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Özet
Bu çalıĢma, 1989-2008 dönemi üçer aylık veriler kullanarak Türkiye’de ihracat, kur değiĢkenliği,
yurtdıĢı gelir, nispi ihracat fiyatı ve doğrudan yabancı sermaye giriĢi arasındaki iliĢki Johansen
eĢbütünleĢme yöntemi ve değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkileri hata düzeltme yöntemleriyle
araĢtırılmıĢtır. Modelde döviz kuru değiĢkenliği, reel döviz kuru endeksinin değiĢim oranının
standart sapmasının hareketli ortalaması olarak belirlenmiĢtir. VAR yöntemiyle elde edilen uzun
dönem tahmin sonuçlarında ihracatla kur değiĢkenliği ve nispi ihracat fiyatı arasında negatif, doğrudan
yabancı sermaye giriĢiyle pozitif ve anlamlı iliĢki görülmüĢtür. YurtdıĢı gelir değiĢkeninin iĢareti
pozitif olsa da anlamlı bulunmamıĢtır. Nedensellik modellerinden sadece ihracat, doğrudan yabancı
yatırım ve yurtdıĢı gelir modellerinde uzun dönem nedenselliğe rastlanmıĢ ve bu sonucun VAR
yönteminde elde edilen bulguları desteklediği görülmüĢtür.
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Econometric Analysis of Relationship Between Exchange Rate
Variability and Export in Turkey: 1989-2008
Abstract
This paper aims to examine the long run and causal relationship between export, reel exchange rate
variability, foreign income, relative export price and foreign direct investment inflows by using
multivariate Johansen Cointegration technique and error correction model using quarterly data over
the period 1989-2008. In this paper, exchange rate volatility is measured by moving average of the
standard deviation of the real exchange rate. The major finding of the VAR model is that increases in
the exchange rate variability and relative export price exert negative impacts on Turkish export in the
long-run. In addition, the results also indicate that while there is a positive and significant relationship
between FDI and export, no significant relationship is found between foreign income and export
variable. The results of the Granger causality test show that there is a long run causality effect between
export and other variables, which supports the VAR cointegration result.
Keywords: Exchange rate variability, Export, Cointegration, Causality, Turkey.
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1. GiriĢ
BaĢta ABD olmak üzere geliĢmiĢ ülkelerin sabit döviz kurunu terk ederek esnek döviz kuru
sistemine geçtiği 1973 yılından beri hem geliĢmiĢ hem de geliĢmekte olan ülkelerin paraları
yüksek oranlı dalgalanmalarla karĢı karĢıya kalmıĢlardır. Bu durum, özellikle 2000’li yıllara
kadar geliĢmiĢ ve sonraki yıllarda da geliĢmekte olan ülkeler olmak üzere, döviz kuru
değiĢkenliğinin ülkelerin dıĢ ticareti üzerine etkilerini incelemeye yönelik birçok teorik ve
ampirik çalıĢmanın yapılmasına neden olmuĢtur.
Yapılan çalıĢmalar incelendiğinde döviz kuru değiĢkenliğinin dıĢ ticaret üzerine olan etkisine
ve varsa bu etkinin pozitif veya negatif yönde olup olmamasına yönelik bir görüĢ birliğinin
olmadığı anlaĢılmaktadır. Ampirik literatür incelendiğinde döviz kuru değiĢkenliğinin dıĢ
ticaret üzerinde negatif etkiye sahip olduğunu gösteren çalıĢmalar [Kenen ve Rodrick (1986),
Thursby ve Thursby (1987), Özbay (1999), Chowdhury (1993), Arize, vd. (2000), Doğanlar
(2002), Vergil (2002), Saatcioğlu ve Karaca (2004), Öztürk ve Acaravcı (2003), Vita ve
Abbott (2004), Hatırlı ve Önder (2009), De Grauwe (1988), Klein (1990), Franke (1991),
McKenzie ve Brooks (1997)] yanında, pozitif yönde iliĢkili olduğunu gösteren çalıĢmalara da
(Assery ve Peel (1991) rastlanmaktadır. Ayrıca döviz kuru değiĢkenliği ile dıĢ ticaret arasında
anlamlı bir iliĢkinin bulunmadığını ileri süren çalıĢmalar da [Gagnon (1993), McKenzie
(1998), Aristotelous (2001), ġimĢek ve Kadılar (2006)] bulunmaktadır.
Türkiye’de döviz kuru değiĢkenliğinin ihracat üzerindeki etkisi özellikle dalgalı kur rejiminin
uygulamaya geçildiği 2000’li yılların baĢından itibaren akademisyenler ve politika
yapıcılarının ilgi alanına girdiği ve yapılan çalıĢmaların sayısında da hızlı bir artıĢ olduğu
gözlenmektedir.
ÇalıĢma, 1989–2008 dönemi üç aylık verileriyle Türkiye’de reel döviz kurundaki değiĢmenin
ihracat üzerindeki etkisi literatürdeki kullanılan modeller dikkate alınarak araĢtırmayı
amaçlamaktadır. ÇalıĢmanın ikinci bölümünde konu ile ilgili teorik ve üçüncü bölümünde
konuyla ilgili yapılmıĢ ampirik literatür, üçüncü bölümünde Türkiye’de reel döviz kuru
değiĢkenliğinin ihracat üzerindeki etkisi çok değiĢkenli VAR yöntemiyle incelenerek
değiĢkenler arasındaki nedensellik iliĢkisi ise vektör hata düzeltme modeliyle araĢtırılacaktır
Sonuç bölümünde ise araĢtırmada elde edilen bulgular değerlendirilmektedir.
2. Teorik Literatür
Teorik olarak döviz kuru riskinin ihracat üzerinde etkisini araĢtırmayı amaçlayan modellerde
farklı sonuçlara ulaĢılmaktadır. Döviz kuru riskinin ihracat üzerinde etkisi, döviz kuru
değiĢkenliğinin tanımlanmasında kullanılan varsayımlara, ticaret yapan tarafların risk
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tercihlerine, vadeli döviz piyasasının var olup olmamasına ve ticari iĢlemlerin gerçekleĢme
sürelerine bağlı olarak negatif veya pozitif olabilmektedir (Broll, 1994; De Grauwe, 1988;
Dellas ve Zilberfarb, 1993; Hooper ve Kohlhagen, 1978; Sercu, 1992; Viaene ve de Vries,
1992, Vita ve Abbott, 2004:62).
Kur değiĢkenliğinin ticaret akımları üzerinde negatif etkisi, riskten kaçınma ve risk
dengeleme yaklaĢımıyla ifade edilmiĢ ve negatif hipotez olarak adlandırılmıĢtır. Döviz
kurlarındaki beklenmeyen değiĢmelerin, mal ticareti yapan kiĢi ve firmalar üzerinde riskten
kaçınacak Ģekilde kararlar olmaya yönelteceği düĢüncesi bu

yaklaĢımın temelini

oluĢturmaktadır. Bretton-Woods anlaĢmasının 1973’de sona ermesinden kısa süre sonra bu
yaklaĢım bilimsel çalıĢmalarda destek görmüĢ ve geliĢmeye baĢlamıĢtır. Bu yaklaĢım
doğrultusunda, Ethier (1973) riskten kaçınan bir firmanın döviz kuru belirsizliği ortamında
hem ithal edilen mal hem de forward döviz kuru miktarını dikkate alacağını modelde
göstermiĢtir. Örneğin firmanın döviz kurunun değerini bilmesi durumunda gelecekteki karlılık
düzeyini öngöreceğini ve bu durumda döviz kurunun ticaret düzeyini etkilemeyeceği
vurgulamıĢtır. Ancak belirsizliği dikkate alan modelde ise döviz kuru belirsizliğinin ticaret
düzeyini negatif etkileyeceğini, kura yönelik spekülatif dalgalanmanın artmasının ticaret
hacmini azaltacağını belirtmiĢtir.
De Grauwe (1988) ise yurtiçi ve yurtdıĢı piyasalara satıĢ yapma konusunda karar vermesi
gereken bir firmanın davranıĢını modelle açıklamıĢtır. Yurtiçi ve yurtdıĢı fiyatların sabit
olması halinde, üretici açısından risk kaynağının ihracatın yerli para cinsinden fiyatı olacağını
ifade etmiĢtir. Üreticinin kur riskindeki artıĢa olarak tepkisinin ihracat gelirinin beklenen
marjinal faydasına göre değiĢebileceğini belirtmiĢtir. Diğer taraftan, döviz kuru oynaklığının
ihracat üzerindeki etkisini belirlemede ihracatçı firmaların riskten kaçınma dereceleri önemli
rol oynar. ġöyle ki, ihracatçı firmanın riskten kaçınma derecesi yüksek ise, ihracat gelirindeki
bir azalmadan korunmak için firmalar daha fazla üretim yapmayı tercih edeceğinden, döviz
kuru oynaklığındaki bir artıĢ ihracat gelirinin beklenen marjinal faydasını artıracaktır. Buna
karĢın, ihracatçı firmanın riskten kaçınma derecesi düĢük ise, yüksek döviz kuru oynaklığı
ihracat gelirinin beklenen marjinal faydasını azaltacağından, firmalar ihracatını azaltma
yönünde bir eğilimi tercih edecektir (Köse vd., 2008: 26-27; Arize, vd. 2000:10-11 Arize vd.,
1997).
Demers (1991) negatif hipotezi destekleyerek döviz kuru riskinden kaynaklanan fiyat
belirsizliğinden dolayı talep yapısı hakkında endiĢe duyan firmaların risklerini dengeleyerek
(risk neutrality) fiziksel yatırım yapmaktan kaçınacaklarını ve böylece üretimin azalmasıyla
ticaret hacminin düĢeceğini belirtmiĢtir.
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Diğer taraftan çokuluslu firmalar yurtdıĢı piyasalarda monopol gücüne sahip olmakla birlikte
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çeĢitlendirilemediğinden kurdaki belirsizliğin sonucu olarak dıĢ ülkede azaltılacaktır. Ancak
vadeli iĢlem piyasalarının varlığı, kur riskini azaltacağından çokuluslu Ģirketlerin üretim ve
ihracatla ilgili kararları olumsuz etkilenmeyecektir. Wolf (1995) üretim kararlarının alındığı
dönem süresince döviz kurunda değiĢime bağlı olarak artan belirsizliklerin ithal ve ihraç mal
fiyatlarında belirsizlikler yaratacağını ve buna bağlı olarak çokuluslu firmaların çoklu risk
yapısına sahip olacaklarını belirtmiĢtir. Bu durumda döviz kuru belirsizlik artıĢının ithalat ve
ihracat düzeyini negatif etkileyeceğini göstermiĢtir.
De Grauwe (1988) vadeli iĢlem piyasalarının yokluğunda döviz kuru belirsizliğindeki artıĢın
ithalat ve ihracatı azaltacağını ifade etmektedir. Ancak vadeli iĢlemler piyasasında döviz kuru
değiĢkenliğinin ihracat ve ithalat üzerindeki etkisi birbirlerinin tersi sonuçlar üretmektedir.
Taraflardan
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etkilenebilmektedir. Buna rağmen artan döviz kurundaki değiĢim, ticari hareketleri
engelleyebilme ve ticaretten beklenen faydayı azaltabilmektedir.
Sercu ve Vanhulle (1992) ise üreticinin üretim kararını verirken, piyasaya giriĢ ve çıkıĢ
maliyetlerinden ziyade gümrük vergisi ve ulaĢım maliyetlerini dikkate alan bir model
geliĢtirmiĢtir. Modelde kısa dönemde üreticilerin riski dengelemek için gelecek dönemdeki
satıĢlarını cari dönemde üretim yaparak karĢıladıklarını kabul etmiĢtir. Dolayısıyla ihracatın
gelecek dönemde yapılıp yapılmayacağı kararı, döviz kurunun dönem sonu fiyatının
bilinmesine bağlıdır. Dolayısıyla kur belirsizliğindeki artıĢın üretim kararını negatif
etkilemesinden dolayı, ihracatın azalacağı kabul edilmektedir.
Hooper ve Kohlhagen (1978) tarafından savunulan bu görüĢe göre yüksek döviz kuru
değiĢkenliği, riskten kaçınan ihracatçılar için yüksek maliyete ve sonuçta da daha az dıĢ
ticarete neden olacaktır. Döviz kurunun ticari anlaĢmanın yapıldığı zamanda kabul edilmesi
ancak ödemenin mal tesliminin gerçekleĢtirileceği ana kadar yapılmamıĢ olması nedeniyledir.
Eğer döviz kurundaki değiĢmeler tahmin edilemez ise bu durum elde edilecek karla ilgili
belirsizlik yaratacak ve sonuçta uluslararası ticaretten sağlanacak fayda düzeyi azalacaktır
(Arize, vd., 2000:10).
3. Ampirik Uygulamalar
Soric (2007) Döviz kurundaki değiĢmenin Hırvatistan ihracatı üzerindeki etkisini 1996- 2006
dönemi aylık verilerle Johansen çok değiĢkenli eĢbütünleĢme ve hata düzeltme yöntemleriyle
analiz etmiĢ ve değiĢkenler arasında uzun ve kısa dönem iliĢkilerin varlığını göstermiĢtir.
ÇalıĢmada ARCH modeliyle elde edilen reel döviz kuru değiĢkenliğinin ülke ihracatı üzerinde
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uzun dönemde negatif etkiye sahip olduğunu ve böylece Hırvat ihracatçılarının kur
değiĢkenliğine karĢı riskten kaçınma eğilimlerinin artmasının ihracat üzerinde belirsizliğe ve
azalıĢa yol açtığı sonucuna ulaĢmıĢtır.
Saatçioğlu ve Karaca (2004:191) Türkiye’de döviz kuru belirsizliği ile ihracat arasındaki
iliĢkiyi 1981:3-2000:4 dönemi üç aylık dönem için Johansen eĢbütünleĢme yöntemi
kullanarak araĢtırmıĢtır. Modelde reel ihracat, reel dıĢ gelir, Türkiye ihracat fiyat endeksinin
dünya ihracat fiyat endeksine bölünmesiyle hesaplanan karĢılaĢtırmalı (nispi) ihracat fiyatı,
reel efektif döviz kuru ve döviz kuru belirsizliğinin temsili göstergesi olarak reel efektif döviz
kuru değiĢkenliğini kullanılmıĢtır. Model sonucunda hem uzun dönem hem de kısa dönemde
Türkiye’de döviz kuru belirsizliğinin ihracatı olumsuz etkilediği bulgusuna ulaĢılmıĢtır.
Awokuse ve Yuan (2006: 233) ABD’de döviz kuru volatilitesi ile ABD’nin 49 ülkeye yaptığı
kümes hayvan ihracatı arasındaki iliĢkisini panel analiz yöntemiyle iki alt dönem (1976-1985
ve 1986-2000) için tahmin etmiĢtir. Ampirik uygulama sonucunda üç farklı döviz kuru
değiĢkenliği ile yapılan tahminlerde, döviz kuru ile kümes hayvan ihracatı arasında pozitif
iliĢkinin varlığını ortaya koymuĢtur.
Aurangzeb vd. (2005: 213-214) Pakistan’da esnek döviz kurunun uygulandığı 1985-2001
dönemi için aylık verilerle ARCH yöntemiyle elde ettikleri döviz kurundaki değiĢkenlik ile
Pakistan’ın önemli 4 ticari partnerlerine yaptığı ihracat arasındaki iliĢkiyi ampirik
uygulamayla incelemiĢtir. Johansen eĢbütünleĢme yönteminin kullanıldığı araĢtırmada uzun
dönemde döviz kuru değiĢkenliğinin ihracat üzerindeki etkisinin negatif ancak anlamlı
olmadığını göstermiĢlerdir. Kısa dönemde ise döviz kuru değiĢkenliğinin Ġngiltere dıĢında
diğer ülkelere yapılan ihracatı negatif ve anlamlı etkilediği belirlenmiĢtir.
Köse vd. (2008) Türkiye’de reel döviz kuru oynaklığının ihracat üzerinde etkisini 1995-2008
dönemi aylık verilerle Johansen eĢbütünleĢme ve hata düzeltme modelleriyle araĢtırmıĢlardır.
AraĢtırmada, basit standart sapma, hareketli ortalamalı standart sapma ve GARCH modelleri
kullanarak üç farklı reel döviz kuru oynaklığı serisi elde etmiĢlerdir. Tahminler sonucunda
reel döviz kuru oynaklığının Türkiye ihracatını hem uzun hem de kısa dönemde negatif olarak
etkilediği sonucuna ulaĢmıĢlardır.
Arize vd. (2000) 1973-1996 dönemi için 13 geliĢmekte olan ülkenin üç aylık verileriyle reel
döviz kurundaki değiĢkenliğin ihracat hareketleri üzerindeki etkisini Johansen eĢbütünleĢme
ve hata düzeltme yöntemleriyle araĢtırmıĢlardır. Modelde ülkenin ihracat malları hacmi,
dünya talep koĢullarını temsil eden değiĢken (dünya reel geliri), nispi ihracat fiyatı ve reel
döviz kuru endeksinin değiĢim oranının standart sapmasının hareketli ortalaması yöntemiyle
elde edilen reel döviz kuru değiĢkenliği kullanılmıĢtır. Modellerde tüm ülkeler için kuru
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değiĢkenliğinde artıĢın ihracat hacmi üzerinde negatif etkiye sahip olduğu sonucuna
ulaĢılmıĢtır.
Arize vd. (2003:14) yukarıdaki bulguları destekleyecek diğer bir çalıĢmada, 10 geliĢmekte
olan ülkenin 1973-1998 dönemi üç aylık verilerini kullanarak döviz kuru değiĢkenliği ile
ihracat hareketleri arasındaki iliĢkiyi incelemiĢlerdir. Bu çalıĢmada Arize vd. (2000)
çalıĢmasındaki değiĢkenleri kullanmıĢlar ve VAR yöntemiyle elde ettikleri sonuçlarda, 9
ülkede kur değiĢkenliği ile ihracat arasındaki negatif, sadece bir ülkede (Güney Afrika)
iliĢkinin pozitif olduğunu göstermiĢlerdir.
Esquivel ve Larrain (2002: 18) 1973-1998 aylık veriler kullanarak G-3 ülkelerindeki döviz
kuru değiĢkenliğinin geliĢmekte olan ülkelerin ihracatı üzerindeki etkisini incelemiĢlerdir.
Model sonucunda G-3 ülkeleri döviz kuru değiĢkenliğinin geliĢmekte olan ülkelerin reel
ihracatında azalıĢa yol açtığını göstermiĢlerdir.
4. Ekonometrik Yöntem
4.1. Model ve Veri Seti
Ġhracat ve döviz kuru değiĢkenliği arasındaki iliĢkiyi inceleyen teorik ve ampirik literatürde,
iki değiĢken arasındaki iliĢki birçok çalıĢmada [(Arize (1995, Arize, vd., 2000), Chowdhury
(1993), Aurangzeb vd. (2005) Wong ve Tang (2007)] aĢağıdaki model kullanılarak analiz
edilmektedir.
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Modelde Qt ülke ihracatını (ihracat hacmi veya reel ihracat), wt dünya talep koĢullarını
(genellikle ithalatçı ülke reel geliri, dünya reel GSYĠH veya OECD ülkeleri reel gelir ya da
sanayi üretim endeksi), p t ülke ihracat fiyatının ABD veya dünya ihraç fiyatına oranı
Ģeklinde kullanılan nispi ihracat fiyatını,

t

farklı Ģekillerde hesaplanan1 nominal veya reel

döviz kuru değiĢkenliğini ve u t ise hata terimini göstermektedir. Türkiye’de ihracat ve döviz
kuru değiĢkenliği arasındaki iliĢkiyi analiz etmek amacıyla oluĢturduğumuz modele doğrudan
yabancı sermaye giriĢlerinin (FDI) ihracatla iliĢkisi olduğu düĢüncesiyle kontrol değiĢken
olarak FDI değiĢkenini de model (9999)’a eklemeyi uygun gördük. FDI’la dıĢ ticaret (ihracat
ve ithalat) iliĢkisini araĢtıran çalıĢmalarda Ozawa (1992), Wei, vd. (1999) AltıntaĢ (2009),
Çetin (2005), Çetin ve Taban (2009) karĢılıklı bir iliĢkisinin (tamamlayıcılık veya ikame) var
olabileceğini vurgulanmaktadır. Örneğin FDI’ın girdiği ülkede yönetim teknikleri ve teknoloji
transferi yoluyla verimlilik artıĢına yol açarak ülkenin ihracat kabiliyeti artabilmektedir.
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Döviz kuru değiĢkenliğinin farklı Ģekillerde hesaplanma yöntemleri ve bu yöntemlerin kullanıldığı çalıĢmalar
için McKenzie ve Melbourn (1999)’a bakınız.
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Benzer Ģekilde FDI giriĢleri ülkede dolaylı bir Ģekilde hammadde talebini uyararak ithalatın
artmasına da neden olabilmektedir. Dolayısıyla FDI, dıĢ ticaretin ikame veya tamamlayıcısı
olabileceği bu çalıĢmalarda belirtilmektedir.
Türkiye’de ihracat ve döviz kuru değiĢkenliği arasındaki iliĢkiyi analiz etmek amacıyla
oluĢturduğumuz model aĢağıdadır.
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Modelde bağımlı değiĢken XY ihracatın GSYĠH’ya oranını, bağımsız değiĢkenlerden NX
2005 yılının temel yıl alındığı (2005=100) Türkiye ihracat fiyat endeksinin ABD ihracat fiyat
endeksine oranı olarak hesaplanan nispi ihracat fiyatını göstermektedir. CV hareketli
ortalamalarla dönüĢtürülmüĢ reel döviz kuru büyüme oranından standart sapmalar yöntemi ile
hesaplanmıĢtır. Bu yönteme göre, gelecek döneme ait reel döviz kuru artıĢ oranlarının standart
sapmaları, gelecekte reel döviz kuruna ait belirsizlikleri yansıtmaktadır. CV değiĢkeni serisi
aĢağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

CVt

1
m

m

(ln Rt

i 1

ln Rt

i 2

)2

1
2

(3)

i 1

Formülde, m hareketli ortalamanın derecesi (gözlemler üç aylık olduğundan m=4
alınmıştır). R reel döviz kurunu göstermektedir.
USY yurtdıĢı geliri veya dünya talep koĢullarını temsil etmesi amacıyla ABD reel GSYĠH’sı
kullanılmıĢtır. Bu değiĢken, ABD nominal GSYĠH’sının ABD deflatör değerine (2005=100)
bölünerek reel değere dönüĢtürülmüĢtür. FDY Türkiye’ye giren doğrudan yabancı sermaye
giriĢlerinin GSYĠH’ya bölünmesiyle elde edilen doğrudan yabancı sermaye değiĢkenini
göstermektedir. Modeldeki tüm değiĢkenler logaritmik forma dönüĢtürülerek değiĢkenlerin
esneklik değerlerinin elde edilmesi sağlanmıĢtır. Modelde Türkiye GSYĠH’sı ABD dolar
kuruna bölünerek ABD doları cinsinden Türkiye GSYĠH’sı elde edilmiĢ ve değiĢkenlerle ilgili
oranlamalar bu seri üzerinden yapılmıĢtır.

Modelde kullanılan değiĢkenlerin Grafiksel

gösterimi aĢağıdadır.
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Grafik 1: Modelde Kullanılan DeğiĢkenlerin Grafiksel Gösterimi
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Model 2’de ABD ihraç malları fiyatlarına göre Türkiye ihraç malları fiyatının artması (lnNX),
Türkiye’de üretilen ihraç mallarını pahalılaĢtıracağından ihracat azalacaktır. Bu durumda
LNX değiĢkeninin katsayısının negatif değer olması (

1

0 ) beklenmektedir. Aynı Ģekilde,

yüksek döviz kuru değiĢkenliği, riskten kaçınan ihracatçılar için yüksek maliyete ve sonuçta
ihracatta azalmaya neden olursa LCV katsayısı negatif, buna karĢılık ihracatçı firmanın
riskten kaçınma derecesi yükseldikçe, ihracat gelirindeki bir azalmadan korunmak için
firmalar daha fazla üretim yapmaya ve ihracat gelirlerini artırmaya çalıĢacaklarından LCV
katsayısı pozitif değer alabilecektir. Kısaca

2

0 veya

2

0 olmaktadır. YurtdıĢı reel

gelirin artması, Türkiye’de üretilen ihraç mallarına yönelik talebi artıracağından LUSY
değiĢkenin katsayısının pozitif (

3

0 ) olması beklenmektedir. Doğrudan yabancı sermaye

giriĢlerinin ülke ihracatını artırması (tamamlayıcılık iliĢkisi) durumunda
ihracatını azaltması halinde (ikame iliĢkisi)

4

4

0 , ülke

0 değeri alması beklenmektedir. Modeldeki

değiĢkenler üç aylık olması nedeniyle Troma/Seats metoduna göre mevsimsellikten
arındırılmıĢtır. Ayrıca kriz yıllarının etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla kriz dönemlerine
ait üç aylık dönemlere (2000:I-2001:IV) 1, kriz olmayan dönemlere 0 verilerek modellerin
tahmininde dıĢsal değiĢken serisi kullanılmıĢtır.
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AraĢtırmada 1989:1–2008:4 dönemine iliĢkin üç aylık veriler kullanılmıĢtır. Modelde Türkiye
ihracatı, doğrudan yabancı sermaye giriĢi, Türkiye ve ABD ihracat fiyat endeksi, ABD ve
Türkiye nominal GSYĠH ve deflatörü değerleri IMF’in Internatinonal Financial Statistics
(IFS) sitesinden alınmıĢtır. Reel döviz kuru serisi TCMB’nın Elektronik Veri Dağıtım
Sistemi’nden (EVDS) elde edilmiĢtir. Modellerin tahmininde Eviews 6.0 Beta ekonometri
paket programı kullanılmıĢtır.
4.2. Birim Kök Analizi
Granger ve Newbold (1974) durağan olmayan zaman serileriyle çalıĢılması halinde sahte
regresyon problemiyle karĢılaĢılabileceğini göstermiĢtir. Zira durağan serilerin kullanıldığı
serilerden elde edilen sonuçlarda bir sorun gözlenmez iken, durağan olmayan serilerin
kullanılması güvenilir olmayan ve yorumlanması ekonomik olarak zor olan sonuçların elde
edilmesine yol açabilecektir. Bu nedenle zaman serileriyle yapılan regresyon analizlerinde
değiĢkenler arasındaki iliĢkinin varlığını araĢtırmadan önce mutlaka analizlerde kullanılan
değiĢkenlerin zaman serisi özelliklerinin incelenmesi gerekmektedir.
Uygulamada serilerin durağanlık özelliklerinin test edilmesinde en çok kullanılan yöntemler
Dickey ve Fuller (1979), GeniĢletilmiĢ Dickey/Fuller (ADF) (1981), Phillips/Perron (PP)
(1988) testleridir. Bu çalıĢmada serilerin durağan olup olmadıklarının belirlenmesinde ADF
birim kök testinden yararlanılmıĢ ve değiĢkenlerin gecikme uzunluklarının belirlenmesinde
Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılmıĢtır.
Tablo 1: ADF Birim Kök Test Sonuçları
DeğiĢkenler

ADF- t istatistiği

ADF- t istatistiği

(Düzey)

(Birinci Fark

Sonuç

Trendsiz

Trendli

Trendsiz

Trendli

LXY

-1.626 (5)

-2.599 (5)

-7.389(3)***

-7.319 (3)***

I(1)

LFDY

-1.121(2)

-2.1629(2)

-11.444(1)***

-11.426(1)***

I(1)

LCV

-2.3289(4)

-2.4120(4)

-5.774(3)***

-5.734(3)***

I(1)

LUSY

-1.1915(2)

-0.9047(2)

-2.6240(1)*

-2.6719(1)

I(1)

LNX

-1.1915(1)

-1.6211(1)

-2.624(1)*

-1.602(1)

I(1)

%1

-3.512

-4.086

-3.520

-4.085

%5

-2.901

-3.471

-2.900

-3.470

%10

-2.587

-3.162

-2.587

-3.162

Anlamlılık
Düzeyi

Not: Parantez içindeki değerler Akaike Bilgi Kriteri (AIC) kullanılarak seçilen gecikme uzunluklarıdır.
Maksimum gecikme uzunluğu 11 olarak alınmıĢtır. Parantez içindeki rakamlar gecikme uzunluklarıdır.***,
** sırasıyla % 1 ve % 5 düzeyinde anlamlılığı ifade etmektedir.
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Tablo 1’de ADF birim kök test sonuçlarına göre, LXY LFDY, LCV, LUSY ve LNX değiĢkenleri
düzeyde durağan olmadıkları, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri için bütünleĢme
derecesi I(1)’dir.
4.3. Koentegrasyon Analizi

Seriler arasında uzun dönemde bir denge iliĢkisinin bulunup bulunmadığını tespit etmek için
koentegrasyon analizine baĢvurmak gerekmektedir. Bu amaçla çalıĢmada Johansen (1998) ve
Johansen ve Jesulius (1990) tarafından geliĢtirilen koentegrasyon (eĢbütünleĢme) testi
uygulanacaktır. Johansen- Jesulius (JJ) yöntemi literatürde Engle-Granger tarafından
geliĢtirilen iki aĢamalı prosedürden daha üstün görülmektedir. JJ yaklaĢımını aĢağıdaki VAR
(vektör otoregresif) modeliyle açıklamak mümkündür.

Xt

1

Xt

1

2

Xt

...

2

p

Xt

p

(4)

t

Model 2’de X t ve

, iĢaretleri (n x 1) boyutunda değiĢkenler vektörünü ve sabit terimler

vektörünü,

p

1

,

2

,...

’ler (n x n) katsayı matrislerini,

t

,ie (n x 1) hata terimleri vektörünü

göstermektedir. Bu iliĢkiye fark operatörü dahil edildiğinde aĢağıdaki denklem 10 elde
edilecektir.

Xt

1

X t 1 ...

p 1

(I

Denklem 5’de
etmektedir. Modelde

i

1

ve

Xt
...

Xt

p 1

i

p

(5)

t

) (i=1…,p-1) ve

(I

1

...

p

) ’yı temsil

parametrelerin tahmin edilmesiyle hem kısa hem de uzun

döneme iliĢkin X t ’deki değiĢmelerle veya uyum süreciyle ilgili bilgi elde edilebilmektedir.
Bu iliĢkide

’nın uyum hızı parametresi ve

’nın da

'

Xt

p

Ģeklinde denklem 5’e

yerleĢtirildiği Ģeklinde bir uzun dönem katsayılar matrisi olduğu düĢünülürse,

'

eĢitliği

(n-1) sayıda koentegrasyon iliĢkisini gösterecektir. Bu durum X t ’nin uzun dönem denge
durumuna geldiğinin bir göstergesi olacaktır. X t ’nin durağan olmayan I(1) değiĢkenler
vektörü olduğu varsayılırsa denklem 5’deki bütün
gerekmektedir. Ayrıca

t

X t i terimlerinin I(0) olması

’nın gerekli Ģartları sağlayabilmesi için

X t p ’nin de durağan

olması gerekmektedir (GüneĢ, 2006: 98-99; Haris ve Solis, 2003: 110).
Durağan olmayan seriler arasında uzun dönem bir denge iliĢkisinin varlığını araĢtırmak ve
koentegrasyon vektörlerinin sayısını belirlemek için Johansen ve Juselius (1988) tarafından
geliĢtirilen çoklu ko-entegrasyon testine baĢvurulmaktadır. Bu amaçla trace ve maksimum
eigenvalue test istatistiği kullanılmaktadır. Trace testi

trace

T

J r 1, n

ln(1

) Ģeklinde

tanımlanmakta ve sıfır (null) hipotezini “en çok r kadar koentegre vektör vardır” Ģeklinde
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ifade etmektedir. Trace değer istatistiği ise
r

) Ģeklinde tanımlanarak “en çok

T (ln(1

max

kadar koentegre vektör vardır” sıfır hipotezine karĢılık r 1 kadar vardır alternatif

hipotezini test etmektedir. Denklemdeki T testler kullanılan gözlem sayısını,

j

’ler serilerin

durağan olmadığı varsayımı altında tahmin edilen kökleri göstermektedir. Her iki testte
kullanılan kritik değerler JJ tarafından oluĢturulmuĢtur. JJ testinde, VAR’daki gecikme sayısı
önemlidir. Eğer, gecikme sayısı çok az ise model eksik belirlenecek, çok fazla olursa
serbestlik derecesi azalacaktır. Tahmin edilecek VAR modeline geçilmeden önce, model için
uygun gecikme uzunluğu belirlenmiĢtir. AĢağıdaki Tablo 1’de görüldüğü gibi VAR modeli
için SIC (Schwarz Information Criteria), AIC (Akaike Information Criteria) LR, (likelihood
ratio), FPE (final prediction error) ve HQ (Hannan-Quinn) testleri 1 gecikme değerini
vermektedir. Ancak modelde bu gecikme uzunluğunda otokorelasyon sorunu görüldüğünden
model için 2 gecikme uzunluğu tercih edilmiĢtir. Bu gecikme uzunluğunda kurulan modelin
otokorelasyon ve değiĢen varyans içermediği LM ve White testi kullanılarak saptanmıĢtır.
Tablo 2: Gecikme Uzunluğu Test Sonuçları
Gecikme
0
1
2
3
4
5
6
7

LR
NA
772.8086*
34.09707
26.20559
26.27113
35.31656
29.22799
22.03268

FPE
2.55e-10
2.90e-15*
3.29e-15
4.16e-15
5.16e-15
5.09e-15
5.59e-15
7.29e-15

AIC
-7.900707
-19.29091*
-19.18389
-18.98425
-18.83547
-18.95318
-19.01769
-18.98078

SC
-7.273184
-17.87898*
-16.98756
-16.00352
-15.07033
-14.40364
-13.68374
-12.86243

HQ
-7.650628
-18.72823*
-18.30862
-17.79638
-17.33499
-17.14011
-16.89202
-16.54251

Buna göre aĢağıdaki Tablo 3’de Model 2 için JJ koentegrasyon test sonuçları
gösterilmektedir.
Tablo 3: Johansen-Juselius EĢbütünleĢme Testi Sonuçları
DeğiĢkenler:LXY, LFDY, LCV, LUSY, LNX
Ġz (Trace) Ġstatistiği
Test
Ġstatistiği

Gecikme Sayısı=2
Maksimum Özdeğer Ġstatistiği
Alternatif
Test
Kritik
Hipotez
Ġstatistiği
Değer
(%5)
(H )

Kritik
Değer
(%5)

Sıfır
Hipotez

81.296**

69.818

r=0

r=1

35.133**

33.876

r≥2

46.163

47.856

r≤1

r=2

24.388

27.584

r≤2

r≥3

21.775

29.797

r≤2

r=3

12.129

21.131

r≤3

r≥4

9.6456

15.494

r≤3

r=4

8.1337

14.264

r≤4

r=5

1.5118

3.8414

r≤4

r=5

1.5118

3.8414

Sıfır
Hipotez
(H0)

Alternatif
Hipotez
(H1)

r=0

r≥1

r≤1

(H 0 )

1
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Tablo 3’de JJ test sonuçlarına göre, 5 değiĢken arasında koentegrayon olmadığını (r=0) ifade
eden boĢ hipotezi yüzde 5 anlamlılık düzeyinde reddedilmektedir. Nitekim hesaplanan hem
Trace (Ġz) değerinin hem de Maximum Eigenvalue (Öz) değerinin hesaplanan değerleri kritik
değerlerinden büyüktür. Diğer yandan r≤1, r≤2 r≤3 ve r≤4 hipotezleri yüzde 5 anlamlılık
düzeyinde reddedilmemiĢtir. Bu bakımdan modelde tek bir koentegrasyon vektörünün
bulunduğu anlaĢılmaktadır. Yukarıdaki JJ yöntemiyle elde edilen normalize edilmiĢ
koentegrasyon vektörü sonuçları aĢağıda gösterilmektedir.
Tablo 4: Normalize EdilmiĢ Koentegrasyon Vektörü
LXY, LFDY, LCV, LUSY, LNX
Modeli:
LXY=f( LFDY, LCV, LUSY, LNX)

LXY
1

LFDY
-0.558***
(0.205)

LCV
33.398***
(6.960)

LUSY
-0.78
(0.664)

LNX
4.725***
(1.409)

LXYt

0.558LFDY t

33.39LCV t

0.78LUSYt

4.72LNX t

Not: Parantez içindeki değerler standart hatayı göstermektedir.

Yukarıdaki Tablo 4 incelendiğinde, tüm değiĢkenlerin beklenen iĢaretlere sahip oldukları
görülmektedir. LXY=f(LFDY, LCV, LUSY, LNX) Ģeklinde ifade edilen beĢ değiĢkenli modelde
uzun dönemde, ihracatla doğrudan yabancı yatırım arasında pozitif, nispi ihracat fiyatı ve kur
değiĢkenliği arasında negatif ve yüzde 1 anlamlılık düzeyinde istatistiksel bakımdan anlamlı
bir iliĢkinin var olduğu görülmektedir. Tablo 4’de elde edilen sonuçlarla ilgili aĢağıdaki
değerlendirmeler yapılabilir:
-Ġhracatla doğrudan yabancı sermaye giriĢi arasında pozitif ve anlamlı iliĢkinin olması,
Türkiye’de ihracatla doğrudan yabancı sermaye giriĢi arasında tamamlayıcılık iliĢkisinin
olduğunu göstermektedir. Bu sonuç AltıntaĢ (2009) tarafından elde edilen sonuca uygunluk
göstermektedir. Örneğin yabancı sermayenin yoğun olarak faaliyet gösterdiği makine ve
ulaĢım araçları sektörünün, 2000-2004 yılları arasındaki 5 yılda en çok ihracat yapan imalat
sanayi alt sektörü olması ve ilgili dönemde bu sektörün toplam ihracatının yaklaĢık 52 milyar
dolara ulaĢması, bu sonucun ortaya çıkmasını desteklemektedir. (Sönmez, 2005: 23-27).
-Reel döviz kuru katsayısının negatif olması, Türkiye’de döviz kuru değiĢkenliği
arttıkça riskten kaçınan ihracatçıların yüksek maliyete katlanmamak amacıyla dıĢ satımlarını
azalttıkları Ģeklinde değerlendirilebilir. Bu sonuç Türkiye’de kur değiĢkenliği ve ihracatla
ilgili önceki çalıĢmalarda (Köse vd. (2008), Saatçioğlu ve Karaca (2004) ve Öztürk ve
Acaravcı (2003)) elde edilen bulgularla tutarlılık göstermektedir.
-Ġhracatla yurtdıĢı gelir (reel ABD geliri) arasındaki iliĢki pozitif olsa da istatistiksel
bakımdan anlamlı değildir. Türkiye’nin toplam ihracat içinde ABD’nin payının düĢük olması,
bu sonucun elde edilmesinde etkili olduğu söylenebilir. Nitekim 1989-2008 döneminde
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ABD’ye yapılan ihracatın toplam ihracat içindeki payı ortalama yüzde 7.4’dür. Ayrıca son
yıllarda bu oran, yıllık bazda sürekli olarak ortalamanın altına düĢerek azalma göstermiĢtir.
Örneğin bu oran 2005 ve 2008 yılları arasında ortalama yüzde 4.9’a gerilemiĢtir (TÜĠK, 2009:
492). Dolayısıyla ABD gelirinin artması, Türkiye’nin toplam ihracat içinde payının düĢük
olmasına bağlı olarak Türkiye ihracatı üzerinde anlamlı bir artıĢ yaratmadığı söylenebilir.
-Modelde nispi ihracat fiyatı değiĢkeni katsayısının negatif olması, Türk ihraç malları
fiyatlarının nispi olarak yabancı ihraç malları fiyatlarından daha fazla artmasının Türk ihraç
mallarının pahalılaĢmasına ve sonuçta Türkiye’nin ihraç mallarına yönelik dıĢ talebin
azalmasına neden olabileceği Ģeklinde değerlendirilebilir. Türkiye’de ihraç mallarının göreceli
olarak artmasında uygulanan kur politikasına bağlı olarak yerli paranın (TL’nin) değer
kazanmasının etkili olduğu söylenebilir.
AĢağıdaki Grafik 2’de tahmin edilen modele ait AR karakteristik polinomun ters köklerinin
birim çember içerisindeki konumu da, modelin durağanlık açısından herhangi bir sorun
taĢımadığını ortaya koymuĢtur. EĢbütünleĢme iliĢkisinin varlığı için köklerden birisinin, birim
ve diğerlerinin ise mutlak değer olarak birden küçük olması zorunludur. Ayrıca karakteristik
köklerin simetrik izdüĢümlere sahip olması, VAR sisteminin istikrarlı bir yapıda olduğunu ve
eĢbütünleĢme iliĢkisinin normal bir dağılım taĢıdığını desteklemektedir.
Grafik 2: AR Karakteristik Ters Polinom Köklerinin Birim
Çember Ġçerisindeki Konumu
Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

Grafik 3’de ise sistemin sahip olduğu eĢbütünleĢme iliĢkisi verilmiĢtir. Grafikte yer alan
eĢbütünleĢme iliĢkisi, sıfır etrafında dalgalanmaktadır. Bu durum, modelde yer alan ve
bireysel olarak durağan olmayan değiĢkenlerin doğrusal bileĢiminin durağan olduğunu görsel
olarak ifade etmektedir.
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Grafik 3: Sistemin EĢbütünleĢme ĠliĢkisi
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4.4. Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Testleri
Koentegrasyon analizi LXY, LFDY, LCV, LUSY ve LNX arasında uzun dönemli bir iliĢkinin
olduğunu göstermesine rağmen, Granger nedenselliğinin yönü ile ilgili bir bilgi
vermemektedir. Engle ve Granger (1987)’a göre değiĢkenler arasında koentegrasyonun
bulunması durumunda değiĢkenler arasında en azından tek yönlü bir nedensellik mevcut
olacak ve vektör hata düzeltme modeli (VECM) kullanılabilecektir. Birinci mertebeden
durağan I(1) değiĢkenler kümesi koentegre ise, VAR modelinde belirlenen hata düzeltme
teriminin vektör hata düzeltme modeline (VECM) alınmaması nedensellik testlerinde
spesifikasyon hatasına neden olabilmektedir. Bu nedenle VAR yapısında olası nedenselliğin
yönünü tespit edebilmek için her bir değiĢkenlerin her birinin bağımsız değiĢken olarak
kullanıldığı VECM modeline hata düzeltme terimlerinin (ECT) dahil edilmesi faydalı
olacaktır. Örneğin aĢağıdaki LXY, LFDY, LCV, LUSY ve LNX arasındaki nedenselliğin
araĢtırıldığı çok değiĢkenli bir modelde, hata düzeltme modelleri aĢağıdaki gibi oluĢturularak
testler uygulanmaktadır.
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Yukarıdaki modellerde her değiĢken için optimal gecikme uzunluğu AIC Bilgi Kriteri’ne göre
belirlenmektedir. Vektör hata düzeltme modeline dayalı olarak ortaya çıkan nedenselliğin
kaynağının belirlenebilmesi için, açıklayıcı değiĢkenlerin bütün katsayılarına birlikte
uygulanan Wald testine ve uzun dönem koentegrasyon iliĢkisinden elde edilen bir dönem
gecikmeli hata düzeltme terimlerinin katsayılarına uygulanan t testine bakılması
gerekmektedir. Uygulanan Wald testi sonucunda açıklayıcı değiĢkenlerin katsayılarının grup
olarak F-istatistiğine göre istatistiksel olarak anlamlı olması durumunda kısa dönem veya hata
düzeltme terimlerinin katsayılarının t istatistiğine göre anlamlı çıkması durumunda ise uzun
dönem nedensellikten bahsedilmektedir.
Örneğin Model 6’da

13

(i ) terimlerinin anlamlı olması “kısa dönemde kur değişkenliği,

ihracatın Granger nedenidir” Ģeklinde yorumlanmaktadır.

13

(i ) terimlerinin anlamlılığı

Wald testi kullanılarak test edilmektedir. Benzer Ģekilde aynı modelde

15

(i ) terimlerinin

anlamlılığı test edilmekte ve anlamlı ise “kısa dönemde nispi ihracat fiyatı, ihracatın Granger
nedenidir” ifadesi kabul edilmekte, aksi halde reddedilmektedir. Uzun dönem nedenselliğe
ise
(

i

i

’in t testi ile anlamlılığı test edilerek karar verilmektedir. Hata düzeltme katsayılarının

) t-istatistik değerine göre anlamlı olması ise uzun dönemde bir değiĢkenin diğer

değiĢkenlerle olan nedensellik iliĢkisini göstermektedir. AĢağıda değiĢkenler arasında kısa ve
uzun dönem nedensellik iliĢkisini araĢtırmak amacıyla oluĢturulan vektör hata düzeltme
modellerine iliĢkin test sonuçları gösterilmektedir.

1977

Tablo 9: Hata Düzeltme Modeline Dayalı Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Bağımsız
DeğiĢken
Bağımlı

∆ LXY
F-ist (p)

∆LCV
F-ist (p)

∆ LNX
[F-ist (p)]

∆LUSY

∆LFDY

ECTt-1

F-ist (p)

F-ist (p)

[t-ist (p)]

2.428**
(0.033)
1.435
(0.214)
-

1.820
(0.106)
2.086*
(0.064)
2.297
(0.134)

1.867
(0.153)
4.325**
(0.043)
0.534
(0.710)

-0.567***
(0.000)
-0.135
(0.284)
-0.087
(0.121)

0.0362
(0.849)
1.303
(0.272)

-

4.943***
(0.010)
-

-0.019***
(0.005)
-0.683***
(0.001)

DeğiĢken

∆ LXY
(Model 6)
∆LCV
(Model 7)
∆ LNX
(Model 8)

∆LUSY
(Model 9)
∆LFDY
(Model 10)

0.650
(0.662)
1.510
(0.228)
1.786
(0.109)
1.00
(0.441)

2.568***
(0.030)
0.129
(0.720)
2.372**
(0.041)
3.190***
(0.002)

1.930*
(0.088)

Not: *, **, ***, sırasıyla yüzde 1, yüzde 5 ve yüzde 10 düzeyinde anlamlılıkları göstermektedir.

Yukarıdaki Tabloda Model 6, 9 ve 10 nolu modellerde hata düzeltme terimi katsayısının (

)

istatistiksel olarak anlamlı olması, bu modellerde uzun dönem nedensel etkinin var olduğunu
göstermektedir. Örneğin Model 6 için uzun dönem nedensellik etki; nispi ihracat fiyatları, kur
değiĢkenliği, yurtdıĢı reel gelir ve doğrudan yabancı sermeye giriĢi uzun dönemde ihracatın
Granger nedenidir Ģeklinde yorumlanmaktadır. Bu sonuç, Tablo 4’te elde edilen ihracat ve
diğer açıklayıcı değiĢkenler arasında uzun dönem iliĢkisini gösteren ihracat modeli
sonuçlarıyla tutarlılık göstermektedir. Ayrıca Model 10’da Türkiye’ye giren doğrudan
yabancı sermayenin yorumlanması açısından elde edilen uzun dönem nedensel etkinin varlığı
dikkate değerdir. Modelde ihracat, nispi ihracat fiyatı, reel yurtdıĢı gelir ve doğrudan yabancı
sermaye Türkiye’ye giren yabancı sermaye üzerinde uzun dönemde Granger nedensel etkiye
sahip

olmaktadır.

Modellerde

kısa

dönem

Granger

nedensel

etki

sonuçları

da

değerlendirildiğinde Model 6’da kısa dönemde gecikmeli ∆LCV ve ∆LNX katsayıları için
hesaplanan F-istatistiğinin anlamlı olması, kısa dönemde hem reel kur değiĢkenliğinin hem de
nispi ihracat fiyatının ihracatın nedeni olduğu Ģeklinde yorumlanmaktadır. Ayrıca Model 6’da
gecikmeli ∆LCV katsayılarının toplamının negatif (-18.27) ve anlamlı olması da kısa
dönemde reel kur değiĢkenliği ile ihracat arasında negatif nedenselliğin varlığını ortaya
koymaktadır*. Ġki değiĢken arasındaki elde edilen negatif nedensel iliĢki, Tablo 4’te gösterilen
reel kuru değiĢkenliği ile ihracat arasındaki uzun dönemde negatif iliĢkiye uygunluk
göstermektedir. Modellerde değiĢkenler arasında kısa dönem iliĢki değerlendirildiğinde, kur
değiĢkenliği ile hem yabancı sermaye giriĢleri hem de reel yurtdıĢı gelir arasında kısa

*

Model 6’da gecikmeli reel kur değiĢkeni katsayılarının toplamıyla ilgili bilgiye Yazarlar’dan ulaĢılabilir.

1978

dönemde iki yönlü Granger nedensel iliĢkiye rastlanmıĢtır. Ayrıca doğrudan yabancı sermaye
ile reel yurtdıĢı gelir arasında kısa dönem Granger nedenselliğin varlığı görülmektedir.
5. Sonuç
Bu çalıĢmada, 1989–2008 dönemi üçer aylık veriler kullanılarak Türkiye’de ihracat, kur
değiĢkenliği, yurtdıĢı gelir, nispi ihracat fiyatı ve doğrudan yabancı sermaye giriĢi arasındaki
iliĢki eĢbütünleĢme ve hata düzeltme yöntemleriyle araĢtırılmıĢtır. ADF birim kök testi
sonucunda değiĢkenlerin birinci farklarında durağan oldukları belirlenmiĢ ve VAR yöntemi
kullanılarak yapılan tahminde beĢ değiĢken arasında uzun dönem iliĢkisinin bulunduğu tespit
edilmiĢtir. VAR modelinde tek bir eĢbütünleĢme vektörünün bulunduğu görülmüĢ ve
normalize edilmiĢ eĢbütünleĢme vektöründe değiĢkenlerden tamamının beklenen iĢaretlere
sahip olsa da üçünün anlamlı oldukları görülmüĢtür. Uzun dönem tahmin sonuçlarında
ihracatla, kur değiĢkenliği ve nispi ihracat fiyatı arasında negatif, doğrudan yabancı sermaye
giriĢiyle pozitif ve anlamlı iliĢki görülmüĢtür. Yabancı gelir değiĢkenin iĢareti pozitif olsa da
anlamlı bulunmamıĢtır. VAR yapısında olası nedenselliğin yönünü tespit edebilmek için
değiĢkenlerin her birinin bağımsız değiĢken olarak kullanıldığı hata düzeltme modellerine
geçilmiĢ ve değiĢkenler arasındaki kısa ve uzun dönem Granger nedensel etkiler
araĢtırılmıĢtır. Nedensellik modellerinden sadece ihracat, doğrudan yabancı sermaye ve
yurtdıĢı gelir modellerinde uzun dönem nedensel etkiye rastlanmıĢtır. Ayrıca kısa dönem
Granger nedensellik sonuçlarında kur değiĢkenliği ve nispi ihracat fiyatından ihracata doğru
tek yönlü nedenselliğe, kur değiĢkenliği ile hem yabancı sermaye giriĢleri hem de reel yurtdıĢı
gelir arasında iki yönlü Granger nedensel iliĢkiye rastlanmıĢtır.
Reel döviz kuru değiĢkenliğinin ihracat üzerinde kısa ve uzun dönemde negatif bir
etkiye yol açması, Türkiye’deki ihracat yapan firmaların kur değiĢkenliği karĢısında riskten
kaçındıklarını, yurtdıĢı piyasalar yerine yurtiçi piyasaları tercih ettiklerini göstermektedir. Bu
amaçla Türkiye’de kur değiĢkenliğini azaltmayı amaçlayan istikrar politikalarının ihracatın
artırılmasında uygun bir stratejisi olacağı açıktır. Diğer taraftan nispi ihracat fiyatındaki
artıĢın ihracatı uzun dönemde olumsuz etkilemektedir. Nispi ihracat fiyatındaki artıĢın ihracat
üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılması için yerli paranın değer kazanmasına neden olan
düĢük kur-yüksek faiz politikası terk edilerek gerçekçi kur politikası uygulanmalıdır. Ayrıca
doğrudan yabancı sermayenin uzun dönemde ihracatı artırdığı belirlenmiĢ ve böylece
ihracatla doğrudan yabancı sermaye arasında tamamlayıcı iliĢkinin varlığı ortaya konmuĢtur.
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