koentegre vektör, özel tüketim, özel harcanabilir gelir ve reel finansal servet
değişkenlerinden oluşmaktadır.
LWE = LN( (M2Y+BNA+BONO+TAHVIL+OZW)/P )

(5)

LWE''ye, geniş tanımlı para arzı, bütçe finansmanında kullanılmayan tahvil stoku, bono ve
tahvil stoku ile özelleştirme yoluyla edinilen servet toplanarak ulaşılmaktadır.
CG = PER+DCG

(6)

Sabit fiyatlarla kamu tüketimi, CG; personel harcamaları ile diğer cari harcamaların toplamına
eşittir.
LIP-LIP(-1) = 1 + 2 * (LIP(-1) - LIP(-2)) + 3 *(LY(-1)-LY(-2)) +
4 * LPU +5 (LIP(-1)-p1*LY(-1)+p2*LRCP(-1)-p3*LCAP(-2)p4*LIG(-2))

(7)

Logaritmik formda özel sabit sermaye yatırımlarındaki değişme, LIP-LIP(-1); bir gecikmeli
Gayri Safi Milli Hasıla’daki değişme, LY(-1)-LY(-2), belirsizlik faktörünü temsil eden,
gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları arasındaki fark, LPU ve hata düzeltme
değişkeni teriminden oluşmaktadır. Ko-entegre vektör, Gayri Safi Milli Hasıla, kapasite
kullanım oranı, LCAP, reel kredi faizi, LRCP ve kamu sabit sermaye yatırımları, LIG,
değişkenlerinden oluşmaktadır.
IG = IG(-1)*IGART

(8)

IG; sabit fiyatlarla kamu sabit sermaye yatırımlarıdır.
DN = DNPAR*(Y+TOTM-Y(-1)-TOTM(-1))

(9)

Toplam stok değişmesi, DN; toplam talepteki artış ile ilişkilendirilmiştir.
DSTOP = DN - DSTOG

(10
)

Özel kesim stok değişmesi, DSTOP; toplam stok değişmesinden kamu kesimi stok değişmesi
düşülerek hesaplanmıştır.

DSTOG = STOGPAR*DN

(11)

Kamu kesimi stok değişmesi, DSTOG; toplam stok değişmesinin bir oranı olarak
belirlenmiştir.
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YPP = TECH*(1*(1-NAIRU)*LS^(2))+
(3*CAPMAX*SS^(2))^(1/2)

(12)

Potansiyel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, YPP; teknoloji katsayısı, TECH, potansiyel işgücü
arzı, (1-NAIRU)*LS, ve potansiyel sermaye stoku, CAPMAX*SS kullanılarak, CES sabit ikame esnekliği formundaki bir üretim fonksiyonu üzerinden belirlenmektedir.
Modelin arz yönünden kapatılması durumda, üretim fonksiyonunda, GSYİH - YT, ilgili
değişkenlerin dinamik düzeyleri tahmin edilerek bulunmaktadır.
TECH = TECHINDEX * PROINDEX

(13)

TECH; CES üretim fonksiyonunun sabit terimi, dışşsal olarak tahmin edilen teknoloji endeksi
ile içsel olarak bulunan üretkenlik endekslerinin çarpımından oluşmaktadır.
LCAP-LCAP(-1) = 1 *((LYPP-LY)-(LYPP(-1)-LY(-1))+ 2 *LCAP(-1)LCAP(-2))+ 3*(LCAP(-1)-b1*(LYPP(-1)-LY(-1))-b2)

(1
4
)

Logaritmik formda kapasite kullanım oranındaki değişme, LCAP-LCAP(-1); potansiyel
katma değer açığı/fazlasındaki değişim, (LYPP-LY)-(LYPP(-1)-LY(-1)), gecikmeli
kapasite kullanım oranındaki değişim ve hata düzeltme değişkeni ile açıklanmaktadır. Koentegre vektör, kapasite kullanım oranı ve potansiyel katma değer açığı/fazlası
değişkenlerinden oluşmaktadır.
SS = (1- DEPR)*SS(-1)+IP(-1)+IG(-1)

(15)

Ekonomi geneli için sermaye stoku, SS; amortisman oranı, DEPR dikkate alınarak ve sabit
sermaye yatırımları eklenerek güncelleştirilmektedir.
LLD = 1 +2 * LYT + 3 * LRU

(16)

İstihdam talebi, LLD; logaritmik formdaki bir denklemle belirlenmekte, talep yönünden Gayri
Safi Yurt İçi Hasıla ve reel ücret, ile açıklanmaktadır.
PRODINDEX = PRODINDEX(-1)*(1+YT/LD)/(1+YT(-1)/LD(-1))

(17)

İşgücü üretkenlik endeksi PRODINDEX; Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın toplam işgücü talebine
oranındaki artış ile güncelleştirilmektedir.
YP = Y-YG

(18)

Özel harcanabilir gelir, YP; Gayri Safi Milli Hasıla'dan, kamu harcanabilir gelirinin, YG,
çıkarılmasıyla hesaplanmaktadır.
SD = Y-(CP+CG)

(19)

SD; toplam yurt içi tasarrufları göstermektedir.
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SP = YP-CP

(20)

SG = YG-CG

(21)

Özel tasarruf, SP; özel harcanabilir gelirden özel tüketiminin çıkartılmasıyla, kamu tasarrufu,
SG; ise, kamu harcanabilir gelirinden kamu tüketiminin çıkartılmasıyla bulunmuştur.
LS = LS(-1)*(1+LSGR)

(22)

Toplam işgücü arzı, LS; bunun dışsal olarak verilen artış oranı, LSGR, yardımıyla
belirlenmektedir.
UNEMP = (LS-LD)/LS*100

(23)

UNEMP; ekonomi geneli için işsizlik oranını göstermektedir.
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5.2. KAMU KESİMİ BLOKU
Bu blokta kamu gelir ve gider kalemleri ile bunların finansmanı ayrıntılı bir biçimde
modellenmiştir.
Dış ticaretten alınan vergiler dışındaki gelir kalemleri Gayri Safi Yurtiçi Hasıla ile, dış ticaret
vergileri ise ithalat büyüklüğü, koruma oranı ve döviz kurunda meydana gelecek
gelişmelerle ilişkilendirilmektedir.
Sabit fiyatlarla kamu tüketimi ve sabit sermaye yatırımının reel bölümü modele dışsal olarak
verilmektedir. Kamu kesimi blokuna ait diğer değişkenler ise içsel olarak
belirlenmektedir.
Kamu kesimi borçlanma gereği üç finansman aracı ile finanse edilmektedir. Bu araçlar, sırası
ile iç borç finansmanı, dış borç fınansmanı ve Merkez Bankası finansmanıdır. İç borç
finansmanında iki önemli alt kalem bulunmaktadır. Bu alt kalemler tahvil ve bono
kullanımıdır. Tahvil ve bono kullanımı yalnızca konsolide bütçe finansmanı için
geçerlidir. Tahvil kullanımı, Gayri Safi Milli Hasıla'ya bağlanırken, bono kullanımı kısa
dönemde kamu kesimi borçlanma gereğini kapatan bir değişken olarak kullanılmaktadır.
Diğer iç borç finansman kalemi ise, konsolide bütçe dışında kalan diğer kamu kesimi
kuruluşlarının bankalardan ve kısmen de Hazine'den kullandığı borçlardan oluşmakta ve
bu büyüklük Gayri Safi Milli Hasıla'nın bir oranı olarak belirlenmektedir. Kamu kesimi
net dış borç kullanımı, kamu sabit sermaye yatırımları ile ilişkilendirilerek bulunmaktadır.
Merkez Bankası finansmanı, 1995 yılından başlamak üzere, konsolide bütçe ödeneklerinin
yıllık değişiminin giderek azalan bir oranı olarak belirlenmeye başlanmış, bu yöntem aynı
şekilde modele aktarılmıştır. Diğer faizler (kredi vb.) ise kamu kağıtları piyasasında
oluşan reel faizin türevi olarak belirlenmektedir.

PSBR = TEG-TGG

(24)

Kamu kesimi borçlanma gereği, PSBR; toplam kamu giderleri, TEG ile toplam kamu gelirleri,
TGG, farkı alınarak bulunmaktadır.
TEG = CGN + CIG + DNSTOG + CTRANS +STRANS + STOKF

(25)

Toplam kamu giderleri, TEG; cari fiyatlarla kamu tüketimi, CGN, sabit sermaye yatırımı,
CIG, stok değişimi, DNSTOG, cari transferler, CTRANS, sermaye transferleri, STRANS ve
stok değişim fonunun, STOKF, toplamından oluşmaktadır.

CGN = PPER*PER+PDCG*DCG

(26)

Cari fiyatlarla kamu tüketimi, CGN; sabit fiyatlarla personel harcamaları, PER ve diğer cari
harcamaların, DCG, sırasıyla ilgili deflatörleri, PPER ve PDCG, ile çarpımlarının
toplamından bulunmaktadır.
PER = PER(-1)*PERART
(27)
Sabit fiyatlarla personel harcamaları, PER; bir dönem önceki düzeyi ile dışsal verilen personel
harcamalarındaki reel artışın, PERART, çarpımına eşittir.
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DCG = SAV+DSAV

(28)

Sabit fiyatlarla kamu kesimi diğer cari harcamaları, DCG; savunma giderleri, SAV ile
savunma dışı diğer cari giderlerin, DSAV, toplamına eşittir.
SAV = SAV(-1)*SAVPAR

(29)

Sabit fiyatlarla savunma giderleri, SAV; bir dönem önceki düzeyi ile dışsal verilen reel
savunma harcamalarındaki artışın, SAVPAR, çarpımına eşittir.
DSAV = DSAV(-1)*DSAVPAR

(30)

Sabit fiyatlarla savunma dışı diğer cari harcamaları, DSAV; bir dönem önceki düzeyi ile
dışsal verilen reel savunma dışı harcamalar artış hızının, DSAVPAR, çarpımına eşittir.
CIG = IG*PGI

(31)

Cari fiyatlarla sabit sermaye yatırımı, CIG; reel bölümü, IG, ile deflatörü PGI'nın çarpımına
eşittir.
CTRANS = IBF+DBF+DİĞER

(32)

Kamu kesimi cari transfer harcamaları, CTRANS, konsolide bütçe iç borç faiz ödemeleri, IBF,
dış borç faiz ödemeleri, DBF, ve bunların dışındaki cari transfer harcamalarının, DİĞER,
toplamından oluşmaktadır.
IBF = TAHVIL(-1) * ORF(-1) + BONO(-1) * VYS(-1)/12 * ORF(-1) +
BONO*ORF * VYK/12 * (12/VYK-1) + BNA(-1) * ORFD(-1) + HKV(1) * HKVPAR

(33)

Konsolide bütçe iç borç faiz ödemeleri, IBF; tahvil, bono, bütçe finansmanında kullanılmayan
tahvil, BNA ve hazine kısa vadeli avans, HKV, stoklarının ilgili faiz oranları, ORF, ORFD,
HKVPAR ve, kullanımın ve stokun vade yapıları, VYK, VYS, ile çarpımından
bulunmaktadır.
TAHVIL = TAHPAR*YY

(34)

Tahvil stoku, TAHVIL; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla, YY ile ilişkilendirilmiştir.
DTAHVIL = TAHVIL-TAHVIL(-1)

(35)

Bu denklem, tahvil stokundaki değişimi, DTAHVIL; göstermektedir.
BONO = BONO(-1)+DBONO

(36)

Bono stoku, BONO; bir dönem önceki bono stoku ile, dönem içinde ilave olunan net bono
kullanımının, DBONO, toplamı ile güncelleştirilmektedir.
DBONO = DB-(DBDIGER+DTAHVIL)

(37)
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Bono stokundaki değişme, DBONO; kamu kesimi net iç borç kullanımından, DB, konsolide
bütçe dışı kamu kesimi net iç borç kullanımı, DBDIGER, ile tahvil stokundaki
değişmenin, DTAHVIL, toplamının çıkartılmasıyla bulunmaktadır.
DBDIGER = BETA*YY

(38)

Konsolide bütçe dışı kamu kesiminin net iç borç kullanımı, DBDIGER; cari fiyatlarla Gayri
Safi Milli Hasıla, YY ile ilişkilendirilmiştir.
TAHBON = TAHVIL+BONO

(39)

TAHBON; tahvil ve bono stoklarının toplamını göstermektedir.
DBPAR = TAHBON / (YPP*P)

(40)

DBPAR; tahvil ve bono stoklarının cari fiyatlarla potansiyel Gayri Safi Milli Hasıla içindeki
payını göstermektedir.
BNA = BNAPAR*YY

(41)

Bütçe finansmanında kullanılmayan tahvil, BNA; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla, YY ile
ilişkilendirilmiştir.
DBF = DBFDOL*ER

(42)

Konsolide bütçe dış borç faiz ödemeleri, DBF; milyon dolar bazındaki dış borç faiz ödemesi,
DBFDOL, dolar kuru, ER, ile çarpılarak TL. bazında hesaplanmaktadır.
DBFDOL = RW*TETA1*BWDOL(-1)

(43)

Dolar cinsinden kamu kesimi konsolide bütçe dış borç faiz ödemeleri, DBFDOL; bir dönem
önceki toplam kamu dış borç stokunun, konsolide bütçenin payı, TETA1, ve dışsal alınan
dış borç faiz oranı, RW, ile çarpılmasından elde edilmektedir.
DIGER = DGPAR*YY

(44)

İç ve dış borç faiz ödemeleri dışındaki cari transferler, DIGER; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli
Hasıla, YY ile ilişkilendirilmiştir.
STRANS = KAMU+DST - OZEL

(45)

Servet vergisi hariç kamu kesimi sermaye transferleri, STRANS; kamulaştırma ve sabit kıymet
artışı, KAMU, diğer sermaye transferleri, DST toplamından net özelleştirme gelirlerinin,
OZEL, çıkarılmasıyla bulunmaktadır.
KAMU = KAMU(-1)*CIG/CIG(-1)

(46)
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Kamu kesimi sermaye transferleri içinde yer alan kamulaştırma ve sabit kıymet artışı kalemi,
KAMU; bir önceki düzeyi ile cari fiyatlarla sabit sermaye yatırım artışının çarpımıyla
bulunmaktadır.
DST = DSTPAR*YY

(47)

Kamulaştırma ve özelleştirme dışındaki sermaye transferleri, DST;cari fiyatlarla Gayri Safi
Milli Hasıla, YY, ile ilişkilendirilmiştir.
OZEL = OZPAR*OZDOL*ER

(48)

Kamu kesimi sermaye transferleri içinde yer alan net özelleştirme gelirleri, OZEL; dolar
cinsinden özelleştirme nakit girişinin, OZDOL,dolar kuru, ER ve netleştirme faktörünün,
OZPAR, çarpımıyla elde edilmektedir.
OZW = OZDOL* OZWPAR* ER

(49)

Özelleştirme gelirinin özel kesime servet artışı olarak yansıyan kısmı, OZW; dolar cinsinden
brüt özelleştirme geliri, OZDOL, dolar kuru, ER, ve özelleştirme gelirlerinin finansal
varlık (servet) artışını etkileyen parametrenin, OZWPAR, çarpımıyla bulunmaktadır.
STOKF = CSTOG-CSTOG(-1)-DNSTOG

(50)

Stok değişim fonu, STOKF; kamu cari stok düzeylerindeki yıl sonu fiyatları ile yıl ortası
fiyatları farkından doğan miktarı, DNSTOG, yansıtmaktadır.
DSTOG = CSTOG/P3 - CSTOG(-1)/P3(-1)

(51)

Cari kamu stok düzeyi, CSTOG; sabit fiyatlarla kamu stok değişmesini, yıl sonu cari stok
düzeylerinin son üç aylık fiyat endeksleri, P3 ile düzeltilmiş farkına eşitleyen bu denklem
aracılığıyla hesaplanmaktadır.
DNSTOG = P*DSTOG

(52)

Cari fiyatlarla kamu stok değişimine, DNSTOG; reel kamu stok değişiminin, DSTOG, Gayri
Safi Milli Hasıla zımni deflatörü, P ile çarpılmasıyla ulaşılmaktadır.
TGG = DT+IDT+VDN+WT+FG+SOS

(53)

Toplam kamu gelirleri, TGG; dolaysız vergiler, DT, dolaylı vergiler, IDT, vergi dışı normal
gelirler, VDN, servet vergileri, WT, faktör gelirleri, FG, ve sosyal fonların, SOS,
toplamından oluşmaktadır.
DT = DTPAR*YY

(54)

Dolaysız vergiler, DT; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla, YY, ile ilişkilendirilmiştir.
IDT = IDTPAR*YY + TARIFE

(55)
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Dolaylı vergiler, IDT; cari Gayri Safi Milli Hasıla ile ilişkilendirilen dahilden alınan dolaylı
vergiler ile ithalattan alınan vergilerin, TARIFE; toplamından oluşmaktadır.
TARIFE = TME*M*PF*ER

(56)

İthalat vergileri, TARIFE; cari dolar fiyatlarıyla mal ithalatı, döviz kuru, ER, ve koruma
oranının, TME, çarpılmasıyla elde edilmektedir.
VDN = VDNPAR*YY

(57)

WT = WTPAR*YY

(58)

FG = FGPAR*YY

(59)

SOS = SOSPAR*YY

(60)

Vergi dışı normal gelirler, VDN; servet vergileri, WT; faktör gelirleri, FG; ve sosyal fonlar,
SOS; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla, YY, ile ilişkilendirilmiştir.
DB = PSBR-DBW-DHKV+DKMEV

(61)

Toplam kamu kesimi net iç borç kullanımı, DB; toplam borçlanma gereğinden, PSBR; net dış
borç kullanımı, DBW, hazine kısa vadeli avans kullanımının, DHKV, çıkarılması ve
kamunun Merkez Bankası'nda tuttuğu mevduattaki yıllık değişmenin, DKMEV, eklenmesi
ile bulunmaktadır.
DBW = DBWDOL*ER

(62)

DBWDOL = BWDOL-BWDOL(-1)

(63)

Kamu kesimi net dış borç kullanımı, DBW; dolar cinsinden borç stokları farkının, DBWDOL;
döviz kuru, ER, ile çarpılmasıyla elde edilmektedir.
BWDOL = BWDOL(-1)+DBWKRED+PYTAH

(64)

Dolar cinsinden kamu kesimi dış borç stoku, BWDOL; bir dönem önceki stok düzeyi, net
tahvil ihracı, PYTAH ve tahvil dışı net dış kredi kullanımının , DBWKRED, toplamına
eşittir.
DBWKRED = KREDPAR*(BWPAR*CIG/ER+(1-BWPAR)*CX)

(65)

Tahvil dışı net dış kredi kullanımı, DBWKRED; kamu sabit sermaye yatırımı ve toplam cari
ihracat ile ilişkilendirilmiştir.
DKMEV = KMEV-KMEV(-1)

(66)

DKMEV;kamunun Merkez Bankası'nda tuttuğu mevduattaki yıllık değişmedir.
YG = YGC/PYG

(67)

42 / 68

YGC = TGG-WT-CTRANS

(68)

Toplam kamu gelirlerinden, TGG, servet vergileri ve cari transferlerin çıkarılmasıyla cari
fiyatlarla kamu harcanabilir gelirine, YGC; bunun ilgili deflatöre, PYG, bölünmesiyle de
sabit fiyatlarla kamu harcanabilir gelirine,YG; ulaşılmaktadır.
YY = P*Y

(69)

Cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla, YY; sabit fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla ve ilgili
deflatörün, P, çarpılmasıyla elde edilmiştir.
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5.3. PARA BLOKU
Para arzı, Rezerv Para-Çarpan ilişkisi yoluyla tespit edilmektedir. Rezerv paradan çarpan
vasıtasıyla döviz tevdiat hesaplarını da kapsayan geniş tanımlı para arzına (M2Y)
ulaşılmaktadır.
Rezerv para aktif tarafından modellenmektedir. Bu tanıma göre rezerv para bileşenleri;
Merkez Bankası'nın Hazine'ye açtığı kısa vadeli avans, özel kesime açılan krediler, net dış
varlıklar, kur değişmelerinden doğan değerleme hesabı ve net diğer aktiflerden meydana
gelmektedir. Kamu harcamalarındaki genişleme, Hazine'nin kısa vadeli avans
kullanımının artmasına ve parasal genişlemeye yol açmakta; ödemeler dengesi sermaye
hareketlerindeki gelişmeler de net dış varlıklar yoluyla para arzını etkilemektedir. Rezerv
paranın önemli bileşenlerinden değerleme hesabı, gerek net dış varlıklardaki ve gerekse
döviz kurundaki gelişmelere bağlı olarak belirlenmektedir. Para politikasının etkin bir
aracı niteliğindeki açık piyasa işlemleri Merkez Bankası'nın net diğer varlıkları içinde
değerlendirilmektedir. Böylece kamu finansmanı, ödemeler dengesi ve parasal
büyüklükler arasındaki ilişkiler gözetilmiştir.

M2Y = ÇARPAN*RM

(70)

Geniş tanımlı para arzı, M2Y; rezerv para, RM, ile para çarpanı, ÇARPAN, tarafından
belirlenmiştir.
RM = HKV+TMO+OK+(FA-FL)+DH+NOACB

(71)

Yıl sonu itibarıyla aktif tarafından tanımlanan rezerv para, RM; hazine kısa vadeli avansı,
HKV; özel kesime açılan krediler, OK; net dış varlıklar, FA-FL; devalüasyon hesabı, DH;
ve net diğer aktiflerin, NOACB toplamına eşittir.
HKV = HKV(-1)+DHKV

(72)

Hazine kısa vadeli avansı, HKV; bir dönem önceki stok düzeyine, yıl içinde kullanılan kısa
vadeli avansın eklenmesiyle hesaplanmaktadır.
DHKV = AVANS*KONSPAR*(TEG-TEG(-1))

(73)

Hazinenin yıl içinde kullandığı kısa vadeli avans, DHKV; Merkez Bankası kanununda yapılan
değişikliği dikkate alarak iki ardışık yıl bütçe ödenekleri arasındaki fark ile
ilişkilendirilmiştir.
OK = OK(-1)*YY/YY(-1)

(74)

Merkez Bankası'nın özel kesime açtığı krediler, OK; cari Gayri Safi Milli Hasıla'daki artışa
bağlı olarak hesaplanmaktadır.
FA = FADOL*EREY
(75)
FA; Merkez Bankası'nın TL. cinsinden dış varlıklarını göstermektedir.
FADOL = FADOL(-1)+DURDOL+RESFA

(76)
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Dolar cinsinden dış varlıklar, FADOL; bir dönem önceki toplam dış varlıklar ile Merkez
Bankası döviz rezervlerindeki değişme, DURDOL ve Merkez Bankası net diğer dış
varlıklarındaki değişmenin, RESFA, toplamına eşittir.
URDOL = URPAR*CM

(77)

Merkez Bankası döviz rezervleri ,URDOL; toplam ithalatın bir fonksiyonu olarak ele
alınmıştır.
DURDOL = URDOL-URDOL(-1)

(78)

Merkez Bankası döviz rezervlerindeki değişme, DURDOL; dönem sonları itibarıyla döviz
rezervlerinin farkına eşittir.
RESFA = RESFAPAR*FADOL

(79)

RESFA; Merkez Bankası toplam dış varlıkları ile ilişkilendirilmiştir.
FL = FLDOL*EREY

(80)

FL; Merkez Bankası'nın TL cinsinden dış yükümlülüklerini göstermektedir.
FLDOL = FLDOL(-1)+DBMBDOL

(81)

Dolar cinsinden dış yükümlülükler FLDOL; bir dönem önceki toplam dış yükümlülükler ile
Merkez Bankası'nın ödemeler dengesinde yer alan yükümlülüklerindeki değişmeden,
DBMBDOL, oluşmaktadır.
DBMBDOL = DRESNER-DRESNER(-1)

(82)

DBMBDOL; kredi mektuplu döviz tevdiat hesabındaki değişmeyi göstermektedir.
DRESNER = (1+DRESPAR)*DRESNER(-1)

(83)

DRESNER; Merkez Bankası bilançosundaki kredi mektuplu döviz tevdiat hesabına karşılık
gelmektedir.

DH = DH(-1)+DDH

(84)

Yıl sonu itibarıyla devalüasyon hesabı, DH; bir yıl önceki devalüasyon hesabı ile yıl içinde
TL.'nin değer kaybetmesi nedeniyle devalüasyon hesabında meydana gelen artışın
toplamına eşittir.
DDH = DL-DA+CCC

(85)
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Devalüasyon hesabındaki değişme, DDH; Merkez Bankası'nın devalüasyondan doğan aktif
karı DA ile dış yükümlülüklerin değer kazanmasından doğan zarar, DL, arasındaki fark ve
çapraz kur etkisinden, CCC, meydana gelmektedir.
DL = FLDOL*(EREY-EREY(-1))

(86)

Merkez Bankası'nın devalüasyondan doğan pasif zararı, DL; bir dönem önceki ve cari kur
üzerinden hesaplanan pasif farka eşittir.
DA = FADOL*(EREY-EREY(-1))

(87)

Merkez Bankası'nın devalüasyondan doğan aktif karı, DA; dış aktiflerdeki bir dönem önceki
ve cari kur üzerinden hesaplanan farka eşittir.
CCC = CCCPAR*EREY

(88)

Çapraz kur farkı, CCC; yıl sonu döviz kuru, EREY, ile ilişkilendirilmiştir.
NOACB = RESD-KMEV

(89)

Merkez Bankası net diğer aktifleri, NOACB; diğer aktiflerden (net), RESD, kamu mevduatı,
KMEV, düşülerek hesaplanmıştır.
RESD = RESDPAR*RM

(90)

RESD; rezerv para ile ilişkilendirilmiştir.
KMEV = KMEV(-1)*YY/YY(-1)

(91)

Kamu sektörünün Merkez Bankasındaki mevduatı, KMEV; cari Gayri Safi Milli Hasıla'daki
değişmeye bağlanmıştır.
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5.4. ÖDEMELER DENGESİ BLOKU
Bu bölümde ödemeler dengesinin cari işlemler ve sermaye hareketleri blokları
modellenmektedir.
Cari işlemler dengesi gelir kalemleri temelde yapısal olarak tahmin edilen tarım ve sanayi
ihracatından (FOB) oluşmaktadır. Geriye kalan kalemler ise faktör ve faktör dışı gelirler
olarak ayrıştırılmaktadır. Faktör dışı gelirler, transit ihracat gelirleri, navlun gelirleri,
turizm gelirleri ve diğer gelirlerden oluşmaktadır. Dış alem faktör gelirleri ise işçi, faiz ve
girişimci hizmet gelirlerinden oluşmaktadır. Sanayi ihracatı denklemi, talep yönünden
tanımlanmaktadır. Yurtdışı talep olarak OECD ülkeleri reel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
endeksi kullanılmıştır. Nispi fiyat değişkeni ise sanayi malları ihracatı fiyat endeksini
OECD genel fiyat endeksine oranlamaktadır. Tarım ihracatı denklemi de benzer şekilde
yurt dışı talep ile ihracat ve OECD genel fiyat endekslerinden oluşmaktadır. Her iki
denklemde de Hata Düzeltme Mekanizması kullanılmış ve ilişkilerin hem uzun dönem
hem de kısa dönem yapıları değerlendirilmiştir.
Cari işlemlerin gider kalemleri temel olarak sektörel ithalat kalemlerinden (CIF)
oluşmaktadır. Toplam CIF ithalata, yapısal olarak tahmin edilen aramalı, yatırım malı,
tüketim malı ve ham petrol ithalatlarının toplamıyla ulaşılmaktadır.
İthalat denklemleri yurtiçi talep ve nispi fiyat değişkenleriyle açıklanmıştır. Ancak, aramalı
ithalatı denkleminde bu değişkenler yanında toplam FOB ihracatın Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla'ya oranı da dikkate alınmaktadır. Cari işlemlerin diğer gider kalemleri olan altın
ithalatı, turizm giderleri, transit ithalat, navlun giderleri, toplam ithalata veya toplam dış
ticaret hacmine bağlı olarak belirlenmekte; dış alem faktör giderlerini oluşturan kar
transferleri dışsal olarak belirlenmekte, dış borç faiz ödemeleri ise ortalama faiz oranı ve
dış borç stokuna bağlı olarak bulunmaktadır.
Toplam net dış borç kullanımı, cari işlemler açığı ve net uluslararası rezerv değişmesinin
toplamından, faize tabi olmayan direkt yabancı sermaye ve portföy yatırımlarının
özelleştirme gelirlerinden elde edilen bölümü çıkartılarak bulunmaktadır. Net uzun vadeli
sermaye hareketleri, Gayri Safi Milli Hasıla ile ilişkilendirilen uzun vadeli dış borç
stokundaki değişme üzerinden bir oran şeklinde belirlenmekte ve net kısa vadeli sermaye
hareketleri de artık olarak hesaplanmaktadır.
CABDOL = CX-CM+NONX-NONM+NFIC+UNREQ

(92)

Cari işlemler dengesi, CABDOL; cari dolar fiyatlarıyla mal ihracatı (FOB), CX, hizmet
ihracatı, NONX, net dış alem faktör gelirleri, NFIC, ve net karşılıksız transferlerin,
UNREQ, toplamından, mal ithalatı (CIF), CM, ve hizmet ithalatı (altın dahil), NONM,
düşülerek hesaplanmaktadır.
CX = CXT+CXS

(93)

Cari fiyatlarla mal ihracatı (FOB), CX; tarım ve sanayi ayrımında dikkate alınmıştır.
CXT = XT*PXT
(94)
Tarım ürünleri ihracatına (FOB), CXT; sabit dolar fiyatlarıyla hesaplanan tarım ürünleri
ihracatı, XT ve tarım ürünleri ihracat fiyat endeksinden, PXT, ulaşılmaktadır.
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LXT = LXT(-1)+ 1+ 2 * (LXT(-1) - LXT(-2)) +3 * (LPXT-LPXT(1)) + 4 * (LPOECD - LPOECD(-1)) +5* DUMXT+ 6 * LXT(1)+ b1 +b2* LYW(-1) +b3 * LPXT(-1) +b4 * LPOECD(-1) 

(95)

Logaritmik formda sabit dolar fiyatlarıyla tarım ürünleri ihracatı, LXT; tarım ürünleri ihracat
fiyat endeksi, PXT, OECD genel fiyat endeksi, LPOECD, OECD ülkeleri Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla endeksi, LYW, ve bir kukla değişken ile açıklanmıştır. Denklemdeki son
terim hata düzeltme değişkenidir.
CXS = XS*PXS

(96)

Sanayi ürünleri ihracatına (FOB), CXS; sabit dolar fiyatlarıyla hesaplanan sanayi ürünleri
ihracatı, XS ve sanayi ürünleri ihracat fiyat endeksi, PXS, yoluyla ulaşılmaktadır.
LXS = LXS(-1) + 1 + 2 * (LYW - LYW(-1))+ 3* (LPXS-LPXS(-1)) +
4* (LPOECD(-1) - LPOECD(-2)) + 5 * DUMXS + 6 * LXS(-1) +
c1 + c2* LYW(-1) + c3* LPXS(-1) + c4 * LPOECD(-1) 

(97)

Logaritmik formda sabit dolar fiyatlarıyla sanayi ürünleri ihracatı, LXS; sanayi ürünleri
ihracat fiyat endeksi, PXS, OECD genel fiyat endeksi, LPOECD, OECD ülkeleri Gayri
Safi Yurtiçi Hasıla endeksi, LYW, ve bir kukla değişken ile açıklanmaktadır. Denklemdeki
son terim hata düzeltme değişkenidir.
CM = CMY+CMT+CMA+CPETROL

(98)

Cari dolar fiyatlarıyla mal ithalatı(CIF), CM; yatırım, tüketim, aramalı ve petrol ayrımında
dikkate alınmıştır.
CMY = MY*PFY

(99)

Cari dolar fiyatlarıyla yatırım malı ithalatına (CIF), CMY; sabit dolar fiyatlarıyla hesaplanan
yatırım malı ithalatı, MY, ve yatırım malı ithalat fiyat endeksinden, PFY, ulaşılmaktadır.
LMY = LMY(-1) + 1 + 2* (LY-LY(-1)) + 3* (LRELY - LRELY(-1))
+
4* LMY(-1) + d1* LY(-1) + d2* LRELY(-1)

(100)

Logaritmik formda sabit dolar fiyatlarıyla yatırım malı ithalatı, LMY; Gayri Safi Milli Hasıla,
LY, yatırım malı ithalatı göreli fiyat endeksi, LRELY ile açıklanmaktadır. Denklemdeki
son terim hata düzeltme değişkenidir.
CMT = MT*PFT
(101)
Cari dolar fiyatlarıyla tüketim malı ithalatına (CIF), CMT; sabit dolar fiyatlarıyla hesaplanan
tüketim malı ithalatı, MT ve tüketim malı ithalat fiyat endeksinden, PFT, ulaşılmaktadır.
LMT = LMT(-1) + 1 + 2 * (LY - LY(-1)) + 3 * (LRELT LRELT(-1)) + 4 * LMT(-1) + e1 + e2 * LY(-1) + e3 * LRELT(-1)

(102)
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Logaritmik formda sabit dolar fiyatlarıyla tüketim malı ithalatı, LMT; Gayri Safi Milli Hasıla,
LY, tüketim malı ithalatı göreli fiyat endeksi, LRELT, ile açıklanmaktadır. Denklemdeki
son terim hata düzeltme değişkenidir.

CMA = MAA*PFA

(103)

Cari dolar fiyatlarıyla aramalı ithalatına (CIF), CMA; sabit dolar fiyatlarıyla hesaplanan
aramalı ithalatı, MAA ve aramalı ithalat fiyat endeksinden, PFA, ulaşılmaktadır.
LMA = LMA(-1) + 1 * (LY-LY(-1))+ 2* (LRELA -LRELA(-1)) + 3*
(XY - XY(-1))+ 4* LMA(-1)+f1+f2 * LY(-1) + f3* LRELA(-1) + f4 *
XY(-1) 

(104)

Logaritmik formda sabit dolar fiyatlarıyla aramalı ithalatı, LMA; Gayri Safi Milli Hasıla, LY,
aramalı ithalatı göreli fiyat endeksi, LRELA, mal ihracatının Gayri Safi Milli Hasıla
içindeki payı, XY, ile açıklanmaktadır. Denklemdeki son terim hata düzeltme değişkenidir.
XY = X/(Y/EO)

(105)

XY; sabit fiyatlarla mal ihracatının Gayri Safi Milli Hasıla içindeki payını göstermektedir.
CPETROL = QHPETROL*TONVARIL*PVARIL

(106)

Cari dolar fiyatlarıyla ham petrol ithalatı, CPETROL; ton bazında hesaplanan ham petrol
ithalatı, QHPETROL, varil eşdeğerine dönüştürülerek ve varil birim fiyatı, PVARIL, ile
çarpılarak elde edilmektedir.

QHPETROL = HPETROL0*EXP(LQHP)

(107)

QHPETROL; baz yılı ham petrol ithalatı, (ton), HPETROL0 ve ham petrol ithalatı miktar
artışı üzerinden hesaplanmaktadır.
LQHP = 1+2*(LYT-LYT0)

(108)

Logaritmik formda ham petrol ithalatı miktar artışı, LQHP; talep yönünden Gayri Safi Yurtiçi
Hasıla'nın artışı ile açıklanmaktadır.
NONX = XTRAN+ TURX + OTXOT - MTRAN - NAVLUNX +
NAVLUNM

(109)

Cari dolar fiyatlarıyla hizmet ihracatına, NONX; transit ticaret gelirleri, XTRAN, turizm
gelirleri, TURX, diğer görünmeyen gelirler, OTXOT, ve navlun gelirlerinin, NAVLUNM,
toplamından transit ticaret giderleri, MTRAN; ve navlun giderlerinin, NAVLUNX,
çıkarılmasıyla ulaşılmıştır.
XTRAN = XTRANPAR*CX

(110)
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TURX = TURXPAR

(111)

OTXOT = OTXOTPAR*CX

(112)

Transit ticaret gelirleri, XTRAN; ve diğer görünmeyen gelirler, OTXOT; mal ihracatı (FOB) ile
ilişkilendirilmiştir. TURX; turizm gelirlerini göstermektedir.
MTRAN = MTRANPAR*CM

(113)

Transit ticaret giderleri, MTRAN; mal ithalatının (CIF) bir oranı olarak alınmıştır.
NAVLUNX = NAVXPAR*(CX+CM+ALTIN+MTRAN-NAVLUNM)
NAVLUNM = NAVMPAR * (CX + CM + ALTIN + MTRAN NAVLUNM)

(114)
(115)

Navlun giderleri, NAVLUNX; ve navlun gelirleri, NAVLUNM; mal ihracatı (FOB) ve mal
ithalatının (FOB) toplamı ile ilişkilendirilmiştir.
NONM = ALTIN+OTM+TURM

(116)

Cari dolar fiyatlarıyla altın dahil hizmet ithalatına, NONM; resmi altın ithalatı, ALTIN, turizm
giderleri, TURM, ve diğer görünmeyen giderler, OTM, toplanarak ulaşılmıştır.
ALTIN = ALTINPAR*CM

(117)

OTM = OTMPAR*CM

(118)

Altın ithalatı, ALTIN; ve diğer görünmeyen giderler, OTM; mal ithalatının (CIF) bir oranı
olarak alınmıştır.
TURM = TURMPAR*YY/ER

(119)

Turizm giderleri, TURM; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla ile ilişkilendirilmiştir.
NFIC = ISCI+HIZ+FAIZ-TDBF-PRO

(120)

NFIC; cari dolar fiyatlarıyla net dış alem faktör gelirleridir.
ISCI = ISCIPAR*CX

(121)

HIZ = HIZPAR*CX

(122)

İşçi gelirleri, ISCI; ve girişimci hizmet gelirleri, HIZ; mal ihracatının (FOB) bir oranı olarak
belirlenmiştir.
FAIZ = FAIZPAR*FADOL

(123)

Faiz gelirleri, FAIZ; Merkez Bankası'nın dolar cinsinden dış varlıkları ile ilişkilendirilmiştir.
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TDBF = RW*TBSDOL(-1)

(124)

Dış borç faiz ödemeleri, TDBF; bir dönem önceki dış borç stoku, TBSDOL, ile ortalama dış
borç faiz oranının,RW, çarpılmasıyla bulunmuştur.
UNREQ = OTXTRA+MBTRA

(125)

Ödemeler dengesi karşılıksız transferleri(net), UNREQ; Devlet İstatistik Enstitüsü ve Merkez
Bankası'nın farklı tanımları dikkate alınarak hesaplanmıştır.
OTXTRA = OTXTPAR/(1- OTXTPAR)*OTXOT

(126)

Devlet İstatistik Enstitüsü tanımına göre karşılıksız transferler, OTXTRA; diğer görünmeyen
gelirler, OTXOT ile ilişkilendirilmiştir.
CAB = TOTX-TOTM+NFI+UNRST

(127)

CAB; sabit fiyatlarla TL bazında cari işlemler dengesidir.
TOTX = (X+NONX/PX)*EOX

(128)

Sabit fiyatlarla TL bazında toplam mal ve hizmet ihracatı, TOTX; ağırlıklı ihracat fiyat
endeksi, PX ve baz yılı ihracat kuru, EOX, üzerinden hesaplanmıştır.
X = XT+XS

(129)

Sabit dolar fiyatlarıyla mal ihracatı (FOB), X; tarım ürünleri ihracatı, XT, ile sanayi ürünleri
ihracatının, XS, toplamına eşittir.
TOTM = (M+NONM/PF)*EOM

(130)

Sabit fiyatlarla TL bazında toplam mal ve hizmet ithalatına, TOTM; ağırlıklı ithalat fiyat
endeksi, PF, ve baz yılı ithalat kuru, EOM, vasıtasıyla ulaşılmıştır.
M = MAA+MT+MY+PETROL

(131)

Sabit dolar fiyatlarıyla mal ithalatı (CIF), M; aramalı, MAA, tüketim, MT, yatırım, MY ve
petrol, PETROL, ayrımında hesaplanmıştır.
PETROL = PETROL(-1)*(QHPETROL/QHPETROL(-1))

(132)

Sabit dolar fiyatlarıyla ham petrol ithalatı, PETROL; bir dönem önceki ham petrol ithalatı ve
ham petrol ithalatındaki miktar artışıyla ilişkilendirilmiştir.
UNRST = UNREQ*(EOX+EOM)/(2*PF)

(133)

UNRST; sabit fiyatlarla TL bazında net karşılıksız transferleri göstermektedir.
TBSDOL = DTBDOL+TBSDOL(-1)

(134)
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Toplam dış borç stoku, TBSDOL; bir dönem önceki dış borç stokuna, net dış borç
kullanımının, DTBDOL, eklenmesiyle güncelleştirilmiştir.
DTBDOL = -CABDOL+DURDOL-YSDOL-PYOZEL

(135)

DTBDOL; ödemeler dengesi finansmanı açısından net dış borç kullanımını göstermektedir.
Denklemde sermaye hareketlerine ilişkin diğer kalemlerden DURDOL; resmi
rezervlerdeki değişmeyi, YSDOL; yabancı sermaye girişini ve PYOZEL; özelleştirme
gelirlerinin portföy yatırımları içindeki kısmını ifade etmektedir.
PYOZEL = PYOZPAR*OZDOL

(136)

Özelleştirme yoluyla yurt dışına yapılacak hisse senedi ihracı, PYOZEL; brüt özelleştirme
gelirlerinin, OZDOL, bir oranı olarak hesaplanmaktadır.
PYDOL = PYOZEL+PYTAH

(137)

Ödemeler dengesi portföy yatırımları, PYDOL; özelleştirmenin portföy yatırımları içindeki
kısmı, PYOZEL, ve kamunun net tahvil ihracının, PYTAH, toplamına eşittir.
UVSDOL = UVSPAR*YY/ER

(138)

Uzun vadeli dış borç stoku, UVSDOL; cari fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla'nın bir oranı
şeklinde belirlenmektedir.
NUVSDOL = UVSDOL-UVSDOL(-1)

(139)

Uzun vadeli net dış borç kullanımı, NUVSDOL; dönem sonu uzun vadeli borç stokları
arasındaki fark şeklinde tanımlanmaktadır.
NKVSDOL = DTBDOL-NUVSDOL

(140)

Kısa vadeli net dış borç kullanımı, NKVSDOL; net dış borç kullanımından, DTBDOL, uzun
vadeli net dış borç kullanımı, NUVSDOL, düşülerek elde edilmektedir.
KVSDOL = KVSDOL(-1)+NKVSDOL

(141)

Kısa vadeli net dış borç stoku, KVSDOL; bir dönem önceki kısa vadeli dış borç stokuna, kısa
vadeli net dış borç kullanımı, NKVSDOL, eklenerek güncelleştirilmiştir.
DBODOL = DTBDOL-(DBWDOL+DBMBDOL)

(142)

Özel kesim net dış borç kullanımı, DBODOL; ödemeler dengesi finansmanında kullanılan
toplam net dış borç kullanımından, DTBDOL, kamu kesimi net dış borç kullanımı,
DBWDOL, ve Merkez Bankası net dış borç kullanımı, DBMBDOL, düşülerek
hesaplanmaktadır.
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5.5. FİYAT, ÜCRET, KUR VE FAİZ BLOKU
LLP = LLP(-1) + 1 + 2 * (LW - LW(-1)) + 3 * (LEF -LEF(-1)) +
4 * (LLP(-1) - LLP(-2)) - 5 *[ (LLP(-1)-e1*LM2Y(-1)] - 6 *[
(LLP(-1)-e2*LW(-1)] - 7 *[ (LLP(-1)-e3*LEF(-1)]

(143)

Logaritmik formda, enflasyon (GSMH deflatöründeki artış), LLP-LLP(-1); ortalama nominal
ücret artışı, dış fiyat (E*PF*TME) artışı, LEF-LEF(-1), gecikmeli enflayon oranı, LLP(-1)
- LLP(-2) ve üç ko-entegre vektörden oluşan uzun dönem enflasyon denge uzayını temsil
etmektedir.
PDOT = (P/P(-1)-1)*100

(144)

PDOT; Gayri Safi Milli Hasıla zımni deflatöründen tanımlanan enflasyon oranını
göstermektedir.
P3 = P3(-1)*P/P(-1)*P3PAR

(145)

Son üç aylık fiyat endeksi, P3; enflasyon oranı ve son üç aylık fiyat artışlarını ortalama
fiyatlara bağlayan parametre ile ilişkilendirilmiştir.
LPU =LLP-  (c1*(LM2Y)+c2*(LW)+c3*(LEF))

(146)

LPU; logaritmik formda, gerçekleşen ve beklenen enflasyon oranları arasındaki fark olarak
tanımlanmaktadır. Beklenen enflasyon oranı, enflasyon denkleminde kullanılan üç ayrı
ko-entegre vektörün ima ettiği uzun dönem denge fiyat seviyelerinin, kısa dönem uyum
süreleri üzerinden yeniden ölçeklendirilerek hesaplanmış ağırlıklı ortalamalarına eşittir.
c1, c2 ve c3 parametrelerinin toplamı bire eşittir.
PDCG = PDCG(-1)*P/P(-1)

(147)

Kamu kesimi diğer cari giderler fiyat endeksi, PDCG; enflasyon oranı ile ilişkilendirilmiştir.
PGI = PGI(-1) * (1 + 1 *(W/W(-1) - 1) + 2 * (P/P(-1) - 1) + 3*
(EF / EF(-1)) - 1))

(148)

Kamu yatırım deflatörü, PGI; maliyet unsurlarını teşkil eden ücret, iç fiyat ve dış fiyattaki
gelişmeler dikkate alınarak belirlenmiştir.
PYG = CGN / CG

(149)

Kamu harcanabilir gelir deflatörü, PYG; cari ve sabit fiyatlarla kamu tüketiminin oranlanması
yoluyla hesaplanmıştır.
LEF = LN(ER*PF*(1+TME))

(150)

İthalattaki korumayı da içeren dış fiyat, LEF; döviz kuru, ER, ağırlıklı ithalat fiyat endeksi,
PF, ve toplam nominal koruma oranı, TME, üzerinden logaritmik formda elde edilmiştir.
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PX = Q5*PXT+Q6*PXS

(151)

Toplam ihracat fiyat endeksine, PX; tarım ve sanayi ihracatı fiyat endeksleri
ağırlıklandırılarak ulaşılmaktadır.
PXT = PA/(ER/EO*(TEST))

(152)

PXS = PS/(ER/EO*(TESS))

(153)

Tarım ve sanayi ihracatı fiyat endeksleri, PXT, PXS; iç fiyatlarla ifade edilen ihracat fiyat
endeksleri, PA, PS, nominal döviz kuru gelişmesi ve sektörel ihracat teşvik oranları,
TEST, TESS, yardımıyla hesaplanmıştır.
PA = PA(-1)*P/P(-1)

(154)

PS = PS(-1)*P/P(-1)

(155)

TL. bazında sektörel ihracat fiyat endeksleri, PA, PS; enflasyon oranı ile ilişkilendirilmiştir.
PF = Q1*PFY+Q2*PFT+Q3*PFA+Q4*PPETROL

(156)

Toplam ithalat fiyat endeksi, PF; yatırım, PFY, tüketim, PFT, aramalı, PFA, ve petrol ithalatı,
PPETROL, fiyat endekslerinin ağırlıklandırılmasıyla elde edilmiştir.
TME = Q1*TMEY+Q2*TMET+(1-Q1-Q2)*TMEA

(157)

İthalatta ortalama nominal koruma oranına, TME; yatırım, TMEY, tüketim, TMET, ve
aramalı, TMEA, ithalatı koruma oranları ağırlıklandırılarak ulaşılmıştır.
LRELT = LN((PFT*ER*(1+TMET)/P))

(158)

LRELY = LN((PFY*ER*(1+TMEY)/P))

(159)

LRELA = LN((PFA*ER*(1+TMEA)/P))

(160)

Logaritmik formda tüketim, yatırım ve aramalı ithalat göreli fiyat endeksleri, LRELT, LRELY,
ve LRELA; sektörel ithalat fiyat endeksleri, PFT, PFY, ve PFA, döviz kuru, ER, ve
sektörel ithalat koruma oranları, TMET, TMEY, TMEA, ile belirlenmiştir.

PVARIL = PVARIL(-1)*PPETROL/PPETROL(-1)

(161)

Spot piyasada ham petrol varil fiyatı, PVARIL; petrol fiyatlarında beklenen yıllık değişmelere
bağlı olarak hesaplanmıştır.
RU = WINDEX/P

(162)
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Reel ücret endeksi, RU; nominal ücret endeksinin, WINDEX, fiyat endeksine, P, bölünmesiyle
bulunmaktadır.
WINDEX = PERPAR*PPER+ WPAR*(W/W0)

(163)

Nominal ücret endeksi, WINDEX; kamu personel deflatörü, PPER, ve imalat sanayii nominal
ücret endeksinin ağırlıklı ortalamasına eşittir.
W = W(-1)*exp(LPU)

(164)

İmalat sanayii nominal ücretleri, W; kamu personel deflatöründeki artış ile ilişkilendirilmiştir.
WTLR = W/P

(165)

TL cinsinden imalat sanayiinde reel ortalama ücret, WTLR; nominal ücretin fiyat deflatörüne
bölünmesiyle bulunmaktadır.
ER = ER(-1) * (P/P(-1)) / (POECD/POECD(-1)) * DEV

(166)

Nominal döviz kuru, ER; iç ve dış fiyat gelişmesi ile reel devalüasyon oranı dikkate alınarak
belirlenmektedir.
DEV = RER(-1)/RER

(167)

DEV; reel devalüasyon oranını göstermektedir.
RER = WDOLR * (PRODINDEX/PRODINDEX(-1)) / WTLR

(168)

Reel kur endeksi, RER; dışsal olarak verilen dolar bazlı reel ücret, WDOLR, prodüktivite
endeksindeki artış, PRODINDEX/PRODINDEX(-1), ve TL cinsinden imalat sanayii reel
ücreti WTLR, ile ilişkilendirilmiştir.
EREY = EREY(-1)*(ER/ER(-1))

(169)

Yıl sonu nominal döviz kuru, EREY; ortalama kurdaki, ER, artışla ilişkilendirilmiştir.
LOR = (ETA0+ETA1*LN(1+DBPAR))
ORF = (EXP(LOR)*(P/P(-1)) - 1)

(170)
(171)

Reel faiz oranı, LOR; iç borç stokunun potansiyel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'ya oranı, DBPAR,
ile ilişkilendirildikten sonra, enflasyon oranı ile çarpılarak yıllık ortalama iç borçlanma
nominal basit faiz oranına, ORF, ulaşılmaktadır.
ORFD = ORF*ORFDPAR

(172)

RC = ( ((1+ORF) / (1+ORF(-1)) )*(1+RC(-1)) - 1 )*RCPAR

(173)

Bütçe açığının finansmanında kullanılmayan tahvil stokuna uygulanan yıllık faiz oranı,
ORFD; ve nominal kredi faiz oranı, RC; yıllık basit faiz oranı, ORF, ile ilişkilendilirmiştir.
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LRCP = LN((1+RC)/(P/P(-1)))

(174)

LRCP; reel kredi faiz oranını göstermektedir.
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5.6. LOGARİTMİK DÖNÜŞÜMLER
Bu blok modelin işleyişi çerçevesinde gereken logaritmik ve antilogaritmik dönüşümleri
göstermektedir.
LYT = LN(YT)
LCAP = LN(CAP/100+1)
LD = EXP(LLD)
LY = LN(Y)
LYP = LN(YP)
LYPP = LN(YPP)
LIG = LN(IG)
IP = EXP(LIP)
CP = EXP(LCP)
LYD = LN(YD)
LRU = LN(RU)
LM2Y = LN(M2Y)
XT = EXP(LXT)
XS = EXP(LXS)
EF = EXP(LEF)
LPXT = LN(PXT)
LPXS = LN(PXS)
LYW = LN(YW)
LM = LN(M)
MAA = EXP(LMA)
MY = EXP(LMY)
MT = EXP(LMT)
LW = LN(W)
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LPOECD = LN(POECD)
P = EXP(LLP)
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5.6. DEĞİŞKEN VE PARAMETRE TANIMLARI
NOMİNAL İÇSEL DEĞİŞKENLER
ALTIN
Resmi altın ithalatı (Milyon $)
BNA
Bütçe finansmanında kullanılmayan tahvil stoku
BONO
Bono stoku
BWDOL
Kamu kesimi dış borç stoku
CABDOL
Cari işlemler dengesi (Milyon $)
CCC
Çapraz kur etkisinden doğan döviz değerleme hesabı
CGN
Kamu tüketimi
CIG
Kamu sabit sermaye yatırımı
CM
Toplam mal ithalatı (Milyon $)
CMA
Ara malı ithalatı (Milyon $)
CMT
Tüketim malı ithalatı (Milyon $)
CMY
Yatırım malı ithalatı (Milyon $)
CPETROL
Ham petrol ithalatı (Milyon $)
CSTOG
Kamu yıl sonu stok düzeyi (Milyar TL.)
CTRANS
Kamu kesimi cari transfer harcamaları
CX
Toplam mal ihracatı (Milyon $)
CXS
Sanayi ürünleri ihracatı (Milyon $)
CXT
Tarım ürünleri ihracatı (Milyon $)
DA
Değerleme aktif karı
DB
PSBR' ın finansmanı açısından net iç borç kullanımı
DBDIGER
Konsolide bütçe dışındaki kamu net iç borç kullanımı
DBF
Kamu kesimi konsolide bütçe dış borç faiz ödemesi
DBFDOL
Kamu kesimi konsolide bütçe dış borç faiz ödemesi (Milyon $)
DBMBDOL
TCMB' nın dış borç kullanımı (Milyon $)
DBODOL
Özel kesimin dış borç kullanımı (Milyon $)
DBONO
Bono stokundaki değişme
DBPAR
Tahvil ve bono stokunun GSMH içindeki payı
DBW
Kamu kesimi net dış borç kullanımı
DBWDOL
Kamu kesimi net dış borç kullanımı (Milyon $)
DBWKRED
Kamu kesimi net dış kredi kullanımı (tahvil dışı borçlanma)
DDH
Değerleme hesabındaki değişme
DH
Değerleme hesabı
DHKV
Hazinenin TCMB'den yıl içinde kullandığı kısa vadeli avans
DIGER
İç ve dış borç faiz ödemeleri dışındaki cari transfer harcamaları
DKMEV
Hazinenin TCMB de tuttuğu mevduattaki yıllık değişme
DL
Değerleme pasif zararı
DNSTOG
Kamu kesimi cari stok değişmesi
DRESNER
Kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı
DST
Kamu kesimi diğer sermaye transferleri
DT
Dolaysız vergiler
DTAHVIL
Tahvil stokundaki değişim
DTBDOL
Toplam dış borç stokundaki değişim (Milyon $)
DURDOL
TCMB uluslararası rezervlerindeki değişim (Milyon $)
EF
Koruma oranı dahil TL. cinsinden dış fiyat
ER
Nominal döviz kuru (TL/$)
EREY
Yıl sonu nominal kur
FA
TCMB dış aktifleri
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FADOL
FAIZ
FG
FL
FLDOL
HIZ
HKV
IBF
IDT
ISCI
KAMU
KMEV
KVSDOL
LEF
LLP
LM2Y
LPOECD
LPU
LPXS
LPXT
LRELA
LRELT
LRELY
LW
M2Y
MTRAN
NAVLUNM
NAVLUNX
NFIC
NKVSDOL
NOACB
NONM
NONX
NUVSDOL
OK
ORF
ORFD
OTM
OTXOT
OTXTRA
OZEL
OZW
P
P3
PA
PDCG
PDOT
PF

TCMB dış aktifleri (Milyon $)
Dış alem faiz geliri (Milyon $)
Kamu kesimi faktor gelirleri
TCMB dış pasifleri
TCMB dış pasifleri (Milyon $)
Girişimci hizmet gelirleri (Milyon $)
Hazine kısa vadeli avans stoku
Konsolide bütçe iç borç faiz ödemesi
Dolaylı vergiler
Dış alem işçi gelirleri (Milyon $)
Kamulaştırma ve sabit kıymet artışı
Hazinenin TCMB de tuttuğu mevduat
Kısa vadeli dış borç stoku (Milyon $)
log (koruma oranı dahil TL. cinsinden dış fiyat)
log (GSMH zımni deflatörü)
log (geniş tanımlı para arzı)
log (OECD fiyat indeksi)
log (gerçekleşen enflasyon oranının beklenen enflasyon oranından
farkı)
log (sanayi ihracatı göreli fiyat endeksi)
log (tarım ihracatı göreli fiyat endeksi)
log (aramalı ithalatı göreli fiyat endeksi)
log (tüketim malı ithalatı göreli fiyat endeksi)
log (yatırım malı ithalatı göreli fiyat endeksi)
log (imalat sanayiinde nominal ortalama ücret)
Geniş tanımlı para arzı
Transit ticaret gideri (Milyon $)
Navlun gelirleri (Milyon $)
Navlun giderleri (Milyon $)
Net dış alem faktör gelirleri (Milyon $)
Kısa vadeli net dış borç kullanımı (Milyon $)
TCMB nin net diğer varlıkları
Altın dahil hizmet ithalatı (Milyon $)
Hizmet ihracatı (Milyon $)
Uzun vadeli net dış borç kullanımı (Milyon $)
TCMB nin özel kesime açtığı krediler
Hazine bonosu yıllık basit faizi
Kamu açıklarının finansmanında kullanılmayan diğer iç borç
kalemlerinin faiz oranı
Ödemeler dengesindeki diğer hizmet ithalatı (Milyon $)
Ödemeler dengesindeki diğer hizmet ihracatı (Milyon $)
Ödemeler dengesi karşılıksız transferleri (DİE tanımlı) (Milyon $)
Kamu kesimi net özelleştirme geliri
Özelleştirme gelirinin özel kesime servet artışı olarak yansıyan kısmı
GSMH zımni deflatörü (1994 = 1)
Son üç aylık fiyat endeksi
Tarım ihracatı yurtiçi fiyat endeksi
Diğer cari giderler fiyat endeksi
Enflasyon oranı
İthalat fiyat endeksi (ağırlıklı)
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PGI
PS
PSBR
PSS
PVARIL
PX
PXS
PXT
PYDOL
PYG
PYOZEL
RC
RESD
RESFA
RM
SOS
STOKF
STRANS
TAHBON
TAHVIL
TARIFE
TBSDOL
TDBF
TEG
TGG
TME
TURM
TURX
UNREQ
URDOL
UVSDOL
VDN
W
WINDEX
WT
XTRAN
YGC
YY

Kamu kesimi yatırım deflatörü (1994 = 1)
Sanayi ihracatı yurtiçi fiyat endeksi
Kamu kesimi borçlanma gereği
Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH içindeki payı
Petrol varil fiyatı ($)
İhracat göreli fiyat endeksi (ağırlıklı)
Sanayi ihracatı göreli fiyat endeksi
Tarım ihracatı göreli fiyat endeksi
Ödemeler dengesi portföy yatırımları (Milyon $)
Kamu harcanabilir gelir deflatörü (1994 = 1)
Özelleştirme gelirlerinin ödemeler dengesi portföy yatırımları içindeki
kısmı (Milyon $)
Nominal kredi faizi
TCMB diğer aktifleri
TCMB diğer dış varlıkları
Rezerv para
Sosyal fonlar
Stok değişim fonu
Sermaye transferleri (servet vergisi hariç)
Tahvil ve bono stoku
Tahvil stoku
İthalat vergileri
Toplam dış borç stoku (Milyon $)
Toplam dış borç faiz ödemesi (Milyon $)
Kamu giderleri
Kamu gelirleri
İthalatta ortalama nominal koruma oranı
Turizm giderleri (Milyon $)
Turizm gelirleri (Milyon $)
Toplam net karşılıksız transferler (Milyon $)
TCMB uluslararası rezerv stoku (Milyon $)
Uzun vadeli dış borç stoku (Milyon $)
Vergi dışı normal gelirler
İmalat sanayiinde nominal ortalama ücret
Nominal ücret endeksi
Servet vergileri
Transit ticaret geliri (Milyon $)
Kamu harcanabilir geliri
GSMH
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REEL İÇSEL DEĞİŞKENLER
CAB
Cari işlemler dengesi
CAP
Ekonomi genelinde kapasite kullanım oranı
CG
Kamu tüketimi
CP
Özel tüketim
DBPAR
Tahvil+Bono Stokunun Potansiyel GSMH’ye oranı
DCG
Kamu kesimi diğer cari harcamaları
DEV
Reel devalüasyon oranı
DN
Toplam stok değişimi
DSAV
Kamu kesimi savunma dışı diğer cari harcamaları
DSTOG
Kamu kesimi stok değişmesi
DSTOP
Özel kesim stok değişmesi
IG
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımı
IP
Özel kesim sabit sermaye yatırımı
LCAP
log (kapasite kullanım oranı)
LCP
log(özel tüketim)
LD
İstihdam talebi (kişi)
LIG
log (kamu kesimi sabit sermaye yatırımı)
LIP
log (özel kesim sabit sermaye yatırımı)
LLD
log (istihdam talebi)
LM
log (toplam mal ithalatı)
LMA
log (aramalı ithalatı)
LMT
log (tüketim malı ithalatı)
LMY
log (yatırım malı ithalatı)
LOR
log (ortalama reel iç borç faiz oranı)
LQHP
log (ham petrol ithalatı miktar artışı)
LRCP
log (reel kredi faiz oranı)
LRU
log (reel ücret endeksi)
LS
İstihdam arzı (kişi)
LWE
log (servet)
LXS
log (sanayi malı ihracatı)
LXT
log (tarım malı ihracatı)
LY
log (GSMH)
LYPP
log (potansiyel GSYİH)
LYP
log (özel harcanabilir gelir)
LYT
log (GSYİH )
LYW
log (OECD ülkeleri GSYİH endeksi)
M
Toplam mal ithalatı (Milyon $)
MAA
Aramalı ithalatı (Milyon $)
MT
Tüketim malı ithalatı (Milyon $)
MY
Yatırım malı ithalatı (Milyon $)
NFI
Net dış alem faktör gelirleri
PER
Personel harcamaları
PETROL
Petrol ithalatı (Milyon $)
PRODINDEX İşgücü verimlilik endeksi
QHPETROL
Ham petrol ithalatı (ton)
RER
Reel kur
RU
Reel ücret endeksi
SAV
Savunma harcamaları
SD
Toplam yurtiçi tasarruflar

62 / 68

SG
SP
SS
TECH
TOTM
TOTX
UNEMP
UNRST
WTLR
X
XS
XT
XY
Y
YPP
YG
YP
YT

Kamu kesimi tasarrufu
Özel kesim tasarrufu
Sermaye stoku
Üretim fonksiyonu teknoloji katsayısı
Toplam mal ve hizmet ithalatı
Toplam mal ve hizmet ihracatı
İşsizlik oranı
Toplam net karşılıksız transferler
İmalat sanayiinde reel ortalama ücret
Toplam mal ihracatı (Milyon $)
Sanayi malı ihracatı (Milyon $)
Tarım malı ihracatı (Milyon $)
Mal ihracatının GSMH içindeki payı
GSMH
Potansiyel GSYİH
Kamu harcanabilir geliri
Özel harcanabilir gelir
GSYİH
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DIŞSAL DEĞİŞKEN VE PARAMETRELER
ALTINPAR
Resmi altın ithalatının toplam ithalat içindeki payı
ART
Özel imalat sanayiinde yıllık reel ücret değişimini memur maaş artışı ile
ilişkilendiren parametre
AVANS
HKVA limitinin iki ardışık yıl bütçe ödenek farkı içindeki payı
BETA
Konsolide bütçe dışındaki kamu net iç borç kullanımının cari GSMH
içindeki payı
BNAPAR
Bütçe finansmanında kullanılmayan tahvil stokunun cari GSMH içindeki
payı
BWPAR
Kamu kesimi net dış kredi kullanımının cari kamu yatırımları içindeki
payı
CAP0
Kapasite kullanım oranı başlangıç değeri
CAPMAX
Ekonominin ulaşabileceği maksimum kapasite kullanım oranı
ÇARPAN
M2Y çoğaltanı
CCCPAR
Döviz değerleme hesabını yıl sonu kuruna bağlayan parametre
DEPR
Ekonomi geneli için amortisman oranı
DGPAR
Diğer cari transfer harcamalarının GSMH içindeki payı
DIF
Kamu kesiminde yıllık reel ücret değişmesi
DMBCDOL
TCMB'nin orta ve uzun vadeli net dış kredilerindeki değişme (Milyon $)
DNPAR
Toplam stok değişiminin toplam arz değişimine oranı
DRESPAR
Kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı artış hızı
DSAVPAR
Kamu kesimi savunma dışı diğer cari harcamaları artış hızı
DSTPAR
Diğer sermaye transferlerinin cari GSMH içindeki payı
DTPAR
Dolaysız vergilerin cari GSMH içindeki payı
DUMCAP
Kapasite kullanım oranı denklemi kukla değişkeni
DUMXS
Sanayi ihracatı denklemi kukla değişkeni
DUMXT
Tarım ihracatı denklemi kukla değişkeni
EO
Baz yılı döviz kuru (TL/$)
EOM
Baz yılı ithalat kuru (TL/$)
EONFI
Baz yılı net dış alem faktör gelirleri kuru (TL/$)
EOX
Baz yılı ihracat kuru (TL/$)
ETA
Ortalama iç borç faiz oranının net iç borç kullanım esnekliği
FAIZPAR
Dış alem faiz gelirlerinin TCMB dış aktifleri içindeki payı
FGPAR
Kamu kesimi faktör gelirlerinin GSMH içindeki payı
HIZPAR
Dış alem hizmet gelirlerinin cari ihracat içindeki payı
HKVPAR
HKVA'ya uygulanan faiz oranı
HPETROL0
Baz yılı ham petrol ithalatı (1994 fiyatlarıyla milyon $)
IDTPAR
Dahilden alınan dolaylı vergilerin cari GSMH içindeki payı
IGART
Kamu kesimi sabit sermaye yatırımı yıllık artış hızı
ISCIPAR
Dış alem işçi gelirlerinin cari ihracat içindeki payı
KONSPAR
Toplam kamu harcamaları içinde konsolide bütçenin payı
KREDPAR
Kamu Kesimi dış borç kredibilitesi
LDP
Uzun dönem durağan dengenin gerektirdiği istihdam talebi
LSGR
İstihdam arzı artış hızı
LYT0
log (talep yönünden GSYİH baz yılı değeri (1994 fiyatlarıyla milyar
TL.))
MBTRA
Ödemeler dengesi karşılıksız transferleri (TCMB tanımlı) (Milyon $)
MTRANPAR Transit ticaret giderinin cari ithalat içindeki payı
NAIRU
Doğal İşsizlik Oranı
NAVMPAR
Navlun gelirlerinin dış ticaret hacmi içindeki payı
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NAVXPAR
ORFDPAR
OTMPAR
OTXOTPAR
OTXTPAR
OZDOL
OZPAR
OZWPAR
P3PAR
PERART
PERPAR
PFA
PFT
PFY
POECD
PPER
PPETROL
PRO
PYOZPAR
PYTAH
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
RCPAR
RESDPAR
RESFAPAR
RW
SAVPAR
SOSPAR
STOGPAR
TAHPAR
TECH0
TESS
TEST
TETA1
TMEA
TMET
TMEY
TONVARIL
TURMPAR
TURXPAR

Navlun giderlerinin dış ticaret hacmi içindeki payı
Kamu açıklarının finansmanında kullanılmayan diğer iç borç kalemleri
faiz oranının hazine bonosu basit faizine oranı
Ödemeler dengesindeki diğer hizmet ithalatının cari ithalat içindeki payı
Ödemeler dengesindeki diğer hizmet ihracatının cari ihracat içindeki payı
Ödemeler dengesinde diğer görünmeyen gelirler ile DİE tanımlı
karşılıksız transferleri ilişkilendiren parametre.
Brüt özelleştirme gelirleri (Cari fiyatlarla milyon $)
Kamu kesimi net özelleştirme gelirlerinin brüt özelleştirme gelirleri
içindeki payı
Özelleştime gelirlerinin servet artışını etkileyen kısmının toplam
özelleştirme gelirleri içindeki kısmı
Son üç aylık fiyat endeksini Gayri Safi Milli Hasıla zımni deflatörüne
bağlayan parametre
Personel harcamaları artış hızı
Memur maaş endeksinin genel nominal ücret endeksi içindeki payı
Aramalı ithalatı fiyat endeksi
Tüketim malı ithalatı fiyat endeksi
Yatırım malı ithalatı fiyat endeksi
OECD fiyat endeksi
Kamu Personel Giderleri Fiyat Endeksi
Petrol ithalatı fiyat endeksi
Kar transferleri (Cari fiyatlarla milyon $)
Özelleştirme gelirlerinin ödemeler dengesi portföy yatırımları içindeki
kısmının toplam özelleştirme gelirleri içindeki payı
Dış aleme net tahvil ihracı
İthalat fiyat endeksinde yatırım malı fiyat endeksinin ağırlığı
İthalat fiyat endeksinde tüketim malı fiyat endeksinin ağırlığı
İthalat fiyat endeksinde aramalı fiyat endeksinin ağırlığı
İthalat fiyat endeksinde petrol fiyat endeksinin ağırlığı
İhracat fiyat endeksinde tarım fiyat endeksinin ağırlığı
İhracat fiyat endeksinde sanayi fiyat endeksinin ağırlığı
Nominal kredi faizi ile nominal iç borçlanma faizini bağlayan parametre
TCMB diğer aktiflerinin rezerv para içindeki payı
TCMB diğer dış varlıklarının toplam dış varlıklar içindeki payı
ABD orta vadeli devlet tahvili nominal faiz oranı
Reel savunma harcamalarının artış hızı
Sosyal fonların GSMH içindeki payı
Kamu stok değişiminin toplam stok değişimi içindeki payı
Tahvil stokunun GSMH içindeki payı
Üretim fonksiyonu teknoloji katsayısı başlangıç yılı değeri
Sanayi malı ihracatı teşvik oranı
Tarım malı ihracatı teşvik oranı
Kamu kesimi toplam dış borç stoku içinde konsolide bütçenin payı
Aramalı ithalatı nominal koruma oranı
Tüketim malı ithalatı nominal koruma oranı
Yatırım malı ithalatı nominal koruma oranı
Bir ton ham petrolün varil eşdeğeri
Turizm giderlerinin GSMH içindeki payı
Turizm gelirleri (Cari fiyatlarla milyon $)
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URPAR
UVSPAR
VDNPAR
VYK
VYS
W0
WDOLR
WPAR
WTPAR
XTRANPAR
YSDOL
YW

TCMB uluslararası rezerv stokunun cari mal ithalatı içindeki payı
Uzun vadeli sermaye stokunun GSMH içindeki payı
Vergi dışı normal gelirlerin GSMH içindeki payı
İç borç kullanımının vade yapısı
İç borç stokunun vade yapısı
İmalat sanayiinde nominal ortalama ücretin baz yılı değeri
Dolar bazında reel verimlilik tabanlı ücret (Dönem boyunca sabit)
İmalat sanayii ücret endeksinin genel nominal ücret endeksi içindeki payı
Servet vergilerinin GSMH içindeki payı
Transit ticaret gelirinin cari mal ihracatı içindeki payı
Ödemeler dengesi doğrudan yabancı sermaye yatırımları (Cari fiyatlarla
milyon $)
OECD ülkeleri GSYİH endeksi
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ÇALIŞMA SORULARI
Açıklama: En az 5 adet soru yazılmalıdır. Bu soruların kapsamı haftalık ders notunun
kendisidir. Sorular, öğrencinin kendi kendisini değerlendirmesi için öğrencilere sunulacaktır.
Bu sorular vize, final veya bütünleme sorularından bağımsızdır. Öğrenciyi merak
ettirtecek, düşündürtecek, araştırmaya yönelticek, öğrencinin dikkat etmesini istediğiniz
konulara yönlendiricek sorular olmalıdır. Bazı soru tipleri aşağıda belirtilmiş olup, alternatif
soru tipleride olabilir.

Soru Tipleri:
a. Açık Uçlu (Tercih Edilen)
b. Doğru – Yanlış
c. Çoktan Seçmeli
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KAYNAKÇA
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