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The Sharing Economy: Implications on Businesses

Abdullai Mohammed

Abstract: Together with the fast pace of technological advancement, a new form of economy
called Sharing Economy emerged which has become an integral part of the day-to-day trans-
actional life of individuals and companies around the globe. It takes place in well-established
networks, mostly on the internet. The emergence of Sharing Economy in the 21st century saw
a rapid shift in how people gain access to goods and services and as well the circulations of
goods and services in markets. The main purpose of this paper is to evaluate the implications
of sharing economy on businesses.  Methodologically, this study employed quantitative ap-
proach in which a comprehensive survey questionnaire designed and used to collect data. With
a sample size of 150, I run descriptive analysis, correlation and regression using Statistic Pack-
age for Social Sciences (SPSS) version 25. The results gained showed that there is positive sig-
nificant relationship between Sharing Economy and Business. 

Keywords: Sharing Economy, Marketing, Uber, Airbnb, Hotels, Business

Introduction

‘We used to live in a world were there people, private citizens, a world where
there are businesses, and now we’re living in a world where people can be-
come businesses in 60 seconds’ (Rent, 2017) which is the secret bases of Shar-
ing Economy. Belk, (2007) stated that, sharing involves the act of distributing
what is ours to others for their use or taking something from others for our
use (Belk, 2007). Per history, people have developed the act of sharing right
from time immemorial, but it was done mainly between family members and
close friends.

Sharing Economy involves ‘non-market logics such as sharing, lending and
swapping as well as market logics such as renting and selling’ (Laurel &
Sandström, 2017) carried out on an Information and Communication Tech-
nology enabled platforms where goods and services are being exchanged
and this gave birth to a new economy called Sharing Economy.

The Sharing Economy in an empirical manner has paved ways for easy as-
sessment of goods and services where it is moderately taking over the way
of doing things traditionally (Grigoras, 2017) in this 21st century. Sharing
Economy has been termed in different ways by different scholars. Such as



‘Collaboration Consumption’ (Herbert and CollinLachaud, 2017; Möhlmann,
2015; Belk, 2014b; Botsman, 2013), ‘The Mesh’ (Bostman & Rogers, 2010),
‘Commercial Sharing Systems’ (Gansky, 2010), and ‘Co-production’ (Lam-
berton & Rose, 2012). In addition, while Hawlitschek et al., (2016) refered to
the emerging economy as ‘Peer-to-Peer Rental’, Bellotti et al., (2015) called it
‘Peer Economy’. 

Literature Review

The Emergence and Definition of Sharing Economy 

Towards the end of the twentieth century, associate upgraded sort of sharing
emerged and gradually replacing the standard sort of sharing known known
by individuals especially among those with close relations like family and
friends. SE emerged in line with the advancement in Information Commu-
nication Technology and it involves the act of sharing what is ours with oth-
ers for his or her personal usage (Belk, 2007) usually within a period. With
evolution of the internet, the term Sharing has gone through amendments in
meaning (Hamari et al., 2015) especially in Social Network Settings (SNS)
context where the concept of sharing commonly refers to sharing informa-
tion, such as status update, links, or photos (Hamari et al., 2015; Kaplan &
Haenlein, 2010). However, increase reliance on net primarily based e-com-
merce systems has conjointly expedited the sharing of products and services
through Information Technology (Hamari et al., 2015; Galbreth et al., 2012),
examples of SE platforms like AirBnB, Uber, Zipcar, Neighbourgoods, Share-
tribe and Couchsurfing. The genesis of SE cannot be connected to any scholar
since several writers have conflicting concepts on who initially used the term
‘Sharing Economy’ but Yochai Benkler, (2004) in Yale’s law journal describes
and analyses what he sees as ‘a brand new sort of exchange, the emergence
of sharing and he calls it Sharing Nicely’ (Stephanie & Sylvie, 2018; Benkler,
2004) also, Puschman & Alt, (2016) argue that the term ‘Sharing Economy’
in its current meaning was initially mentioned by Lessig, (2008) as ‘collabo-
rative consumption made by the activities of sharing, exchanging, and rental
of resources without owning the goods’ (Puschman & Alt , 2016; Hawlitschek
et al. 2016; Lessig, 2008, p. 143;). Meanwhile, this same concept of sharing
has been viewed by several scholars in different perspectives and gave it dif-
ferent names such as ‘Collaboration Consumption’ (Herbert and
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CollinLachaud, 2017; Möhlmann, 2015; Belk, 2014b; Botsman, 2013), ‘The
Mesh’ (Bostman & Rogers, 2010), ‘Commercial Sharing Systems’ (Gansky,
2010), ‘Co-production’ (Lamberton & Rose, 2012) and ‘Collaborative Econ-
omy’ (Acquier et al., 2016). Consumer research bears witness to a flurry of
recent attention to a group of related business and consumption practices
described as sharing (Belk, 2010). As to whether Sharing Economy and Col-
laborative Consumption (CC) are the same or different is also an alarming
debate among scholars. While some scholars believe SE and CC are different
concepts (Frenken, 2017; Hamari et al., 2016; Belk, 2014b) other scholars on
the other hand consider them to be synonymous (Nguyen & Llosa, 2018;
Benoit et al., 2017; Schor and Fitzmaurice, 2015; Bellotti et al., 2015). For in-
stance, Hamari et al., (2015) defined CC as a peer-to-peer-based activity of
obtaining and sharing the access to goods and services, coordinated through
community-based platforms with low cost and SE is the means when con-
sumers or businesses grant each other temporary permission to have access
to their less used physical assets possibly in exchange for money (Frenken
et al., 2015).

Many scholars have written on this emerging concept and have defined it in
several ways but still no particular definition has been accepted to perfectly
describe the term SE, ranging from consultants to economists, management
to market researchers (Belk, 2014b; Perren & Kozinets, 2018; Stephanie &
Sylvie, 2018). Nevertheless, Laurell & Sandström, (2017) defined SE as Infor-
mation and Communication Technology fuelled platforms for exchanging of
goods and services based on non-market logics such as sharing and lending
as well as market logics such as renting and selling (Laurell & Sandström,
2017). Meanwhile, Bosman & Rogers, 2010; Kaplan & Haenlein, 2010; Wong
& Zlang, 2012 are also of the view that SE emerges through economic-tech-
nological concept, which is powered by improvement in ICT. However, ac-
cording to Chappelow, (2019) SE is an economic model often defined as a
peer-to-peer based activity where people acquire, provide, share what they
own with others who are in need, this can be free or not. The economic ben-
efits gained are usually money saving, easy access to desired goods or assets
and free riding. Hamari et al., (2015) consider SE to be an umbrella concept
that encompasses several ICT development and technologies which endorses
sharing the consumption of goods and services. SE is a process, through the
usage of internet platforms, which connects people of same interest to a par-
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ticular good or service to share, consume or possess ownership at a low cost. 

Trust in Sharing Economy

The sharing economy represents both a threat and or a great opportunity for
businesses. While some operators see it as opportunity (Airbnb operators),
some perceive it as a threat (Hotel operators). By understanding why users
participate and support the growth of this new economy, marketers can de-
velop new strategies that align with their customers’ needs in this rapidly
growing industry, marketers must find most unique and innovative ways of
communicating their brands to consumers. The principles of trust and trans-
parency that underpin the sharing economy are the two utmost ingredients
that marketers can apply to their own work (Grigoras, 2017). Trust represents
the key building block of society and thus plays an essential role for the for-
mation of interactions and relationships in the context of peer-to-peer mar-
ketplaces and services (Mazzella et al., 2016, p. 27). For example, ‘renting out
an apartment on Airbnb does not only require hosts to trust potential guests
to behave in a considerate and respectful manner(towards both the host and
the apartment) but also to trust in Airbnb’s ability, integrity, and benevolence
with regard to booking and payment processes’ (Hawlitschek et al., 2018).
The platform provides not only the technical infrastructure, user interfaces,
and process guidance but also services such as insurance and reputation sys-
tems, thus taking a pivotal role in establishing and maintaining trust among
users (Hawlitschek et al., 2018; Teubner et al., 2017; Hawlitschek et al., 2016;
Katz, 2015). Since this marketplace involves asymmetric information and eco-
nomic risks (Ert et al., 2016), these businesses have developed reputation
mechanisms (Resnick & Zeckhauser, 2002) which is  a ‘rating system’ to en-
sure quality and allow customers to lunch complains pertaining services and
goods. Sharing, whether with our parents, children, siblings, life partners,
friends, co-workers, or neighbours, goes hand in hand with trust and bond-
ing (Belk, 2010). 

Sharing Economy and Business

The sharing economy opened up new ways of accessing goods and services
in sustainable ways which required a new level of ‘thinking and creativity,
disrupting traditional habits of doing things and has touched many spaces,
marketing being one of them’ (Chappellow, 2017). Marketing is a manage-
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ment process through which goods and services move from concept to the
consumer (Business Dictionary, 2018) or marketing is ‘meeting needs prof-
itably’ (Kotler, 2016 p1). Also, according to American Marketing Association,
(2017) marketing is an activity, set of institutions, and processes for creating,
communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for
customers, clients, partners, and society at large (American Marketing Asso-
ciation, 2017). Marketing is the channel through which a consumer becomes
aware of a particular product or service and eventually have access to its con-
sumption at a fee. While sharing is almost as old as humankind (Hawlitschek
et al., 2016; Sahlins, 1972) the sharing economy, intermediated by internet
and mobile technology, is a phenomenon of the 21st century. In fact, driven
by the facilitating role of peer-to-peer platforms and Information Systems
(IS), its rise is changing the consumption behavior of millions of people
around the globe (Hawlitschek et al., 2016). By understanding why users par-
ticipate and support the growth of this new economy, marketers can develop
new strategies to communicating their brands to consumers. Sharing Econ-
omy uses, a user rating system to ensure quality and allow customers to
lunch complains pertaining services and goods. Some of the sectors, which
feel the heavy impact of SE, include Transportation and Consumer Goods
sectors.

Transportation

In the transport sector, Uber’s blast-off is the fitting example to demonstrate
the backwash of SE in this sector. It is of no doubt that Uber provides fast
and affordable transportation solutions to the demands of consumers. There
are 4.5 times more Uber drives than yellow cabs in New York City (NYC)
alone (Miller, 2019), which is killing the operations of yellow cabs hence lead-
ing to increment in suicide committed by yellow cab drivers due to financial
(Goodkind, 2018) and this has caused the owning of a yellow cab in NYC to
‘drop from $1 million in 2015 to less than $200,000 today’ (Miller, 2019). The
top SE brands in this sector and their worth include Uber: $72 Billion, Didi:
$50 Billion, Lyft: $11 Billion (Miller 2019). The net worth of SE according to
Yaraghi & Ravi, (2017) will be $335 Billion by 2025.

Consumer Goods 

The rate of the number consumers of SE keeps on increasing at an alarming
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rate. ‘44.8 million of US adults in 2016 used sharing economy and the number
is estimated to increase to 86.5 million by 2021’ (Miller, 2019). In addition, a
2016 report by McKinsey indicated the total users of SE in Europe and US
alone sum up to 162 million (McKinsey, 2016). Meanwhile, a report by PwC
(PricewaterhouseCoopers), indicated that over 19% of the total US adult pop-
ulation has engaged in a sharing economy transaction and 86% agree it
makes life more affordable, 83% agree it makes life more convenient and ef-
ficient, 76% agree it's better for the environment, 78% agree it builds a
stronger community, 63% agree it is more fun than engaging with traditional
companies, 89% agree it is based on trust between providers and users
(Gilliland, 2017). EBay is one of the pioneers of the peer-to-peer marketplace,
which empowers consumers by providing a platform to browse through
thousands of goods and make purchases in an affordable, convenient, and
efficient way (Miller, 2019). The Top Sharing Economy Brands in the Con-
sumer Goods Space include eBay: $36.8 Billion, Etsy: $5.2 Billion and Rent
the Runway: $800 Million (Miller, 2019).

Current Criticisms of Sharing Economy

Sharing Economy, according to Görög, (2018) has positive environmental and
social effects as well Krueger, (2012) believes that Sharing Economy could
lead to the creation of jobs and enhancement of innovation. Also, Agyeman
and McLaren, (2015) stated that it stimulates social bond between people but
consumer protection legal regulations (Malhotra & Van Alstyne, 2014)
favours few. In New York city for example, Yellow cabs face stricter regula-
tions than Uber and Lyft where currently ‘13,600 yellow cabs are allowed to
operate as against 61,000 cars affiliated with Uber’ (Goodkind, 2018) and this
gives an "unfair" advantage to Uber operators which enables them to charge
lower prices (Kenton, 2017). There is also a fear that the greater amount of
information shared on an online platform can create racial and/or gender
bias among users. Airbnb had to face racial discrimination complaints from
‘African-American and Latino would-be renters. As more data is present and
the sharing economy evolves, companies within this economy will need to
combat bias in both their users and algorithms’ (Kenton, 2017). 

Data and Methodology

In this study, I used a survey questionnaire to collect data.  The questionnaire
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consisted of three sections. The main aim was to find out the implications of
Sharing Economy on Businesses. The first section gave brief information
about sharing economy. The second section made of demographic questions
to find out a bit about the person filling the survey, which included age, gen-
der, and level of education and the third (last section) consisted with ques-
tions mainly focusing on the constructs.  These questions were generally
measured on five Likert-scales, (1-Stongly Disagree, 2- Disagree, 3-Neutral,
4-Agree, 5-Strongly Agree). In total 15 questions were asked.

The questionnaire respondents were mainly commercial car owners, taxi
drivers, hotel workers and managers. I did not ask respondents to provide
their name or other sensitive information that may reveal their personal iden-
tity. The respondents were giving assurance about anonymity of their re-
sponses in order to overcome any bias that may arise. 150 responses were
received and Statistical Package for Social Science (SPSS) version 25 was used
to process data. The methods of statistical analysis include descriptive sta-
tistics, reliability analysis and factor analysis, normality test and outliers test.
In the initial data analysis, there was no outlies or missing values and other
tests like reliability, normality tests were done and are as follows:

Reliability Analysis

The commonly used tool to measure the reliability of a research is Cronbach’s
Alpha. Cronbach's alpha is an index of reliability associated with the varia-
tion accounted for by the true score of the "underlying construct." Construct
is the hypothetical variable that is being measured (Hatcher, 1994). Cron-
bach’s Alpha coefficient ranges in value from 0 to 1 and may be used to de-
scribe the reliability of factors extracted from dichotomous (that is, questions
with two possible answers) and/or multi-point formatted questionnaires or
scales (i.e., rating scale: 1 = poor, 5 = excellent). The closer the higher the
Cronbach’s Alpha score is closer to 1, the more reliable the generated scale
is (Sekaran & Bougie, 2016). Nunnaly, (1978) has indicated 0.7 to be an ac-
ceptable reliability coefficient but lower thresholds are sometimes used in
the literature (Reynaldo et al., 1999). A reliability test was run using 15 items
thus questionnaires which produced a Cronbach’s alpha of 64.5% making
the test reliable since it is more than 0.5. 
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Reliability Analysis

Normality Test

Normality test in other words termed as probability plot correlation (Max-
imilan, 2010) is a consonance scattering through which numeric data can be
plotted as a bell shaped (Sunder et al., 2009). It is carried out to rectify
whether the variables are normally distributed or not. If normally distributed
a parametric test, if not a non-parametric test is run. Normality test can be
computed in several ways by using Shapiro-Wilk test (1965), t-test, Kor-
mogorov-Smirov test, or Wilcoxon-Mann-Whitney test but the commonly
used one is Shapiro-Wilk test (1965).  Normality test is the basic supposition
carried out in statistics (Thode, 2002). As can be seen in table 2, none of the
variables is normally distributed since the Kormogorov-Smirov and Shapiro-
Wilk tests are less than 0.05. So, the null hypothesis is rejected for alternative
hypothesis to be accepted (Elliot, 2007) but Pallant, (2010) argues that, if the
data sample is larger (more than 30), then, the supposition of normality test
violation should not be a bother (Pallant, 2010).

Table 1 The Cronbach alpha for 15 items
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Tests of Normality

Table 2 Test of normality

Results

Descriptive Statistics

Table 3 below depicts the demographic characteristics of respondents. The
sample comprised of 150 respondents, out of which 71 were males and 79
were females representing 47% and 53% respectively. Majority of the sample
belongs to age group between 26-33 representing 28% of the total age group.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

10



On the education level, we can see that 5% of the respondents are high school
student’s whiles 11%, 27% and 31% are bachelor degree, master’s degree and
doctorate students respectively and 27% represent others (non-educated, pri-
mary education).

Table 3 Characteristics of sample data (N=150)

In addition, the descriptive statistics was also run using minimum, maxi-
mum, mean and standard deviation. On average the mean of average income
of Business owners (app transport and hotel) earn before the emergence of
Sharing Economy was 3.63, which depicts that an amount range of 5000tl -
20000tl was earned but on the contrary after the emergence of SE the average
income range falls to between 5000tl-10000tl per the mean of 2.43. In addi-
tion, most of the services of Sharing Economy patronized by consumers are
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car sharing and accommodation sharing with an average mean of 2.46. More-
over, the analysis also showed that SE causes reduction in overall income of
the workers in the sector mentioned above, increases unemployment, re-
duces demand for traditional businesses and as well increase competition
among businesses since the means ranges between 3.0 – 4.0. Nevertheless, a
4.05, 3.87 means show that SE helps improve the quality of services, increases
varieties and has a future.

Descriptive Statistics

Table 4 Descriptive Statistics

The main aim of this study was to find the effects of SE on business; hence,
a correlation test was run between the two variables (Sharing Economy and
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Business) which gives a correlation co-efficient of 72.8% as seen in table 5.
Despite the fact that, the data was not normally distributed, parametric test
was run because the sample size was large (more than 30) (Pallant, 2010).
Additionally, the central limit theory allows the use of parametric test when
the data involve large a number of questions in a contrast. The correlation
shows a positive relation between the two variables.

Correlations

Table 5 Correlations

A simple linear regression model was run to see whether the relationship
was significant or not.

Model Summary 

Table 6 Model Summary

In table 6, the co-efficient of determination is 53% which means the varıables
used to look at the relationship between Sharing Economy and Businesses
were able to explaın only 53 percent of the model. This means that in explain-
ing the remaining 47 person there is a need for more varıables. 
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Also, an ANOVA test was run to detect the model fit and as can be seen from
the table 7, F value of 166.775 at a significant level of .000 shows that there is
no model fit problem. These results indicate that, the research variables are
empirically reliable in understanding the relationship between SE and Busi-
ness. 

Anovaa

Table 7 Anova

Coefficients

Table 8 Coefficients

Regression equation: Business = 1.154 + .652 sharing economy. This means
that 1 unit increase in SE has 1.2 impact on business. According to the rule
of thumb, for a t-value of the model to be accepted it should be not less than
2. The T-value of our model is 5.858, which indicates the acceptability of our
model that has the requirement needed for an acceptable T-value. 
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Discussion and Conclusion

With a ‘4.2% growth rate’, the Information and communication technology
industry, which is the basic block of Sharing Economy (Strommen-Bakhtier
& Vinogradov, 2019; World Travel and Tourism Council, 2017) has enhance
Sharing Economy. This new economy changes the consumption behaviour
of millions of people around the globe (Hawlitscheck et al., 2016) and has
‘managed to disrupt numerous industries, including the hotel industry, the
staffing industry and the transportation industry’ as well (Washintong State
University, n.y  p1). 

The results of this study showed that there is significant positive correlation
between Sharing Economy and Business. The regression equation: Business
= 1.154 + .652 sharing economy and this means that, a one unit increase of
Sharing Economy will increase business by 0.652 unit. This results is sup-
ported by Strommen-Bakhtier & Vinogradov, (2019) study which depicted a
positive relationship between Airbnb activities and Hotels prices but Soper,
(2015) conveys that in Seattle, the revenue of Taxis had seen a tremendous
decrease by 28% in 2013 & 2014 due to the emergence of Uber (Soper, 2015).
In addition, $2.1 billion market share of hotels was captured by the opera-
tions of Airbnb in New York (Washintong State University, n.y. p2). Never-
theless, most businesses today find it easily to link up with customers across
the globe through Sharing Economy (Washintong State University, n.y. p1)
platforms. ‘Companies using the new model as well as those using the tra-
ditional model must continuously develop in order to retain their competi-
tiveness’ (Buda & Lehota, 2016).  

In this study, the review of available literature and the results found clearly
endorses that Sharing Economy has an effect on Business positively. On this
notice, further research can be carried out on the following: a) Does Sharing
Economy has a future? b) Will sharing economy finally wiped out traditional
businesses? c) Do traditional businesses need to employ ICT to compete?  In
addition, the following recommendations are made suggested: a) It was seen
in the literature that trust is an important element in Sharing Economy but
lack of well enforced regulations to protect consumers is a huge issue. The
law enforcement agencies should put across Consumer Right Protective Law.
b) Technology is advancing and so traditional business should focus on tech-
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nological advancement to prevent itself from been wiped out totally by the
activities of Sharing Economy.

In conclusion, Technology has elevated sharing economy to where it is today
and the trend of sharing economy will continue as long technology exist and
advances. Noticing how presiding the new economy has become in business
industries such as consumer goods, services and transportation, much more
traditional sectors will join the terrain soon. 

References

Acquier, A., et al, (2016). L’économie Collaborative: Fondements Théoriques et
Agenda de Recherche. In Article Présenté au Second International Workshop on the
Sharing Economy.

American Marketing Association, (2017). Definition of Marketing. Retrieved from
https://www.ama.org/AboutAMA/Pages/Definition-of-Marketing.aspx 25.10.2019.

Bardhi, F., & Eckhardt, G. M. (2012). Access-based Consumption: the case of car
Sharing. Journal of Consumer Research, 39(4), 881-898.

Belk, R. (2009). Sharing. Journal of Consumer Research, 36(5), 715-734.

Belk, R. (2010). Sharing, Journal of Consumer Research, Vol. 36, No. 5, S. 715-734.

Belk, R. (2014). You are What You can Access: Sharing and Collaborative
Consumption Online. Journal of Business Research, 67(8), 1595-1600.

Bellotti, V. et al., (2015). A Muddle of Models of Motivation for using peer-to-peer
Economy Systems. In Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human
Factors in Computing Systems (pp. 1085-1094). ACM.

Benkler, Y. (2004). Sharing Nicely: On Shareable Goods and The Emergence of
Sharing as a Modality of Economic Production. Yale LJ, 114, 273.

Benoit, S. et al., (2017). A Triadic Framework for Collaborative Consumption (CC):
Motives, Activities and Resources & Capabilities of Actors. Journal of Business
Research, 79, 219-227.

Botsman, R. (2013). The Sharing Economy Lacks a Shared Definition. Fast Company,
21, 2013.

Botsman, R., & Rogers, R. (2010). Whats Mine is Yours: The Rise of Collaborative
Consumption. Collins.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

16



Botsman, R., & Rogers, R. (2011). What's Mine is Yours: How Collaborative
Consumption is Changing the Way We Live (Vol. 5). London: Collins.

Buda, G., & Lehota, J. (2016). The Spreading of Sharing Economy and its Impact on
Customers’ Behavior. Acta Carolus Robertus, 6(1064-2017-025), 44-59.

Business, D. (2018). Definition of Marketing. Retrieved from
http://www.businessdictionary.com/definition/marketing.html 12.12.2018.

Cai, S. Et al., (2017). Participation in Collaborative Consumption-a Value co-Creation
Perspective. In International Conference on HCI in Business, Government, and
Organizations (pp. 174-189). Springer, Cham.

Chappellow, J. (2019). Sharıng economy. Retrieved from
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp#ixzz5YXLV0POM
28.12.2018.

Cousineau, D., & Chartier, S. (2010). Outliers Detection and Treatment: a Review.
International Journal of Psychological Research, 3(1), 58-67.

Ert, E. et al., (2016). Trust and Reputation in the Sharing Economy: The Role of
Personal Photos in Airbnb. Tourism Management, 55, 62-73.

Frenken, K. (2017). Political Economies and Environmental Futures for the Sharing
Economy. Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical
and Engineering Sciences, 375(2095), 20160367.

Frenken, K. et al., (2015). Smarter Regulation for the Sharing Economy. The
Guardian, 20.

Galbreth, M. R. (2012). Social Sharing of Information Goods: Implications for
Pricing and Profits. Marketing Science, 31(4), 603-620.

Geissinger, A. (2018). Digital Disruption Beyond Uber and Airbnb. Tracking the
Long Tail of the Sharing Economy. Technological Forecasting and Social Change,
Sweden.

Gilliland, N. (2017). The Impact of the Sharing Economy on Retail, Econsultancy.
Retrieved from https://econsultancy.com/the-impact-of-the-sharing-economy-on-
retail/ 1.11.2019.

Goodkind, N. (2018). NYC Taxi Drivers are Killing Themselves, and some Blame
Uber and Lyft. Newsweek. Retrieved from https://www.newsweek.com/uber-lyft-
taxi-drivers-suicide-new-york-city-866994 31.10.2019.

Görög, G. (2018). The Definitions of Sharing Economy: A Systematic Literature
Review. Management (18544223), 13(2).

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

17



Grigoras, O. A. (2017). How is the Sharing Economy Disrupting Marketing?
Retrieved from https://deemly.co/blog/sharing-economy-marketing/ 03.11.2019.

Hamari J. et al., (2016). The Sharing Economy: Why People Participate in
Collaborative Consumption. Journal of the Association for Information Science and
Technology 67(9): 2047–2059.

Hamari, J. et al., (2015). The Sharing Economy: Why People Participate in
Collaborative Consumption. Journal of the Association for Information Science and
Technology, 67(9), 2047-2059.

Hawlitschek, F. et al., (2016). Understanding the Sharing Economy. Drivers and
Impediments for Participation in Peer-To-Peer Rental. In 2016 49th Hawaii
International Conference on System Sciences (HICSS) (pp. 4782-4791). IEEE.
10.1509/jm.14.0250. 14(3): 193–207. 31(4), 603–620.

Herbert, M., & Collin-Lachaud, I. (2017). Pratiques Collaboratives et Habitus
Consumériste: une Analyse des Mécanismes Transformatifs de la Consommation
Collaborative. Recherche et Applications en Marketing (French Edition), 32(1), 42-
62.

Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the World, Unite! The Challenges
and Opportunities of Social Media. Business Horizons, 53(1), 59–68.

Keller, K. (1999). Marketing Management: Millennium Edition (10 ed.) Prentice Hall.

Kenton, W. (2017). Sharıng Economy. Retrieved from
https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-economy.asp#ixzz5YXLV0POM
03.11.2019.

Krueger, N. (2012). Bridging Town and Gown: Best Practice? An Essay on Growing
the Local Entrepreneurial Ecosystem. International Journal of Business and
Globalisation 9 (4): 347–58.

Laurell, C., & Sandström, C. (2017). The Sharing Economy in Social Media:
Analyzing Tensions Between Market and non-Market Logics. Technological
Forecasting and Social Change, 125, 58-65.

Lauterbach, D. et al., (2009). Surfing a Web of Trust: Reputation and Reciprocity on
Couchsurfing. In Computational Science and Engineering, 2009. CSE’09.
International Conference on (Vol. 4, pp. 346–353). IEEE. Retrieved from
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=5284060.

Lessig, L. (2008). Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy.
Journal of Consumer Behaviour London, UK: Bloomsbury.

Malhotra, A., & Van Alstyne, M. (2014). The Dark Side of the Sharing Economy and

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

18



How to Lighten it. Communications of the ACM, 57(11), 24-27.

Martino, J. P. (1980). Technological Forecasting—an Overview. Management
Science, 26(1), 28-33.

Mazzella, F. et al., (2016). How Digital Trust Powers the Sharing Economy: the
Digitization of Trust. IESE Insight 24–31

McLaren, D., & Agyeman, J. (2015). Sharing Cities: a Case for Truly Smart and
Sustainable Cities. MIT press.

Miller, D. (2019). The Sharing Economy and How it is Changing Industries. The
Balance SMB. Retrieved from https://www.thebalancesmb.com/the-sharing-
economy-and-how-it-changes-industries-4172234. 1.11.2019.

Möhlmann, M. (2015). Collaborative Consumption: Determinants of Satisfaction
and the Likelihood of Using a Sharing Economy Option Again. Journal of Consumer
Behaviour, 14(3), 193-207.

Nguyen, S., & Llosa, S. (2018). On the Difficulty to Define the Sharing Economy and
Collaborative Consumption-Literature Review and Proposing a Different Approach
with the Introduction of Collaborative Services'. Journée de la Relation à la Marque
dans un Monde Connecté, Centre de Recherche en Gestion des Organisations, Nov
2018, Colmar, France. pp.19-25. halshs-01820276v2

Perren, R., & Kozinets, R. V. (2018). Lateral Exchange Markets: How Social
Platforms Operate in a Networked Economy. Journal of Marketing, 82(1), 20-36. 

Puschmann, T. and Alt, R. (2016). Sharing Economy. Business & Information
Systems Engineering, 58, 93-99. https://doi.org/10.1007/s12599-015-0420-2

Reifman, A., & Keyton, K. (2010). Winsorize. In N. J. Salkind (Ed.), Encyclopedia of
Research Design (pp. 1636-1638). Thousand Oaks, CA: Sage.

Rent, G. (2017). 14 Quotes on Sharing Economy. Retrieved from
https://blog.grabonrent.com/quotes-sharing-economy/ 13.12.2018.

Resnick, P., & Zeckhauser, R. (2002). Trust Among Strangers in Internet
Transactions: Empirical Analysis of eBay’s Reputation System. Advances in Applied
Microeconomics, 11, 127–157.

Sahlins, M. D. (1972). Social Stratification in Polynesia (Vol. 29). University of
Washington Press.

Schor, J. B., & Fitzmaurice, C. J. (2015). 26. Collaborating and Connecting: the
Emergence of the Sharing Economy. Handbook of Research on Sustainable
Consumption, 410.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

19



Soper T., (2015) The Uber effect: Seattle Taxi Industry Revenue Dipped 28% in past

2 years, GeekWire. Retreived from https://www.geekwire.com/2015/the-uber-

effect-seattle-taxi-industry-revenue-dipped-28-in-past-two-years/ 07.11.2019.

Strømmen-Bakhtiar, A., & Vinogradov, E. (2019). The Effects of Airbnb on Hotels in

Norway. Society and Economy, 41(1), 87-105.

Washington State University, WSU (NY). How The Sharing Economy Is Transforming

Business. Retrieved from https://onlinemba.wsu.edu/blog/how-the-sharing-

economy-is-transforming-business/ 15.11.2018.

World Travel and Tourism Council, (2017): Travel and Tourism. Global Economic

Impact and Issues 2017. Retrieved from

https://www.wttc.org:443/research/economic-research/economic-impact-analysis/

07.11.2019.

Yaraghi N. & Ravi S., (2017). The Current and Future State of the Sharing Economy.

Brookings India IMPACT Series No. 032017. March 2017.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

20



Su Kaynakları Yönetiminde Politikalar ve Sorunlar: Etiyopya Örneği

Awol Kedir Jewaro

Osman Çetinkaya

Özet: Su kaynaklarının, toplumun refahının korunmasını amaç edinerek, ekonomik ve teknik kriter-
lere uygun biçimde tarihi süreçte insanı ihtiyaçları, tarım ve endüstri sektörleri için tahsis edilmek-
tedir. Su kaynaklarının yönetimi sürdürülebilir kalkınma, sosyo-ekonomik gelişme, enerji ve gıda
güvencesinin sağlanması, sağlıklı ekosistemler ve insanın hayatta kalması için kritik öneme sahiptir.
Ancak son yıllarda su kaynakları ve yönetimi, tüm dünyada karmaşık ulusal ve uluslararası su poli-
tik çatışmalar, sosyal ve çevresel problemler nedeniyle birçok sorunlar karşı karşıyadır. Bu çalış-
mada su kaynakları yönetiminde derin sorunlar yaşayan Afrika ülkesi Etiyopya örneğinde sınır
aşan su kaynakları, hidro-politik sorunları, kaynakların tahsisi ve yönetimi ele alınmaktadır. Ayrıca
Etiyopya’da su kaynaklarının mevcut durumu, potansiyeli ve sorunları da tartışılmaktadır. Tarihi
boyunca Nil Nehri’nin kullanım ve tahsisi ile ilgili anlaşma ve uygulamalar ele alınmakta ve sorunlar
değerlendirilmektedir. Sorunların çözümü için su kaynaklarına yönelik genel politikalar ve Birleşmiş
Milletlerin su ile ilgili sürdürülebilir kalkınma hedefine ulaşabilmek için öngördüğü yaklaşımlar ve
Nil Nehri anlaşmazlıkları ile ilgili çözümler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Etiyopya, Sınır Aşan Su Sorunları, Su Kaynakları, Su Politikaları, Su Sorunları,
Su Yönetimi

Giriş

Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI)’ne göre, dünyada her üç kişiden
biri bir şekilde su kıtlığına maruz kalmaktadır. Dünya nüfusunun dörtte biri
suyun fiziksel olarak kıt olduğu bölgelerde ve bir milyardan fazla insan da
suyun ekonomik olarak az olduğu yerlerde yaşamaktadır. Nehirler ve yeraltı
su akiferlerinde suyun mevcut olduğu bazı yerlerde de bu suyu insanlara
ulaştıracak altyapıdan yoksundur. Aynı zamanda tatlı su kaynakları da giderek
artan stres altındadır. IWMI verilerine göre dünya tatlı suyun yaklaşık üçte ikisi
tarımda, geri kalan üçte biri sanayi ve diğer alanlarda kullanılmaktadır. Yirmi
birinci yüzyılın sonuna gelindiğinde, sanayide kullanılacak suyun tarıma göre
biraz artacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca tüm sektörler için su kullanımının
iki katına çıkacağı tahmin edilmektedir. Endüstrinin gelişimi ve nüfus artışı;
hükümetlerin atık su arıtımı ve kirlenmeyi önleyici önlemlerini artırmadıkça,
suya daha fazla kirleticiler ekleyecektir (Escobar & Shcafer, 2010). Her ülkenin,
nüfusunun ihtiyaçlarını ve sosyo-ekonomik gelişimini sağlayabilmek için kişi
başına 2,744 lt/gün suya ihtiyacı vardır. Dünya bu ihtiyaçları karşılayabilecek
gereken su miktarının yaklaşık 10 katına sahipken dünya nüfusu her yerde eşit
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dağılmaması bu durumu imkânsız kılmaktadır. Dünya çapında su kullanımı
1950'lerden bu yana üç kat arttı ve yirmi altı ülke şu anda su kaynaklarının
yeterince destekleyebileceğinden daha fazla insana sahiptir. Hali hazırda on bir
Afrika ülkesi, günde kişi başına 2.744 litre seviyesinin altına düşen bu yirmi
altı ülke arasında yer almaktadır. Yüzyıl sonuna kadar Afrika, Sudan, Fas ve
Malavi listeye katılacaktır (Prasifka, 1994).

Suyun en fazla kullanıldığı sektör olması itibariyle tarımsal sulama su kıtlığının
önemli bir nedeni olarak görülmektedir. Tarımsal üretim, evsel kullanımdan
yetmiş kat daha fazla su tüketmektedir. Mevcut su kaynaklarının miktar ve
kalitesi, nüfus artışı ve ekonomik genişlemeye bağlı olarak artan talepleri
karşılamak için sınırlıdır. Özellikle kurak ve yarı kurak alanlarda endüstriyel,
tarımsal, rekreasyon ve içme suyu için gerekli miktarda suyu sağlamak zordur.
Arıtma yoluyla geri kazanılmış sular çeşitli gereksinmeleri sürdürülebilir
biçimde karşılayabilir. Geri dönüşümlü su, arıtma seviyesine bağlı olarak, tarım
ve peyzaj amaçlı sulama, endüstriyel prosesler, hijyen-temizlik, yer altı suyu
havzasının yenilenmesi gibi, ihtiyaçları karşılamak için birçok uygulamada kul-
lanılabilmektedir (Escobar & Shcafer, 2010).

Dünya’da Su Durumu

Küresel olarak güvenli suya ve sanitasyona erişim, sosyoekonomik kalkın-
manın temel taşıdır. Su, aynı zamanda gıda, enerji, sağlık, endüstriyel gelişim,
yaşanabilir şehirler, biyolojik çeşitlilik ve ekosistemlerde hayati bir bileşendir.
Dünya suya o kadar derinden bağımlıdır ki,- bilim adamları diğer gezegenlerde
yaşam olup olmadığını araştırırken, kanıt olarak önce suyu ararlar. Su nadiren
yerel, bölgesel, ulusal veya uluslararası olabilen nehir havzalarında ve akifer-
lerinde mevcut idari veya politik sınırlara denk gelebilmektedir.  Aslında,
dünya nüfusunun %40'ı ortak nehir havzalarında ve neredeyse %90'ı sınır su-
larını paylaşan ülkelerde yer almaktadır. Su kıtlığına ülkeler bazında
bakıldığında ise uluslararası alanda sıkça dile getirildiği gibi, Afrika başta
olmak üzere, birçok ülkede su kaynakları artan nüfusa ve üretim faaliyetlerine
yetmez hale gelmiştir. Demografik ve ekonomik trendlerde bir değişim olma-
ması durumunda bile diğer pek çok ülke de yakın gelecekte su kıtlığı sorunu
ile yüz yüze gelecektir. Şekil 1’deki haritada görüldüğü gibi Türkiye’nin de ar-
alarında bulunduğu bazı ülkeler “su kıtlığı” sınırına yaklaşırken, Etiyopya gibi
Sahra-altı Afrika ülkelerinde ekonomik su kıtlığı yaşanmaktadır (WWAP, 2009).
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Şekil 1 Dünya genelinde su durumu (Kaynak : WWAP, 2009)

Rio de Janeiro'da 1992 yılında yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya
Zirvesinde, tatlı su birincil sorun olarak kabul edildi. Bu konferansta, dünya
nüfusunun beşte birinden fazlasının güvenli içme suyuna erişemediği ve
yarısından fazlasının yeterli temiz suya ulaşamadığı vurgulandı. Konferansta
BMGK 19. Özel Oturumunda kabul edilen A/RES/S19/2,7 Kararı; 8. mad-
desinin ilk konusu su üzerineydi. Hollanda'da 1994’te içme suyu ve çevre
sağlığı ile ilgili bir Bakanlar Konferansı düzenlendi ve 1996’da su sorunları üz-
erine uzman bir düşünce kuruluşu olan Dünya Su Konseyi (WWC) kuruldu.
Entegre su yönetimini desteklemek için finansman sağlama amacıyla Küresel
Su Ortaklığı (GWP) aynı yıl içinde kurulmuştur. Fas Marakeş'te 1997’de yapılan
I. Dünya Su Forumunda su konusu kesin bir biçimde küresel meselelerin ön
saflarında yer almıştır. Konferansta 21. yüzyıl için: “Su, Yaşam ve Çevre” vizy-
onu geliştirilmiştir ( Rowan, 2009).

Afrika’da Su Durumu

Afrika’da istisna birkaç bölge dışında edilirse yoksulluk hala yaygındır. Nü-
fusun çoğunluğu kırsal kesimde yaşamaktadır, suya erişimleri daha zordur.
Kentleşmenin hızlı olduğu bölgelerde de kentsel su ihtiyacı katlanarak artmak-
tadır.  Bu nedenlerle kıtadaki birçok ülke, BM’nin su ile ilgili sürdürülebilir
kalkınma hedeflerine ulaşma konusunda büyük zorluklarla karşı karşıya
kalmaktadır. Sahra-altı Afrika ülkelerinde nüfusun %69’u için uygun sağlık ko-
ruma tesisi bulunmamakta ve %40’ı güvenli suya erişememektedir (WHO,
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2008). Afrika, Avustralya’dan sonra dünyanın en kurak; Asya’dan sonra en kal-
abalık kıtasıdır. Kıtada kişi başına düşen yıllık ortalama su miktarı (4008
m3/yıl), dünya ortalamasından (6498 m3/kişi/yıl) düşüktür (Tablo 1).

Tablo 1 Bölgelere göre yenilenebilir tatlı su kaynaklarının karşılaştırılması 
Kaynak: UNEP, 2010: 14

Tablo 1’de görüldüğü gibi 2008’de yıllık 4 008 m3 olan kişi başına düşen su mik-
tarı, dünyanın en kalabalık kıtası olan Asya hariç diğer kıtaların oldukça altın-
dadır. Dünya’da mevcut tatlı su kaynakların çok az bir kısmı erişilebilir ve
insani ihtiyaçlara uygun durumdadır.  Bu durum, özellikle de Afrika'da geçer-
lidir. Kıta küresel tatlı su kaynaklarının sadece %9'una sahipken dünya nüfusu-
nun %15'ini barındırmaktadır. Buna karşılık, Güney Amerika ve Asya, her biri
%28,3 ile en yüksek tatlı su kaynaklarına sahiptir; bu bölgeleri %15,7 ile Kuzey
Amerika ve %15 ile Avrupa izlemektedir (UNEP, 2010).
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Etiyopya’da Su Kaynaklarının Durumu

Etiyopya'da 12 büyük nehir havzası, 11 göl, 9 tuzlu göl, 4 krater gölü ve 12
büyük bataklık bulunmaktadır. Nehir havzalarının ortalama yıllık akışı 123,25
milyar m3 olarak tahmin edilmektedir. Bu su varlığı ile Etiyopya “Doğu
Afrika'nın su kulesi” olarak adlandırılmaktadır. Ülke, yeterli miktarda suya
sahip olmak ve bu suyu komşu ülkelere sağlama anlamında bir su kulesi ol-
ması, kullanım için kolayca ulaşılabilen bol su kaynaklarına sahip olması an-
lamına gelmemektedir.  Bunun başlıca nedenleri, büyük nehirlerin çoğunun
ülkede derin bir yatakta akması, taşıdıkları suyun komşu ülkelere geçmesidir.
Bu nedenlerle ülke su kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması zorlaşmak-
tadır. Ülkenin, alçak arazilerinde oldukça dağınık olarak bulunan tahmini 2,6
milyar m3 yeraltı suyu bile, mali ve teknik kapasite sorunları nedeniyle uygun
şekilde geliştirilememiş ve kullanılamamıştır. Su kaynaklarının geliştirilmesi
ve kullanılması konusundaki bu tür başarısızlıklar, mevcut su politikaları,
yönetim yaklaşımları, çevresel bozulmalar, Etiyopya’daki temel su sorunları
olarak ortaya konulmaktadır (Mengistu, 2018).

Şekil 2: Etiyopya’da sektörlere göre tatlı su kullanımı (CIA, 2019)

Etiyopya’da su kaynaklarının %86’sı tarım için kullanılırken, evsel su kullanımı
%13, sanayi %1 ve hidroelektrik için %1’den de düşük bir kısmı kullanıla-
bilmektedir (şekil 3). Bugüne kadar potansiyel sulama alanlarının sadece
160.000 hektarı (yaklaşık %4’ü) geliştirilebilmiştir. (MoWR, 2002). Etiyopya
önemli bir sulama potansiyeli olmasına ve suyun büyük bir kısmının tarım
amaçlı kullanılmasına rağmen, mevsimsel kullanım, yatırım ve alt yapı yeter-
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sizliği/yokluğu nedeniyle etkin bir tarımsal sulama yapılmamakta; bunun bir
yansıması olarak da ülkenin %85’nin geçim kaynağı olan tarımsal faaliyetler
verimli bir şekilde yapılmamaktadır.

Tablo 2 Etiyopya’nın sulama ve enerji için su potansiyeli Kaynak: Anonim, 2011

Dünyada Su Politikaları 

Su politikaları ülkelerin kendi inisiyatifleriyle (Amerika Birleşik Devletlerindeki
Clean Water Act vb.) ortaya çıktığı gibi, bölgesel olarak ( Nil Anlaşması vb.) ,
iki veya daha fazla ülkenin katılımıyla daha geniş anlamda uluslararası
uzlaşma ve anlaşmalarla (Stockholm Sözleşmesi, Paris İklim Anlaşması, Sınır
aşan Sular Sözleşmesi, Ramsar Sözleşmesi vb.) da şekillenmektedir. Bunlar
içerisinde Avrupa Birliği (AB) Su Çerçeve Direktifi (SÇD) en kapsamlı su poli-
tikası olarak varlığını sürdürmektedir. Direktife göre su havzalarının bu şekilde
farklı idari ve bölgesel birimlere ayrılması nedeniyle bazı ülkeler tarafından alı-

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

26



nan önlemler amacına ulaşmamaktadır. Mümkün olan en iyi yönetimin sağlan-
abilmesi için ilgili tüm ülkelerin işbirliğine gitmesi bir zorunluluktur. Su stresi
ve su kalitesi sorunu, iklim değişikliği, hava kalitesi, biyolojik çeşitlilik ve
toprak kalitesi Avrupa'nın en önemli çevresel sorunlarındandır. İki bin yılında
onaylanan SÇD, tüm yüzeysel, yeraltı ve kıyı sularını korumayı amaçlayan
önemli bir AB girişimidir. SÇD Avrupa'daki su kıtlığı ve su kalitesi sorunlarını
2021 yılına kadar (ilk yönetim döngüsü bitimi) çözme konusunda büyük bir
gayret içindedir ve 2027 yılı ise SÇD amaçlarına ulaşmak için son tarihtir
(Biswas vd. 2009).

Etiyopya Su Politikaları 

Halen yürürlükte olan ve ilk olarak 1995’te kabul edilen Etiyopya Anayasasının
44. Maddesi, tüm doğal kaynakların (su dâhil), Etiyopya halkının ve devletin
ortak mülkü olduğunu belirtmektedir. İlk olarak 2000 yılında ilan edilen Etiy-
opya Su Kaynakları Yönetimi Politikası Beyannamesi (ESKYPB) (No 197),
ülkedeki çağdaş entegre su yönetiminin temelini oluşturmaktadır.

Bu beyannamenin yol gösterici ilkeleri şunlardır: Stratejik olarak yönetilmesi
ve planlanması için suyun az ve hayati bir sosyo-ekonomik kaynak olarak
tanınması gerekir. Su ekonomik bir öğe olarak tanınmalıdır. Tüm paydaşlar su
kaynakları yönetiminde yer alacaktır. Kaynağı ve konumu gözetilmeksizin tüm
bölgesel devletlere su ve su hakları hükümleri tahsis edilecektir. Su Kaynakları
Yönetimi Politikasının bir bölümü, tarımsal endüstriler için ihtiyaç duyulan
tarım ürünleri ile hammaddelerin sürdürülebilir bir şekilde üretilmesi, tarım
potansiyelinin geliştirilmesi için büyük ölçekli sulamaya ve sulama politikasına
adanmıştır. Sulama sistemlerinin merkezi olmaktan kurtarılması ve kullanıcı
tabanlı yönetimi, öncelikli işlem şemalarının geliştirilmesi, geleneksel sulama
şemalarının desteklenmesi ve geliştirilmesi, su tahsisinin kurulması ve uygun
drenaj tesislerinin entegrasyonu üzerinde durur (MoWIE, 2013).

Su Kaynakları Yönetimi Yönetmeliği (2005, No: 115), çevresel akışı sürdürmek,
ekosistem hizmetlerini korumak veya restore etmek, marjinalleşmiş grupların
su ihtiyacını ele almak için hükümler koymuştur. Nehir Havzası Konseyleri ve
Yetkilileri Bildirisi (2007, No: 534) her büyük nehir havzası için Havza Yüksek
Kurulu ve Nehir Havza Yetkililerini yetkilendirmiştir (EWNHS, 2018).

Etiyopya su kaynakları yönetimi politikası, su fiyatının ne yüksek (ne de su
kullanımını engeller ne de düşük suiistimalleri ve aşırı su kullanımını teşvik
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etmemesi) gerektiğini garanti eder. Tarife düzenleme konusu, maliyetler, plan-
lar ve diğer özellikler bulunduğu yere, kullanıcılara, paydaşlara ve bölgeye
özgü olmasını teşvik eder (MoWIE, 2013).

Etiyopya’da Su Sorunları 

Etiyopya Afrika’nın doğusunda, Afrika Boynuzu içinde yer alan bir Afrika ülke-
sidir. Denize kıyısı yoktur, dünyadaki denize kıyısı olmayan ülkeler arasında
en kalabalık ülke durumundadır. Topoğrafya olarak orta- kuzey kesimleri
dağlık iken, doğusu düzlüklerle kaplıdır. Etiyopya miktar olarak su zengini bir
ülke görünümündeyse de kullanılabilirlik açısından su sorunu yaşayan bir ülke
durumundadır (Mengistu, 2018).

Su sorunu; endüstri, tarım ve hizmet faaliyetleri, artan dünya nüfusu ve nü-
fusun hızla kentlileşmesi, gittikçe daha fazla su ve enerji tüketmeye dayalı
yaşam biçimlerinin yaygınlaşması gibi insan faaliyetlerine bağlı değişimlerin
dünyanın su kaynakları üzerinde doğrudan ya da dolaylı yarattığı baskıların
bütünü olarak tanımlanabilir. Dünya çapında su krizi ve iklim değişikliğin
yarattığı sosyal ve ekolojik yıkımların boyutu arttıkça, bu konuda acilen adım-
lar atılması gerektiği herkes tarafından tartışmasız kabul edilirken, sorunların
nasıl çözüleceği konusunda farklı tartışmalar ve yaklaşımlar görülmektedir
(Mengistu, 2018). 

Doğal Sorunlar

Etiyopya’nın coğrafi konumu ve elverişli iklime sahip olması, bölgede nispeten
daha yüksek miktarda yağış almasını sağlar. Bununla birlikte, suyun çoğu, sınır
aşan nehirler tarafından komşu ülkelere akmaktadır. Henüz araştırılmamış veri
eksikliğinden dolayı kesin olmamakla birlikte, ön çalışmalar ve profesyonel
tahminler, yeraltı suyu hariç ülkenin yıllık yüzeysel su akışını 122 milyar m3
ve 12 nehir havzasının da 2.6 - 6,5 milyar m3 yeraltı suyu potansiyeline sahip
olduğunu bildirmektedir. Bu, fiziksel olarak kişi başına yıllık ortalama 1, 575
m3 mevcut suya karşılık gelmektedir. Bununla birlikte, yağışlardaki ve mekân-
saldaki büyük yüzeysel ve zamansal değişiklikler nedeniyle, ihtiyaç duyulan
yerde ve gerektiğinde su genellikle bulunmaz. Su kaynaklarının sadece %3’ü
kullanılmakta ve bu suyun sadece %11’i (toplamın %0,3’ü) evsel tüketimde kul-
lanılmaktadır (MoWIE, 2013).

Ülkenin iklim, topoğrafya, toprak ve jeolojisinin bölgesel ve mevsimsel
değişkenliği, su kaynaklarının miktarı ve dağılımında yüksek değişkenliklere
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neden olmakta ve su sektörünün gelişimini engelleyebilmektedir. Yağışların
mevsimsel ve bölgesel değişkenliği yüksektir. Yağış düzensizliği nedeniyle bazı
durumlarda yer altı suyu şarjı için su toplama yapıları (rezervuarlar veya
göletler) geliştirilmediği sürece, su bazlı kalkınma yavaşlayacaktır. Aşırı iklim
olayların oluşması ve kuraklık, su sektörünün gelişmesini önemli ölçüde etk-
ilemektedir. Bu durum Etiyopya’da su kaynakları yönetimini ve su sorunlarının
çözülmesini daha zor hale getirmektedir

Tarımsal Sulama ve Gıda İhtiyacı

Etiyopya, potansiyel olarak yeterli sulanabilir araziye sahip olmasına rağmen,
sulama yapılan arazilerin tarım sektörünün gelişimine çok az katkıda bulun-
duğunu görülmektedir. Ülkedeki tatlı su kullanımın %86’sı tarımsal üretimde
kullanılmasına rağmen tarım sektörünün gelişimine katkısı %3 civarındadır.
Bu sorun ise az gelişmiş sulamaya ek olarak, hızlı nüfus artışı ve yağış
dağılımındaki eşitsizlik, yeterli gıda ve gıda güvenliği üretimini zora sokmak-
tadır. Bu alanda yapılan çalışmalara göre ülkenin su kaynakları sulamayı sağla-
mak amacıyla geliştirildiği takdirde hem iç tüketim hem dış pazarlar için
yeterince tarımsal fazlalığın elde edilmesinin mümkün olabileceği düşünülmek-
tedir (MoWIE, 2013).

Su kaynakları üzerinde en büyük baskıyı sulama ve gıda üretimi oluşturmak-
tadır. Tarım, küresel tatlı su kullanımının yaklaşık %70'ini kullanmakta bazı
hızlı büyüyen ekonomilerde bu oran %90'a kadar çıkmaktadır. Önümüzdeki
kırk yılda 2 ila 3 milyarlık küresel nüfus artışı tahmin edilmesiyle birlikte, bu
eklenen nüfusla birlikte gıda talebinde 2050 yılına kadar %70'lik bir artış bek-
lenmektedir. Bundan dolayı en büyük su kullanıcısı olan gıda üretimi, gelecek-
teki küresel su talebinde de büyük etki edecektir (WWAP, 2012).

Finansal Sorunlar

EFDC’nin engebeli topografik yapısı ve nehirlerin bu fiziksel yapı içindeki kon-
umu hidrolik yapıların maliyetini yükseltmekte, çok fazla yatırıma ihtiyaç
duyulmaktadır. Öte yandan Etiyopya gibi gelişmekte olan ülkeler, bütçe ve
yatırımlarını eğitim, sağlık gibi alanlara yöneltmek zorundadırlar. Bu nedenle,
su kaynaklarının geliştirilmesi için yeterli bütçe tahsis edilememektedir. Su kay-
naklarının geliştirilmesi kısa vadeli yatırımlar olmadığından, uzun vadede ku-
rumsal finans kaynaklarından ve özel yatırımcılardan yeterli finansman
sağlanamamaktadır (MoWR, 2002).
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Teknik Sorunları

İklimsel, topografik ve su kaynaklarının niteliğindeki değişkenlik nedeniyle,
ülkenin çok çeşitli verilere ihtiyacı vardır. Ülkenin su kaynakları hakkında
düzenli verileri ve bilgileri az veya yoktur. Ülkenin sadece %40’ını kapsayan
yaklaşık 470 hidrolojik ölçüm istasyonu faaliyet göstermektedir. Nehir
havzalarının hidrolojik bilgileri, gözlenen veriler ile doğrulanamayan modeller
kullanılarak tahmin edilmektedir. Su kaynaklarının sorunlarını değerlendirmek
için su temini konusunda uzmanlaşmış ulusal bir araştırma, akademik ve
geliştirme enstitüsü yoktur. Bölgesel su kaynakları genellikle su kaynakları
araştırması ve sosyal yardım programı yerine veri toplama ve proje denetimi
ile yükümlüdür.

İklim Değişikliğinin Etkileri

Yirmi birinci yüzyılın ilk yarısında en çok tartışılan su konularından biri, iklim
değişikliğine karşı mücadele, diğeri de dünyadaki su kıtlığının iklim değişikliği
ile ilgili olup olmadığıdır. Bunların bir sonucu olarak, su yönetimi sosyal,
ekonomik ve hatta politik alanda belirleyici rol oynayan bir faktör haline
gelmekte ve zaman zaman sanal veya gerçek su eksikliğinden dolayı bazı böl-
gelerde siyasi gerilimlere de neden olmaktadır. Dünya iklimindeki değişiklik-
lerin küresel hidrolojik döngü ve dolayısıyla suyun miktar ve kalitesi üzerinde
doğrudan etkisi vardır. Sıcaklığın yükselmesi mevcut su kıtlıklarını şiddetlendi-
rebilir, su kalitesini düşürebilir veya taşkınların, kuraklıkların sıklığını ve
yoğunluğunu artırabilir. Su kaynaklarındaki ve su ile ilgili aşırı durumların,
öngörülen veya tahmin edilemeyen değişikliklerin sosyal ve ekonomik
gelişmeleri etkilemesi muhtemeldir. Afrika’daki sıcaklıkların, 21. yüzyılda küre-
sel ortalamadan daha hızlı artacağı tahmin edilmektedir. 2050 yılına
gelindiğinde, aşırı sıcaklıkların bugünkü seviyelerden 2°C yükseltmesi beklen-
mektedir. Bu projeksiyona göre 21. yüzyılın sonunda Tropikal batı Afrika'da ve
Sahra-altı ülkelerinde sıcaklıkta 4-6°C'ye kadar yükselme beklenmektedir. Yağış
rejimlerinde öngörülen değişiklikler, Güney Afrika’nın daha kuru olacağını,
Doğu ve Batı Afrika’nın daha fazla yağış alacağını, daha yoğun yağmur ve sel
riskini işaret etmektedir (Hrkal, 2011).

Paris İklim Anlaşması

Paris Anlaşması uluslararası bir sözleşmeye dayanmaktadır. İlk kez, bütün
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ulusları, iklim değişikliğiyle mücadele ve etkilerine uyum sağlamak için çaba
gösterme, gelişmekte olan ülkelerin amaçları gerçekleştirebilmesine yardımcı
olmak üzere daha fazla destek sağlamak için ortak bir neden ve amaç için bir
araya getirmiştir. Bu nedenle anlaşma küresel iklim değişikliği ile mücadelede
ve değişikliğe uyum çabalarında yeni bir rota belirlemektedir. Paris Anlaş-
ması'nın temel amacı, yirmi birinci yüzyılda küresel sıcaklık artışını 2 °C’nin
altına düşürerek, küresel sıcaklık artış tehdidine karşı küresel tepkiyi
güçlendirmek ve sıcaklık artışını 1,5 °C kadar sınırlamak için çaba sarf etmek-
tedir. Ayrıca anlaşma ülkelerin iklim değişikliğinin etkileriyle başa çıkma
yeteneklerini güçlendirmeyi de amaçlamaktadır. Bu iddialı hedeflere ulaşmak
için uygun finansal akışlar, yeni bir teknoloji çerçevesi ve gelişmiş bir kapasite
oluşturma çerçevesi uygulamaya konacaktır. Böylece gelişmekte olan ülkeler
ile iklim değişikliğine karşı en hassas olan ülkelerin kendi ulusal hedefleri
doğrultusunda hareket etmeleri desteklenecektir. Anlaşma ayrıca, daha sağlam
bir şeffaflık çerçevesi yoluyla daha fazla eylem şeffaflığı ve desteği sağlamak-
tadır (Anonim, 2015).

Su Tahsisi ve Yönetimi

Etiyopya’da özerk bölgeler ve eyaletler arasında su tahsisi çoğu zaman tartış-
malı bir konudur. Öncelik belirleme ve makul su kaynakları yönetimi politikası,
su kullanıcılarının sorunları ve gıda güvensizliği sorunlarının çözülmesi için
önce içme suyu, tarımsal suyu tahsis edilmesi, geliştirilmesi ve doğru kullanıl-
ması şarttır. Farklı paydaşlar için su tahsis kararlarına katılımda eşit kararların
alınması süreci tüm paydaşlara açık değildir. Su tahsisinde içme, sulama,
sanayi, turizm, ekolojik ve sulak alanlar da dahil olmak üzere önemine göre
öncelikler uygulanmamaktadır. 

Sınır Aşan Sular 

Yirminci yüzyılda dünya çapında tatlı suların yönetimi ve tahsisi konusunda
uluslararası endişeler artmıştır. Kıyıdaş ülkelerin sınır aşan sular üzerindeki
haklarını korumak ve anlaşmazlıkların çözülmesinde veya önlenmesinde
yardımcı olmak amacıyla uluslararası topluluk, su yolları yönetimi konusunda
uluslararası genel ilkeler geliştirmiştir. Sınır aşan su kaynaklarının etkin yöne-
timi ve geliştirilmesi konusunun uluslararası forumlarda ele alınması kolay ol-
mamış, yoğun tartışma ve uzlaşmazlıklar ortaya çıkmıştır. Bunun birçok nedeni
vardır. Ancak ulusal egemenlik kaygıları ve uygulamaları ile sınır ötesi tatlı su
kütlelerinin büyük çoğunluğunun yönetimi konusunda anlaşmanın bulunma-
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ması en önemli nedenler olarak ortaya çıkmaktadır. 

Stockholm'de 1972'de düzenlenen BM İnsan Çevre Konferansı sırasında,
Brezilya, ulusal egemenlik hususları nedeniyle ortak doğal kaynakların yöne-
timi üzerine yapılan tartışmalarda çok güçlü bir duruş göstermiştir. Bu Konfer-
ans bağlamında “paylaşılan” kelimesi iki veya daha fazla ülke tarafından
paylaşılan doğal kaynaklar anlamına gelmektedir. Stockholm Konferansının 21.
İlkesi şunu belirtmektedir: “Devletlerin kendi kaynaklarını kendi çevre poli-
tikalarına göre kullanma haklarına sahip olmaları ve kendi yetki alanlarındaki
veya kontrollerindeki faaliyetlerin diğer devletlerin çevresine veya ulusal yetki
sınırlarının ötesindeki alanlara zarar vermemesini sağlama sorumlulukları
vardır (Varis vd. 2009).

BM Genel Kurulu, 8 Temmuz 1997'de, uluslararası su yollarının navigasyon dışı
kullanımlarına ilişkin kararı onayladı. Halen sınır aşan su yolları ile ilgili an-
laşmazlıklara taraf olan tüm ülkelerin sözleşmeyi imzalamamış olması mevcut
ve gelecekteki su çatışmalarının çözümü üzerinde bir miktar marjinal etkiye
sahip olmaktadır. Bangladeş, Brezilya, Kamboçya, Ürdün, Laos Demokratik
Halk Cumhuriyeti, Nepal, Güney Afrika, Sudan, Suriye, Tayland, Vietnam bu
kararın lehinde oy kullanırken; Burundi, Çin ve Türkiye aleyhte oy kullanmış,
Arjantin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, İsrail, Pakistan ve Fransa ise çekimser
kalmıştır. Tek tek nehirler söz konusu olduğunda da Fırat-Dicle için Suriye
lehinde, Türkiye aleyhte olmuş Irak ise toplantıya katılmamıştır. Nil nehri için
Burundi aleyhte, Sudan lehte oy verirken; Mısır ve Etiyopya çekimser kalmıştır. 

Nil Havzası, tüm Afrika kıtasının %10'unu oluşturan, Burundi, Mısır, Etiyopya,
Kenya, Ruanda, Tanzanya, Sudan, Uganda ve Zaire gibi 9 ülke tarafından pay-
laşılan 2,9 milyon km2’lik drenaj alanına sahiptir: Dünyanın en uzun nehri olan
Nil, Afrika’da Ekvator’dan Akdeniz’e 6825 km'lik uzunluğa sahiptir (Şekil 2).
Sudd veya Beyaz Nil adıyla da anılan Yukarı Nil, kaynağını Ekvator göl-
lerinden, özellikle Victoria gölünden ve dünyanın en büyük tatlı su bataklığın-
dan (Sudd) alır. Güney-Kuzey yönünde akarken Etiyopya Tana Gölü'nden
kaynağını alan Mavi Nil ile birleşir. Etiyopya'dan Nil’e katılan yıllık su miktarı
ise 72 milyar m3 civarındadır. Nil nehri daha sonra Hartum yakınında Atabara
Nehri'ni alır ve Akdeniz’e ulaşana kadar başka önemli bir su girişi yoktur.
Sudan ve Mısır topraklarından ise Nil'e su katkısı yoktur (Bilen, 1997).
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Nil Anlaşmaları ve Memba Kesimi Ülkelerinin Su Hakları

1891'de Etiyopya adına İtalya ile Mısır'daki İngiliz Sömürge İdaresi arasında
imzalanan protokole göre, Etiyopya, Nil Nehri'ne akan su miktarını değiştire-
cek olan Mavi Nil üzerinde herhangi bir su yapısı inşa edemeyecekti. Sonra
Etiyopya'nın sınırlarını belirleyen bir anlaşma 15 Mayıs 1902'de Etiyopya ile
İngiliz Sömürge İdaresi arasında yapılmıştır. Sınırlarla ilgili bu anlaşmada Etiy-
opya ülkesinin, Mavi Nil ile Mısır’a akan debiyi ve hacmini değiştirecek hiçbir
yapının inşa edilmeyeceğini taahhüt etmiştir (Bilen, 2009).

İngiltere, Fransa ve İtalya arasındaki 13 Mayıs 1906'da imzalanan üçlü anlaşma
ve İtalya ile İngiltere arasında 1925'te Roma'da karşılıklı alıp verilen notlarla,
Mısır'ın Nil'e olan çıkarları, yukarı havzadaki kıyıdaş ülkelerin haklarına her-
hangi bir şekilde dikkat edilmeksizin tekrar teyit edilmiştir. Mayıs 1929’da
Nil'in suları üzerindeki anlaşma, Nil'in hidro-politikasında özel bir önem taşı-
maktadır. Anlaşmanın en önemli maddesi şöyledir: Sudan ve İngiliz yönetimin
altında bulunan diğer ülkelerde, Nil nehri ve kaynağa katkıda bulunan
göllerde, Mısır’a alınan suyun hacmini azaltacak ya da bu akışı geciktirecek ya
da su seviyelerini düşürecek sulama veya enerji tesisi veya herhangi bir gelişme
inşa edilemez veya tedbir alınamaz. 1935 yılında, bir Amerikan firması Tana

gölünün çıkışında bir baraj inşa
etmek için Etiyopya
hükümetinden izin almıştır.
Ancak bu girişim, 1929’de imza-
lanan anlaşmaya dayanılarak İn-
giltere tarafından
durdurulmuştur (Bilen, 1997).

1959 Nil Suları Anlaşması,
yukarı havzada bulunan
ülkelere hiçbir su ayırmamıştır.
Bu haksız tahsis, Nil Nehri'nin
su potansiyeline en büyük katkı
sağlayan Etiyopya ile Mısır ve
yukarı havzadaki ülkeleri
arasında ciddi anlaşmazlıklara
neden olmaktadır. XX. yüzyılın
başından beri İngiliz ve Fransız
sömürge dönemi, Nil'in yasal re-
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jimleri üzerinde derin izler bırakmıştır. Nil Nehrin kullanım rejimini
düzenleyen 1929’deki sözleşmenin ardından bu anlaşmayı destekleyen pro-
tokol ve notalar Mısır ve Sudan arasında 1959'da imzalanmıştır (Bilen, 1997).
Anlaşma aşağıdaki hususları içermektedir:

l Mısır ve Sudan'a yıllık su tahsisleri hariç, 1929 sözleşmesinin hükmü fazla
değişiklik yapılmadan kabul edilmiştir.

l Sudan, baraj gölü alanı kısmen kendi topraklarında kalacak Aswan Barajı in-
şaatına rıza göstermiştir. 

l Aswan Barajı'na akan yıllık su miktarı, Mısır ve Sudan tarafından sırasıyla
55,5 milyar m3 ve 18,5 milyar m3 olmak üzere paylaşılmıştır. Sudan’a kendi ko-
tası içinde kalmak şartıyla, Roseries Barajı ve diğer tesislerin inşası için Mısır
tarafından onay verilmiştir.

l Nil havzasının memba kesiminde kalan tüm ülkelere herhangi bir in-
şaata başlamadan önce Mısır ve Sudan'ın oluşturduğu ortak teknik komiteye
ilgili teknik detayları vererek başvurma ve onay alma zorunluluğu getirilmiştir. 

l Sudan, Mısır ile anlaşma yaparak, Sudan’ın güneyinde yer alan
bataklık ve sulak alanlarda su kayıplarını azaltmak için önlemler alabilecektir.

Tablo 3: 1959 Anlaşmasına göre Nil nehrinin tahsisi Kaynak: Bilen, 1997
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Tablo 2. incelendiğinde ülkelerin su potansiyeline katkısı ile Nil’den yararlanan
ülkelerin su hakları arasında önemli farklar bulunduğu görülmektedir.
Geçmişten bugüne Mısır ve Etiyopya ilişkilerindeki farklı politik tutumlar Mavi
Nil suyunun geliştirilmesine engel olmuştur. Etiyopya Nil Nehri su potansiye-
line %85’lik katkı sağlamasına rağmen tahsis hakkı sürekli ihlal edilmiştir. Su
gibi önemli bir doğal kaynak üzerindeki İngiliz-Fransız sömürge idarelerinin
müdahaleleri, 21. yüzyılda daha da ağırlaşması beklenen, hali hazırdaki su
problemlerin temel nedenlerini oluşturmaktadır.

Sürdürülebilir Su Yönetimi

Günümüzde sürdürülebilir su yönetimi bilim adamları, politikacılar, su yöneti-
cileri, araştırmacılar, sivil toplum kuruluşları ve sanayiciler dâhil olmak üzere
toplumdaki birçok farklı grup için endişe kaynağıdır. Küresel değişimin
dünyadaki tatlı su kaynakları üzerindeki etkileriyle ilgili endişelere ek olarak,
nüfus artışı, yeraltı akiferlerinden aşırı su alımı ve iklim değişikliği tahmin-
lerinden yansıyan beklenen deniz seviyesindeki artışların yarattığı sorunlara
ilişkin farklı endişeler de bulunmaktadır (Gooch & Stålnacke, 2010).

Su yönetiminin sürdürülebilir olması için sosyal, çevresel ve ekonomik faktörler
arasında bir denge bulunması gerekmektedir. Genellikle üçlü P kavramı olarak
adlandırılan bu sürdürülebilir kalkınma kavramı, dünya çapında kabul
edilmiştir. Bu kavram, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme ka-
biliyetinden ödün vermeden, bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmayı
hedefler. Sürdürülebilirlik kavramı, suyun şimdiki ve gelecek nesillerin kul-
lanımı için yeryüzünün değerli bir kaynağı olarak korunması ve yönetilmesi,
aynı zamanda da farklı ve bazen çelişen çıkarların ve ihtiyaçların dengelenmesi
olarak görülmektedir. Suyun ekonomik ve ekolojik fonksiyonları yanı sıra
sosyal işlevleri de vardır. Buradaki zorluk, bu hususlar arasında sürdürülebilir
bir dengeyi bulmakta ve devam ettirmektedir (Schelwald & Reijerkerk, 2009). 

Su ve Enerji

Dünyanın bir bütün olarak enerji ihtiyacı önemli ölçüde artmaya devam ettikçe,
enerji sektörünün su gereksinimlerinin de artması da açık ve net olarak ortada
durmaktadır. Ancak bu su ve enerji planlayıcılarının dikkatinden çoğunlukla
kaçan bir gerçektir. Su olmadan, birçok ülkede önemli bir elektrik kaynağı olan
hidroelektrik üretilemez. Özellikle sadece hidroelektrik kaynaklı enerjiye bağlı
olan ve diğer enerji kaynaklarını kullanamayan Etiyopya gibi ülkelerinde bu
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gerçek kendini daha belirgin olarak hissettirmektedir (Biswas &Tortajada,2009).
Su ve enerji arasındaki ilişki karşılıklıdır. Su ve enerji tüm sosyoekonomik sek-
törler için gerekli bir bileşendir ve her bir sektöre farklı şekillerde katkılar
sağlar. Su, enerji türbinleri (hidroelektrik), soğutma santralleri (termal ve nük-
leer elektrik) için temel bir gerekliliktir. İnsanların suyu kullanabilmesi için
taşıma, pompalama, yer altı suyu çekimi, özellikle atık su artımı ve deniz suyu-
nun tatlı suya dönüştürülme işleminde fazla miktarda enerji gerekmektedir
(WWAP, 2012) .

Sonuçlar

Dünyanın birçok yerinde su kaynakları yönetimi incelendiğinde yönetim uygu-
lamaları, kurumsal yapı, izleme ve denetleme, su kanunları ve sınır aşan sular
noktasında birçok sorunlar bulunmaktadır. Kapsamlı bir su yasasının olma-
ması, kurumsal çerçevenin parçalanması ve zayıf sektörel koordinasyon ve
yönetim mekanizmaları su sektöründeki en büyük zorluklardır. Günümüzde
su politikaları, küresel politika gündeminin merkezi bir özelliği haline gelmiştir.
İklim değişikliği, küresel ısınma, nüfus artışı, gelişen hızlı ve plansız kentleşme
ve kirlilik su kaynaklarının dağılımını ve dengesini giderek değiştirmektedir.
Burada sayılanlar ve diğer su güvenliği tehditleri yalnızca ülkeler için değil,
uluslararası boyutlarda da bir çatışma kaynağı olmaktadır. Tüm tarafların
(Yönetimler, STK’lar, araştırmacılar, tüketici/kullanıcı toplum vd.) Uluslararası
su politikaları ile su yönetimi konularının bütüncül bir yaklaşım ve stratejileri
geliştirmeye ihtiyaçları vardır. Değişen koşulların hidrolojik döngü ve mevcut
su rezervleri üzerindeki etkisi konusunda sağlam bilimsel ilkelere dayanan
yönetim uygulanmadıkça, bu tür çabalar yetersiz kalacaktır.

Etiyopya için yeni teknolojilerle, uluslararası platformlarla ve politikalarla
uyumlu bir su kanunu hazırlanmalıdır. Sürdürülebilir su yönetiminin bütün-
leşmiş ve koordine edilmiş yeni bir yapıyı ortaya koyabilmesi için mevcut su
politikalarının gözden geçirilmesi temel bir gerekliliktir. Ortak havza ülkeleri
tarafından yapıcı ve olumlu bir yaklaşım benimsenirse, tüm ülkelerin kazandığı
erdemli bir döngünün oluşmasına devamlı katkıda bulunabilir. Sınır aşan su
kaynaklarının nasıl planlanacağı, yönetileceği ve geliştirileceğine dair ulus-
lararası hukuk teknik ve hukuksal platformlarda tartışılmalıdır. Uygun plan-
lanmış ve tasarlanmış çerçevelerle sınır aşan su kütlelerinin yönetimi ve
kullanımı tüm ilgili taraflar için adil ve uygulanabilir duruma getirilmelidir.
Etiyopya su sektöründe bugüne kadar yürütülen faaliyetleri çok düşük bir per-
formansla yönetmiştir. Bu başarısızlığın nedenleri su kaynaklarının ülkenin

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

36



genel sosyoekonomik gelişimine önemli ölçüde katkıda bulunamaması, tutarlı
bir su politikanın eksikliği, teknik sorunlar, yetenekli insan gücü eksikliği ve
su üzerinde yapılan yeterli yatırımın olmamasına bağlıdır. Sınır aşan suların
kıyıdaş ülkelerle ortak ve verimli kullanımına ilişkin anlamlı ve karşılıklı olarak
adil bölgesel işbirliği ve anlaşmaları eşit ve makul kullanım için uluslararası
platformlarda belirlenenmiş ilkelerine dayanarak paylaşılmalıdır. Özellikle
geçmişte Etiyopya adına başka ülkeler tarafından imzalanan ve hakkını ihlal
eden anlaşmalar tekrardan gözden geçirilmeli ve hakkını kullanabilmek için
konu yeniden değerlendirilmelidir. Mısır ve Etiyopya arasında yaşanmakta
olan anlaşmazlık nedenleri diplomatik yolla çözülmelidir.
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Regional Economic Cooperation and Developing Economic: 

A case study of Afghanistan

Fatema Ebrahimi

Abstract: Business in economic literature has been introduced as the driving force behind economic
development. The benefits of regional cooperation have drawn the attention of developing and de-
veloped countries to this issue. In this study, the benefits of regional cooperation and its impact
on economic development are discussed to seek for an answer to the question of whether regional
cooperation can be used as an approach to economic development in a developing country such
as Afghanistan. To achieve the objective of the study, the volume of trade with neighboring coun-
tries (as a region) and Turkey is evaluated. It has calculated Afghanistan's relative advantage in
recent years, so it can be used in trade between the country and its neighbors. The trade density
index between Afghanistan and neighboring countries and Turkey indicates that trade in the region
is high, But Afghanistan's trade with Pakistan is higher than other neighboring countries.
Afghanistan can take advantage of its comparative advantage in producing fruit, poultry, and trade
with neighboring countries for economic development.

Keywords: Cooperation Economy, Developing Economics, Region, Relative Advantages

Introduction

Regional cooperation was initially formed instead of economic objectives for
political and military purposes. For example, the North Atlantic Treaty Organ-
ization (NATO) in 1949 can be mentioned. But after the 1970’s, political interests
faded away, and regional economic cooperation was replaced by economic de-
velopment in the form of economic integration (mainly free trade zones and
customs unions). The focus on economic growth and development, required
that economic unions should be formed between countries with political, geo-
graphical and cultural commonalities. In this research, we seek to find theories
or policies in economics that have seen development in the context of regional
cooperation, and with the interest of regional cooperation and the factors con-
tributing to such cooperation, and the growing trend of different countries, es-
pecially industrialized countries - in the context of globalization - we will try
to remember it as a way of development for developing countries. Among the
developing countries, due to the urgent need for global attention to
Afghanistan's development, this country has been selected for consideration
and we seek to express the benefits of its convergence with those of the region
against countries outside the region.
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Among the existing theories due to the specific circumstances of this case study,
Ricardo's theory has been selected as a theoretical framework, to help the con-
vergence of Afghanistan with neighbours and its development by examining
Afghanistan's relative advantage. The principle of comparative advantage
states that each country has a comparative advantage in the production and ex-
port of commodities that are relatively more export to other countries (Arbab,
2001). Specializing in comparative advantage leads to an efficient international
division of labor. That is, each country achieves a higher real national income
compared to the absence of trade. The comparative advantage focuses on the
ratios of production factors in different products. For this reason, Ohlin empha-
sizes that the crucial determinant of a country's relative advantage is the relative
possibilities of the factors such as labor, capital, and natural resources. Even if
all the elements of production and consumption are the same for all countries,
as long as the relative possibilities of the countries' factors are different, there
is still scope for international trade. In fact, nations have a comparative advan-
tage in industries where their firms have a leading role in technology, a role
that enables them to produce new products or improve the quality of existing
products (Meyer, 1999).

The region is defined as a geographical area with cultural and historical links
and political, economic solidarity. This situation may occur naturally, and com-
ponents of its elements may be potentially present and actions may be required
to achieve this. (Motlagh, 2002) In another definition, the region is referred to
as a group of countries that cooperate with each other in a legal framework and
indefinitely in different areas, including economic ones, and gradually expand
their cooperation. According to this definition, the cooperation that countries
have with each other on a limited and temporary basis is beyond the scope of
the concept of regionalism. Accordingly, regionalism has a lasting character and
is considered a long-term horizon for countries to cooperate. Regionalism often
has an evolutionary dimension and the scope and scope of cooperation is grad-
ually deepening (Hosseini, T. H., 2007).

Because developing countries have been unable to access the markets of the in-
dustrialized countries extensively, or to improve trade relations with such mar-
kets, they have decided to form regional groups whose purpose is to stimulate
the economy. They worked together for development through access to each
other's markets and with no emphasis on entering the industrialized countries
of the world. Trade between developing countries has almost doubled from
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1965 to 1982. The most important reason for regionalism can be globalization,
spillover effects, distributive effects and market expansion.

Gorkman's theory in 1991 states that although trade is based on comparative
advantage, it is also affected by issues such as geography and the elimination
of distances reduces transportation costs. So, the intentional (rather than natu-
ral) trade diversion in the process of regionalization will be low.

Baldwin (1993) showed that non-member countries tend to become members.
This work has been called the Domino effect, so foreigners want to internalize
it. Incomplete competition from non-member firms increases competition costs.
Because they face tariffs that companies in the Member State do not need to
pay, they try to enter the PTA through political channels. This increases the size
of the market and increases the cost of not joining and moving countries to the
next margin (Arbab, 2001).

The effects of the business approach on economic development can be exam-
ined in terms of fixed effects and dynamic effects. The theory of trade empha-
sizes that trade liberalization leads to improved economic development and
prosperity by increasing efficiency in economic liberalization. The regional
trade treaty is also considered as a second alternative to the trade liberalization
approach. Customs unions may achieve investment incentives in the export and
related industries by improving resource allocation efficiency under existing
conditions (static benefits) or by considering potential benefits (dynamic bene-
fits). (Asadi and Gharabaghian, 1996)

The static effects of the formation of customs unions on the partial balance can
be measured in terms of "invention of trade" and "diversion of trade". Commer-
cial innovation occurs when cheaper imports, with lower production costs, are
replaced by other members of the union than some of the domestic products of
a member state.  Assuming full employment of productive resources before and
after the creation of the Customs Union, this succession would increase the
well-being of all member states by increasing production allocation with rela-
tive advantage. The productive Customs Union will also increase the welfare
of other non-member countries, as part of the increase in real incomes (given
more production allocation) will be spent on imports more than other coun-
tries.

Trade diversion occurs when a customs union is created to replace imports at a
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lower cost (more efficiently) than a non-member country, with more costly im-
ports. The diversion of trade is due to the preferential tariff policies of the mem-
bers of the union. The diversion of trade reduces welfare. Because it will move
production from more efficient products outside the Union to less efficient pro-
ducers within the Union. Consequently, trade diversion leads to the misalloca-
tion of production resources internationally and drives production away from
allocation based on relative advantage.

The savings in administrative costs incurred by the elimination of customs of-
fices, customs posts and border police of the Member States are benefits that,
as a result of interconnection, create trade or trade diversion, it is achieved.

In addition, a diverting trade union with a reduced demand for imports from
other countries and exporting to other countries in the world are likely to im-
prove the customs union's collective bargaining relationship. In the case of trade
unionism, the opposite is true, in part because of the increase in real income
generated by the formation of the customs union as an increase in import de-
mand from other countries.

Finally, each customs union, as a single entity, participates in international ne-
gotiations and is thus more likely to bargain with the union than with the indi-
vidual members. (Salvatore, 2001)

In a nutshell, the "dynamic benefits" of economic integration can be seen as in-
creased competitiveness, the benefits of economies of scale, stimulating invest-
ment, reducing tariffs to counter trade distortions, creating barriers for
non-member countries. In addition, non-traditional dynamic benefits include
ensuring market access, intangible protection, adherence to reform, and resolv-
ing disputes resulting from the same dynamic effects of economic convergence. 

The analysis of the relationship between economic development and welfare
concepts in the process of economic integration is related to the probability of
profitability in both production and consumption sectors. Weiner's static inter-
est analysis rests on the principle that the effect of the trade innovation benefits
all members of the regional trade agreement.  While there is an undeniable loss
of commercial diversion.  Trade innovation for members of a regional trade
agreement also indirectly affects non-member countries. Higher earnings of re-
gional trade union members can lead to more consumption and if non-member
states increase production and demand for goods and services, including non-
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regional trade union products, then non-member states will benefit and even-
tually the economics would be developed.

The welfare benefits of a preferential trade agreement increase, when:

1. Trade barriers will be further reduced.

2. The share of trade between countries before the union is greater.

3. Business partners are larger in terms of size and economics.

4. The economies of the countries of the Union are more diversified.

5. Prices in the countries of the Union should be as close as possible to world
prices.

Using Ricardo's model, Venables concludes that, usually, a member of a regional
trade agreement whose relative advantage is substantially different from the
world average is at greater risk of trade diversion. Therefore, if a group of low-
income countries make a regional trade agreement, the country with the lowest
income will be more likely to lose real income from commercial distortion. Con-
versely, if the region has a wealthier member trade agreement, the lower-income
countries are more likely to converge with the high-income countries. A high-
income country means that it has more per capita income than other members
of the regional trade agreement and the global average (Rahimi, 2006).

Economic Integration and Economic Development of Afghanistan

The Afghan government seems to agree fully on the openness and openness of
the business regime. The tariff structure of Afghanistan consists of 25 groups
with a maximum tariff rate of 150%. The average tariff rate is 40%. Its customs
value is also determined by the ACCI and is not based on the value of the trans-
action. Since 2001, the powerful have been seeking more convergence in re-
gional and world markets. To this end, Afghanistan has applied for membership
of the WTO in April 2003 in several trade-related agreements, including a transit
agreement with Iran, a preferential trade agreement with India. Although in
most cases the implementation of these agreements has been postponed follow-
ing the announcement of the review committees, it is pursuing increased access
to neighboring countries throughout Afghanistan. 

The importance of trade and the size of the foreign sector of a country can be
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determined by the Dependency Index or the degree of openness (DO).

The degree of openness by definition is equal to the ratio of total exports and imports
(TR = X + M) to GDP. (DO = X + M/ GD.

The larger the DO index, the more open its economy is and the greater the role of in-
ternational trade in that country's economy. On the other hand, the larger the DO, the
more its dependence on foreign trade, so that, by cutting off trade relations, the country
with a greater degree of openness will suffer more damage, so the degree of openness
is also a criterion of dependency.

Graph 1 shows the degree of openness of Afghanistan. It is seen that this criterion is
slowly decreasing. This is a sign of the decline in Afghanistan's dependence process,
and the growth of economic sectors after relative calm in the country (International
Monetary Fund, 2017). 

Industrialization strategies usually include two methods of export development and
import substitution. The degree of willingness to use the above policies by a country
can be determined by examining the process of changing the trade situation or by cal-
culating the net trade-to-trade ratio of that country. The NT index is by definition the
net trade ratio (X-M) to the total trade (X + M). The NT index changes between -1 and
+1. If the trade of a country only includes imports and exports are zero, the NT ratio
will be -1, and if the trade of a country is only exports and imports is zero, the NT ratio
will be +1. Therefore, it can be concluded that if NT is less than zero and negative,
the import substitution strategy would be more favorable.

Figure 1. Afghanistan's degree of openness
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Due to the negative NT chart of Afghanistan (Figure 2) it tends to have a policy
of import substitution and therefore its import potential is higher than export
(International Monetary Fund, 2017).  However, infrastructure weakness can
be cited as an important factor in the underdevelopment of this country's ex-
ports.

Figure 2. Net trade ratio in Afghanistan

Afghanistan's neighboring countries, Iran and Pakistan, are seen to have a
greater share of Afghan exports and imports (International Monetary Fund,
2017).
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Table 1. Lists of Afghanistan's most important business partners in recent years
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Afghanistan's Apparent Comparative Advantage

According to Ricardo, if the export statistics of one country of one or more com-
modities are relatively more than those of other countries, the commodity has
a comparative advantage in the production and export of that commodity. This
is called the comparative advantage of the functional method or the ex-post
method. Another method is to calculate the relative advantage of predicting
production and trade before they are realized. This is called the Ex-ante predic-
tion method. Balsa invented the apparent relative advantage (RCA). The rela-
tive advantage revealed is calculated in two ways:

l Methods based on production and trade statistics

l Methods based on trade statistics

The most important indicator in determining the comparative advantage in the
second method is the Balasa index. First introduced in 1965 and then in 1977 as
a tangible or explicit comparative advantage index. The Balsa revealed relative
advantage index can be calculated for each member state of the regional pact
or any commodity exchanged in world trade (Arbab, 2001).

To obtain the relative advantage of a country in a given commodity, we first ob-
tain the share of that commodity in the total export of the country and divide
it into the share of the global commodity export in the global commodity ex-
port.

A country has a relative advantage in goods that has an RCA greater than one. 

The results of calculating Afghanistan's declared comparative advantage by ex-
port in 4 year are presented in Table 2. (Trade Map, 2018).
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Table2. Export structure of Afghanistan
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According to the above table, Afghanistan has a comparative advantage in the
production of fruit and vegetable saps and extracts. Organic fruits and vegeta-
bles, carpets and textile are other commodities that can be produced and ex-
ported as a special commodity with proper investment.

In addition, due to years of conflict, Afghanistan has had comparative advan-
tage in some cases, but it has not been possible to disclose it. It also has a relative
advantage in some cases due to a lack of official statistics and information, but
is not obtained according to these calculations.

Table 3. Trade density index of Afghanistan and neighboring countries

To find out the amount of trade between countries in the region, we calculate
the trade density index. The trade congestion index shows that the share of
trade between a country and its partner is more or less the same as that of the
other country in the total world trade. If the trade density index is greater than
one, the share of trade between the two countries is greater than their share in
world trade. If the trade congestion index is less than one, the trade share be

Where, TI_ij trade density index between two countries i and j, TR_ij Trade be-
tween two countries i and j, TR_j Total Country Trade j, TR_i The whole trade
of the country, TR_w World Trade

Table 3 computes Afghanistan's trade density index with its neighboring coun-
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Table 4. Most Imported Afghan Goods from Turkey



tries. Turkey is not a neighbor of Afghanistan but has been investigated in this

research due to its large commercial and cultural and political affiliations. As

can be seen, trade between Afghanistan and its neighbors is more than their

share in world trade.
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Table 5. The most important export commodities of Afghanistan to Turkey
Among Afghanistan's exports to Turkey, skins, leather and leather are the highest.



Among the neighboring countries, Afghanistan has the highest relationship
with Iran and Pakistan, and despite the geographical distance with Turkey, the
trade relationship between the two countries is also high and the share of trade
between the two countries is greater than their share in world trade. Is. Tables
4 and 5 present Afghanistan's import and export goods with Turkey in 2018
(Trade Map, 2018).

It is seen that most of Afghanistan's imports from Turkey are copper, weapons,
trees and other manufactured products. See Table 5.

Future Horizons of Afghan Trade with Regional Countries

There are new opportunities to rebuild and expand Afghanistan's energy and
transportation infrastructure. Their revival will help countries in the region cre-
ate new paths for trade. Also, if the Afghan economy continues to grow, security
and trade will grow in the countries of the region.  On the contrary, this expan-
sion broadens the dependence on regional economies and extends multilateral
confidence. The re-establishment of business-based communications will ben-
efit all countries in the region.

The reconstruction of Afghanistan's transport and energy infrastructure will co-
incide with a substantial development in the country's economic outlook for
regional economies. Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan
recently enjoyed GDP growth rates above five percent. Exports to the region
include primary energy sources, but Pakistani exports are a group of textile
products.  The main trading partners of all countries are outside the region, al-
though Afghanistan and Pakistan have been important trading partners from
the past.  The creation of new trade routes in the region and the effectiveness
of regional customs and traditions can expand trade in the region as well as in
the world.

Geographically, improvement in Afghanistan's economic situation is critical to
the development of trade in the region. Although issues such as lack of security
and weak infrastructure seem to be the most important obstacle to restoring
formal business in Afghanistan, other issues such as enforcement problems at
the business boundaries, customs regulations for new investment, customs en-
forcement practices, policies. Restrictions on trade, the weakness of the financial
sector, especially in relation to commercial banking and insurance, can also be
added to the smuggling of illicit goods.
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All five economies are interconnected, and Afghanistan is involved in at least
one of several regional agreements involving South Asian, Middle Eastern and
Central Asian trading partners. Some of these agreements are designed to pro-
vide enforcement tools to facilitate trade, while others oppose interference with
regional trade arrangements. But in most cases, the application of these agree-
ments to government sensitivities is limited. Therefore, it is necessary to estab-
lish robust institutions and policy committees in order to achieve rapid growth
in regional and world trade and to support regional reconnection with
Afghanistan.

Conclusion and Recommendation 

Classical and neoclassical economists explain that foreign trade can be a driving
force for development, devoting additional resources to exporting surplus
goods, thereby creating trade-offs for a surplus-generating capacity that other-
wise would remain useless. Business makes full use of domestic useless re-
sources. In other words, through the trade of a developing country, it can reach
a point on the production facilities curve from an inefficient production point,
within the production facility curve, with complete underutilization of re-
sources due to insufficient domestic demand.

By expanding the market, trade enables labor division and economies of scale,
as well as competitiveness among domestic producers to resist monopoly and
increase efficiency. Developing countries can use regionalism to protect against
the effects of globalization and the expansion of markets. Hence, as stated, the
type of economy of the countries, historical records, customs, traditions, char-
acteristics of the political system, the rate of economic growth and development,
and the geographical distance are very important in establishing such cooper-
ation. Within developing countries, factors such as the type of economy of their
countries and their historical background and customs and traditions are im-
portant in establishing such partnerships.

In the convergence process, however, the economic growth of each member is
a function of the economic growth of the other members. As a result of the in-
crease in economic growth in each country, it can increasingly lead to its own
growth.

Looking at the business process in Afghanistan, it can be said that the country's
economic policies tend to be introverted (see Figure 1), and in cases where busi-
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ness has been focused solely on import and supply needs. This has led to a
higher import capacity than exports. Given Afghanistan's relative advantage in
the production of fruit and nuts, dried fruits and stones, it can use these to trade
with neighboring countries. In cases where Afghanistan's comparative advan-
tage is foreseeable, such as carpet and the environment, they can also be used
to develop Afghanistan with proper planning and investment.

There are new opportunities to rebuild and expand Afghanistan's energy and
transportation infrastructure. Their revival will help countries in the region cre-
ate new paths for trade. Also, if the Afghan economy continues to grow, security
and trade will grow in the countries of the region.  On the contrary, this expan-
sion broadens the dependence on regional economies and extends multilateral
confidence. The re-establishment of business-based communications will ben-
efit all countries in the region.

The reconstruction of Afghanistan's transport and energy infrastructure will co-
incide with a substantial development in the country's economic outlook for
regional economies. Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan
recently enjoyed GDP growth rates. Exports to the region include primary en-
ergy sources, but Pakistani exports are a group of textile products.  The main
trading partners of all countries are outside the region, although Afghanistan
and Pakistan have been important trading partners from the past.  The creation
of new trade routes in the region and the effectiveness of regional customs and
traditions can expand trade in the region as well as in the world.

Geographically, improvement in Afghanistan's economic situation is critical to
the development of trade in the region. Although issues such as lack of security
and weak infrastructure seem to be the most important obstacle to restoring
formal business in Afghanistan, other issues such as enforcement problems at
the business boundaries, customs regulations for new investment, customs en-
forcement practices, policies. Restrictions on trade, the weakness of the financial
sector, especially in relation to commercial banking and insurance, can also be
added to the smuggling of illicit goods.

All five economies are interconnected, and Afghanistan is involved in at least
one of several regional agreements involving South Asian, Middle Eastern and
Central Asian trading partners. Some of these agreements are designed to pro-
vide enforcement tools to facilitate trade, while others oppose interference with
regional trade arrangements. But in most cases, the application of these agree-
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ments to government sensitivities is limited. Therefore, it is necessary to estab-
lish robust institutions and policy committees in order to achieve rapid growth
in regional and world trade and to support regional reconnection with
Afghanistan.
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Osmanlı Devleti’nde Kredi ve Finans Yöntemi Olarak Bey‘Bi’l-İstiğlâl’ın

Uygulanması (1008-1009 / 1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı 

Bursa Şer‘iyye Sicili Örneği)

Habibullah Habib

Özet: Bey‘bi’l-istiğlâl daha sonraki dönemlerde Hanefi mezhebindeki akitlere ilave edilen bir satım
akdidir. 16. Yüzyılın sonlarında Osmanlı’da bir finans yöntemi olarak halk arasında ve vakıflarda
yoğun bir şekilde uygulanmıştır. Bey‘ bi’l istiğlâl akdinin bir kredi ve finans yöntemi olarak Osmanlı
tatbikatına 16. yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren girmiş ve girişinden itibaren para vakıflarında
muamele-i şer’iyye yanında ikinci bir yöntem olarak kullanılmıştır. 16. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren de yaygınlaştığını söylemek mümkündür. Böylece Osmanlı döneminde para vakıflarının
kurumsallaşması ile sistematik bir kredi ve finans uygulamasına dönüşmüştür. İlgili sicilin kayıt-
larına bakıldığında özellikle vakıfların yaptığı işlemlerin arasında en çok bu satım akdine rastlan-
maktadır. Bey‘ bi’l-istiğlâl ile ilgili kayıtlar, sayısı bakımından ilgili dönemde uygulamada beyʻ-i
bâttan yani genel anlamdaki alış-veriş akitlerinden sonra ikinci sırada, vakıf işlemlerinde ise birinci
sırada yer almaktadır. Bu akdin bu kadar çok uygulanması, insanların günlük ticari işlerinde para
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için -bazılarının hileli satış dedikleri ama Hanefi mezhebinde cevaz
verilen- bu tür satım akitlerine çok ihtiyaç duyduklarını göstermektedir. Elinizdeki bildiride, Bursa
şer‘iyye sicillerinden B-18 numaralı sicilde bey‘ bi’l-istiğlâl ile ilgili yer alan kayıtlar tespit edilerek
muhteva açısından etraflıca incelenmiştir. O dönemde bu bey‘in nasıl uygulandığı ve kira ücretinin
miktarının satış fiyatının yüzde kaçı olduğu üzerinde durularak işlem ve kayıt numaraları gösterilip
yaptıkları işlemler Fıkıh ilmi açısından örneklerle tahlil edilmiştir. Böylece bu uygulamanın, iktisadi
olarak verimli olup olmadığı ve bugün de bu satım akdinin katılım bankaları tarafından insanları
faizden uzak tutabilmek için kredi ve finans yöntemi olarak kullanılıp kullanılmayacağı üzerinde
durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, 16. yüzyıl, Bey‘bi’l-istiğlâl, Finans yöntemi, Şer‘iyye Sicili

Giriş

Günümüzde İslam iktisadı açısından uygulanabilecek iktisadi yöntemler
geliştirilmek maksadıyla teorik zemin kazandıracak ilke ve esaslar üzerine
çalışmalar yapılmaktadır. Güncel uygulamalara dair söz konusu iktisadî yön-
temler geliştirilirken hem fıkıh literatürüne ve hem de modern dönem öncesi
Osmanlı toplumunda geliştirilmiş olan farklı uygulamalara müracaat edilmek-
tedir. Kaynağını fıkıh literatürünün oluşturduğu klasik dönem Osmanlı Devleti
finans yöntemleri arasında dikkat çekici uygulamalardan biri de bey‘ bi’l-is-
tiğlâl’dir. Bu dönemde özellikle para vakıflarının kurumsallaşması ile sistem-
atik bir kredi ve finans uygulamasına dönüşen bey bi’l-istiğlal bugün için bir
kredi ve finans yöntemi olarak önerilebilir. Bu durumda, bugün için bey‘ bi’l
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istiğlâl hakkında birbiriyle bağlantılı iki önemli soru karşımıza çıkmaktadır.
Birincisi; Bey‘ bi’l-istiğlal fıkhî olarak meşru mudur?  İkincisi ise Bey‘ bi’l-istiğlal
iktisadi olarak verimli ve kullanışlı mıdır? Bu çalışmada, birinci sorunun tartış-
ması ehline bırakılarak B-18 numaraları Bursa Şer‘iyye sicilinin ilgili kayıtları
üzerinden hareketle ikinci soruya odaklanılacaktır.  

Osmanlı şer‘iyye sicillerinde oldukça sık rastlanan ve bizim de bu çalışmada
faydalandığımız B-18 numaralı sicilde en çok karşılaştığımız kayıtlar bey‘ ak-
itleri ile ilgilidir. Nitekim ilgili sicilde bulunan toplam 1049 kayıttan 412’si
(%39,3) bey‘ akitleri ile alakalıdır. Bu kayıtların 18’i davalardan ve 396’sı ise
kayıtlardan oluşmaktadır (Habib, 2019, s. 75-78). 

Sicilde en çok bey‘ akitleri ile ilgili kaydın geçmesi, bu konunun toplum içerisin-
deki ağırlığını net bir şekilde Ortaya koymaktadır. İlgili dönemde satım akitleri
daha çok dışarıda halk arasında yapıldığı, sonra satıcının bizatihi kendisinin
mahkemeye gelip, alıcının huzurunda onunla alışveriş yaptığını ikrar etmesi,
alıcının da tasdik ederek mahkemede şahitler huzurunda alış-verişin sicile kay-
dettirildiği kayıtlarda net bir şekilde ifade edilmektedir. Yahut satıcı yaptığı
akdi mahkemede ikrar edilip, kaydettirilmesi için tarafından vekil seçerek vek-
ilin aynı işlemi Yaptığına dair de bir çok kayıt bulunmaktadır. Aynı şekilde alıcı
da yaptığı alışverişi kendi adına tasdik etmek için vekil seçmesi ve vekilin gidip
tasdik etmesi de birçok kayıtta rastlanmaktadır. Ayrıca alış-verişin mahkemede
şahitler huzurunda yapıldığı da tespit edilmiştir (Bursa Şer‘iyye Sicilleri B-18
Numaraları Sicil [BŞSBNS], 2019, 22B/247, 37B/405, 84B/940, 56B/623,
67A/745).

İlgili sicilin bey‘ akitlerinin kayıtlarına bakıldığında özellikle vakıfların yaptığı
hukukî işlemlerin arasında en çok bey‘ bi’l-istiğlâl akdine rastlanmaktadır. Bu
türden alışverişlere dair kayıtlar, sayısı bakımından ilgili dönemde uygulamada
beyʻ-i bâttan yani genel anlamdaki alış-veriş akitlerinden sonra ikinci sırada,
vakıf işlemlerinde ise birinci sırada yer almaktadır. Bu akdin bu kadar çok
uygulanması, insanların günlük ticari işlerinde para ihtiyaçlarını karşılaya-
bilmek için -bazılarının hileli satış dedikleri ama Hanefi mezhebinde cevaz ver-
ilen- bu tür satım akitlerine çok ihtiyaç duyduklarını göstermektedir.

Bey‘ bi’l-istiğlâl akdi daha sonraki dönemlerde Hanefi mezhebindeki akitlere
ilave edilen bir satım akdidir. Söz gelimi bey‘ bi’l-istiğlâl, bir kimsenin bir
malını bizzat kendisi kiralamak üzere birisine vefaen satmasıdır. Diğer bir
ifadeyle satıcının, bir malını alıcıdan kiralamak şartıyla vefaen satmasına bey‘
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bi’l-istiğlâl denir (Bilmen, 1967, s. 8; Heyet, 119. md; Efendizade, 1330, s. 224).
Sicilde bu satım akdi ile alakalı toplam 85 adet kayıt bulunmakta olup 58’i
(%68,23) şahıs ve vakıf arasında ve 27’si (%31,76) şahıslar arasında gerçek-
leşmiştir (Habib, 2019, s. 27).

Şahıslar Arasında Bey‘ Bi’l-İstiğlâl Uygulaması 

İncelediğimiz sicildeki kayıtlara göre ilgili dönemde bu satım akdi şahıslar
arasında şöyle işlenmektedir: Paraya ihtiyacı olan bir kimse, ilk olarak bir gayri
menkul malını sermaye sahibine satmaktadır. Ancak alıcı (sermaye sahibi) satın
aldığı malı o an kullanıp ondan faydalanma olmadığından icâreye (kiraya)
verip ondan faydalanmayı düşünmektedir. Alış-veriş işlemi bittikten sonra,
esasen o mala ihtiyacı olan satıcı, satılan gayri menkulü kendisine icâreye (ki-
raya) vermesini alıcıya teklif etmektedir. Teklif, alıcı tarafından kabul edilince,
bu satım akdinin sahih ve caiz olması için, alıcı satın aldığı gayri menkul malı
önce teslim almakta,  sonra tahliye edip tekrar satıcıya kiraya vermektedir.
Bazen ise borçlu borç sahibine gayri menkul malını bey‘ bi’l-istiğlal yoluyla sat-
maktadır. Bu işlemden anlaşılan şudur: Borçlu borcunu ödemek için parası ol-
maması nedeniyle, ilk olarak malını bey‘ bi’l-istiğlâl yoluyla alacaklıya
satmaktadır. Alış-veriş işlemi bittikten sonra sattığı malını tekrar kiralayıp kira
ücretini alacaklıya ödeyerek borcundan kurtulmaktadır. Örnek olarak aşağıdaki
kayda bakılabilir:

“Bursa şehrinin Buzcuzade mahallesinden Musa oğlu Hacı Mehmet ikrar etti:
İşbu kayıt sahibi Mehmet oğlu Mustafa’ya, mülkiyeti kendine ait olup tasarrufu
altında olan bir yerleşim mekânını satmıştır. Adı geçen müşteri, yerleşim
mekânını kendi malıyla satıcıdan bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satın almıştır. Yer-
leşim mekânı, Bursa vilayetinin Mücellidi mahallesinde olup beş üst ve alt kat
oda, fırın, iki yerde akar su, ahır ve meyveli ağaçları içermektedir. Yerleşim
mekânının bir tarafı Hacı Mustafa’nın mülküne, bir tarafı Sadi ve Kasım oğlu
Mehmet’in mülklerine ve diğer iki tarafı ise umumi yola sınırdır. İlgili yerleşim
mekânını içerdiği bütün sınır, menfaat, müştemilat ve haklarıyla birlikte, belirli
ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı bütün şehirlerde rayiç
ve geçerli olan dirhem üzerinden 10000 gümüş dirhemdir. Bu satım akdi sahih
ve şer‘î bir akittir. Sonra satıcı sattığı yerleşim mekânını kiralamak istediğinde,
alıcı kira akdinde riayet edilmesi gereken bütün gerekçe ve şartlara riayet ettikten
sonra yerleşim mekânını belirli bir ücret mukabilinde mezkûr satıcıya kiraya
vermiştir. Kira müddeti, ekteki tarihten itibaren tam bir seneye kadar olup kira
süresince vasfı zikredilen dirhem üzerinden 1000 gümüş dirhemdir. Bu kira akdi
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net ve mer’îdir. Mukırrın ikrarı sahih ve şer‘î olup adı geçen mukarrun-leh
tarafından yüze yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Satılmış olan yerleşim
mekânı ve kira ücretini tahsil etmek için, Buzcuoğlu mahallesinden, Bali oğlu
Hacı Mehmet kefil oldular. Bu kefâlet sahih ve şer‘î olup icap kabulü içermekte-
dir. Bu olay cereyan edip geçen tarihte kaleme alındı. (Bey‘ bi’l-istiğlâl ve Ke-
fâlet) Şâhitler: Mehmet b. Kasım, Hacı Mustafa en-Neccâr, Mehmet b. Ali,
İbrahim b. Ali, Mehmet b. Abdullah” (BŞSBNS, 2019, 24A/262).

Vakıflarda Bey‘ bi’l-istiğlal Uygulaması

Söz konusu kayıtlara göre bu satım akdi şahıs ve vakıf arasında şahıslar arasın-
daki gibi şu şekilde yapılmıştır: Paraya ihtiyacı olan bir kimse, ilk olarak bir
gayri menkul malını vakıf mütevellisine satmakta, vakıf mütevellisi de vakıf
adına vakfın parasıyla bu alış-veriş işlemini yapmaktadır. Alış-veriş işlemi bit-
tikten sonra, esasen o mala ihtiyacı olan satıcı, satılan gayri menkulün, kendi-
sine icâre (kiraya) verilmesini vakıf mütevellisine teklif etmektedir. Teklif, vakıf
mütevellisi tarafından kabul edilince, bu satım akdinin sahih ve caiz olması
için, vakıf mütevellisi satın aldığı gayri menkul malı önce teslim almakta, sonra
tahliye edip tekrar satıcıya kiraya vermektedir. Bu satım akdinde vakıf, alıcı
olup satıcı değildir. Örnek olarak aşağıdaki kayda bakılabilir: 

“Abdullah oğlu Mehmet isimli şahıs ikrar etti: İşbu kayıt sahibi, rahmetli Mah-
mut Çelebi Vakfı’nın mütevellîsi Ali oğlu İbrahim’e mülkiyeti kendine ait ve
bu akdin gerçekleşmesine kadar tasarrufunda ve elinde olan bir yerleşim
mekânını bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satmıştır. Müşteri, yerleşim mekânını
zikredilen vakfın malıyla satın almıştır. Yerleşim mekânı, Bursa vilayetinin Ali
Paşa mahallesinde olup bir tarafı Hâce Hasan’ın çocuklarının mülküne, bir
tarafı Medine-i Münevvere Vakfı’na ve diğer iki tarafı umumi ve özel yola
sınırdır. Söz konusu yerleşim mekânını bütün sınır ve haklarıyla birlikte belirli
ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı, ilgili dönemde rayiç
olan gümüş dirhem üzerinden 10000 dirhemdir. Bu bey‘ sahih ve şer‘îdir. Sonra
satıcı sattığı yerleşim mekânını kiralamak isteyince, alıcı yerleşim mekânını
kabzedip tahliye ettikten sonra ekteki ayın ilk gününden itibaren tam bir seneye
kadar belirli bir ücret karşılığında kiraya vermiştir. Kira ücreti, vasfı zikredilen
dirhem üzerinden 1150 dirhemdir. Bu kira akdi sahih ve şer‘î olup taraflarca
kabul edilmiştir. Mukırrın ikrar ve itirafı sahih, şer‘î, net ve mer’î olup ismi
geçen müşteri tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Ondan sonra
yerleşim mekânı ve kira ücretinin tahsili için Hasan oğlu İsa ve mezkûr mukır-
rın karısı Mihreban Hatun kefil oldu. Bu kefalet icap kabulü içermektedir. İlgili
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ikrar, tasdik ve kefalet 1009 yılı Zilhicce ayının başlarında gerçekleşip kaleme
alındı. (Bey‘ bi’l-istiğlal ve kefalet) Şâhitler: Fahrü’l-müderrisîn Abdurrahman
Efendi, Mehmet b. Hasan, Abdi b. Abdullah, diğer Abdi b. Abdullah, Hasan b.
Abdullah vd” (BŞSBNS, 2019, 85A/948).

Vakıfların para vakıfları veya gayrimenkul vakıfları yahut genel olarak normal
vakıflar olup olmadıkları açık bir şekilde anlaşılmamaktadır. Vakıfların mütev-
ellisi veya mütevellinin temsilcisi, vakfa ait olan mal ile bey‘ bi’l-istiğlâl işlemini
gerçekleştirmektedir.

Bey‘ bi’l-istiğlâlde Akde Konu Olan Gayrimenkullerin Kira Oranları

İncelediğimiz sicilde bey‘ bi’l-istiğlâl uygulamasında kira ücreti değişik bir şek-
ilde geçmektedir. Kayıtlarda satış bedelinin %2,85, %5,88, %10, %10,62, %11,5,
%12, %12.15, %12,5, %15’ine kira verilmektedir. Ancak bu yüzdelerden ağırlıklı
olarak %10 kullanılmaktadır. Binaen aleyh ilgili Osmanlı döneminde bey‘ bi’l-
istiğlal akdinde genel olarak kâr oranı, %10 olmuştur denilebilir. 
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Örnek olarak her birine birer kayıt verebiliriz:

%15: 

“Kurt oğlu Nurullah ikrar etti: İşbu kayıt sahibi, Piri oğlu Halil’e mülkiyeti
kendine ait olan bir üzüm bağını bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satmıştır. Müşteri
üzüm bağını İbrahim Paşa Vakfı’nın malıyla satın almıştır. Üzüm bağı, İznik
kazasının Sevliz/Suluz köyünde olup bir tarafı Ali Bey’in mülküne, iki tarafı
Derviş Çavuş’un mülküne ve diğer bir tarafı akar nehre sınırdır. Söz konusu
üzüm bağı, bütün sınırlarıyla birlikte belirli ve kabzedilen semen karşılığında
satmıştır. Semen miktarı, tüm ihtiyaçlar için rayiç olan gümüş dirhem üz-
erinden 8000 dirhemdir. Sonra satıcı sattığı üzüm bağını kiralamak isteyince,
alıcı üzüm bağı ekteki yılın Ramazan ayının ilk gününden itibaren tam bir sen-
eye kadar belirli bir ücret karşılığında kiraya vermiştir. Kira ücreti, kira
süresince vasfı zikredilen dirhem üzerinden 1200 dirhemdir. Mukırrın ikrarı
sahih ve şer‘îdir. Sonra mezkûr meblağa ismi geçen köyde sakin olan Mustafa
oğlu Mehmet Bey kefil oldu. Bu kefalet icap kabulü içermektedir. İlgili ikrar ve
kefalet geçen tarihte gerçekleşip kaleme alındı. (Bey‘ bi’l-istiğlal ve kefalet)

Şâhitler: Hacı Emrullah b. Mehmet, Mustafa b. Ali, Hacı b. Hasan, Hüseyin b.
Abdullah, Ali b. Abdullah ve Hacı Ahmet b. Turdu” (BŞSBNS, 2019, 73B/814).

%12.15: 

“Bursa vilayetinin Subaşı köyünden Pir Ahmet oğlu Mustafa ikrar etti: Mük-
erreme-i Kâtın vakfının mütevellîsinin temsilcisi Halil oğlu Mustafa’ya
mülkiyeti kendine ait olan bir yerleşim mekânını bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle sat-
mıştır. Müşteri yerleşim mekânını mezkûr vakfın malıyla satın almıştır. Yer-
leşim mekânı, adı geçen köyde olup iki alt kat oda, bir ahır ve avluyu
içermektedir. Yerleşim mekânı, Ömer ve Hamza oğlu Mehmet’in mülklerine,
mezkûr köyün Mescidine ve umumi yola sınırdır. Ayrıca adı geçen köyde olan
bir üzüm bağını satmıştır. Üzüm bağı İsa oğlu Mehmet, Halil ve Mehmet’in
üzüm bağlarına ve Mehmet’in tarlasına sınırdır. Yerleşim mekânı ve üzüm
bağının her ikisini bütün müştemilat, sınır, yol ve haklarıyla birlikte belirli ve
kabzedilen bir semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı bütün ihtiyaçlarda
geçerli olan dirhemden 1300 gümüş dirhemdir. Bu bey‘ akdi icap kabulü içer-
mekte olup sahih ve şer‘î bir bey‘ akdidir. Sonra satıcı tekrar sattığı yerleşim
mekânı ve üzüm bağının her ikisini kiralamak istediğinde, müşteri her ikisini
kira akdinin tüm şartlarına riayet ettikten sonra belirli bir kira karşılığında ki-
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raya vermiştir. Kira süresi ekteki tarihin Rebiyülevvel ayının başından itibaren
tam bir seneye kadar olup kira ücreti kira süresince vasfı zikredilen dirhemden
158 gümüş dirhemdir. Bu ikrar sarih ve mer’i olup mukarrun-leh tarafından
yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Satılmış olan mal ve kira ücretini tahsil
etmek için adı geçen köyün sakinlerinden Mahmut oğlu Mustafa ve Yorgi oğlu
Yani kefil oldular. Bu kefalet sahih ve şer‘î bir kefâlet olup icap kabulü ihtiva et-
mektedir. (Bey῾ bi’l-istiğlal ve kefâlet) 

Şâhitler: Ali Çelebi b. Bekir, Abdi b. Mustafa, Ali b. Hacı Yakup, Mehemet b.
Mustafa, Mustafa b. Yusuf, Arslan b. Abdullah vd.” (BŞSBNS, 2019, 6B/59).

%12,5:

“Çarşamba, 19 Zilhicce 1009 Hasan oğlu Hüseyin isimli şahıs ikrar etti: İşbu
kayıt sahibi, kendi vakfının mütevellisi Cafer oğlu Mehmet’e iki tane bahçesini
bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satmıştır. Mezkûr mütevelli, bahçeleri vakıf malıyla
satın almıştır. Bahçeler, Bursa vilayetinin Cumalı Kızık köyünde olup birisi
Alem Şah bahçesi ve diğeri ise Çukurluk bahçesi diye bilinmektedir. Bahçeler,
sahiplerine nisbet edilerek kendi bölgelerinde bilindiği sebebiyle tanımlama ve
sınırlarını beyan etmeye gerek duyulmamıştır. Bahçeleri, bütün müştemilat-
larıyla birlikte belirli ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı,
Osmanlı gümüş dirhemi üzerinden 4000 dirhemdir. Bu bey‘ sahih ve şer‘îdir.
Sonra ismi geçen satıcı, sattığı bahçeleri mezkûr mütevelliden kiralamak istemiş.
Satıcı bahçeleri tahliye ederek alıcıya teslim etmiştir. Alıcı, bahçeleri kabzettikten
sonra ekteki ayın ilk gününden itibaren tam bir seneye kadar belirli bir ücret
mukabilinde satıcıya kiraya vermiştir. Kira ücreti, vasfı zikredilen dirhem üz-
erinden 500 dirhemdir. Bu kira akdi sahih ve şer‘î olup taraflarca kabul
edilmiştir. Mukırrın ikrar ve itirafı sahih, şer‘î, net ve mer’i olup ismi geçen
mütevelli tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. İlgili ikrar 1009
yılı Zilhicce ayının 9. gününde gerçekleşip kaleme alındı. (Bey‘ bi’l-istiğlal)

Şâhitler: Seyyid Nebi b. Seyyid Veli, Hüseyin b. İsa, Arslan b. Abdullah, Cafer
Bey b. Abdullah, Seyyid Mehmet b. Seyyid Hasan, Ömer b. Abdullah, Seyyid
Mahmut b. Seyyid Veli, Hacı Hüseyin b. Hacı Nebi, Mustafa b. Yusuf Serbölük
vd.” (BŞSBNS, 2019, 86B/965).

%12: 

“Aşağıda zikredilecek olan satım akdinin ikrarı için Fahrü’l-müderrisîni’l-kirâm
Ahmet Efendi tarafından vekil tayin edilen ve vekaleti Mustafa oğlu Mevlâna
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Ahmet ve Hüseyin oğlu Mustafa’nın şahitlikleriyle sabit olan Hüdaverdi oğlu
Hüsam ikrar etti: İşbu müvekkili, Şaban oğlu Kerime isimli küçük çocuğun şer‘î
vasisi Abdullah kızı Peymane’ye mülkiyeti kendine ait olan bir yerleşim
mekânını satmıştır. Adı geçen müşteri, yerleşim mekânını ismi geçen çocuğun
malıyla satıcıdan bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satın almıştır. Yerleşim mekânı,
Bursa vilayetinin Musa Baba mahallesinde olup Sinan’ın mülküne, Fahrü’s-
Sâdet Seyyid Hasan Çelebi’nin mülküne ve umumi yola sınırdır. Semen miktarı,
4000 dirhemdir. Sonra satıcı sattığı yerleşim mekânını kiralamak istediğinde,
alıcı yerleşim mekânını tahliye ettikten sonra belirli bir ücret mukabilinde
mezkûr satıcıya kiraya vermiştir. Kira müddeti, 1009 yılı Muharrem ayın ilk
gününden itibaren olup kira süresince 480 dirhemdir. Bu ikrar gerçekleşti.
(Vekalet ve Bey‘ bi’l-istiğlâl)

Şâhitler: Mecliste bulunanlar” (BŞSBNS, 2019, 51A/563).

%11,5:

“Abdullah oğlu Mehmet isimli şahıs ikrar etti: İşbu kayıt sahibi, rahmetli Mah-
mut Çelebi Vakfı’nın mütevellîsi Ali oğlu İbrahim’e mülkiyeti kendine ait ve bu
akdin gerçekleşmesine kadar tasarrufunda ve elinde olan bir yerleşim mekânını
bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satmıştır. Müşteri, yerleşim mekânını zikredilen vakfın
malıyla satın almıştır. Yerleşim mekânı, Bursa vilayetinin Ali Paşa mahallesinde
olup bir tarafı Hâce Hasan’ın çocuklarının mülküne, bir tarafı Medine-i Münev-
vere Vakfı’na ve diğer iki tarafı umumi ve özel yola sınırdır. Söz konusu yerleşim
mekânını bütün sınır ve haklarıyla birlikte belirli ve kabzedilen semen
karşılığında satmıştır. Semen miktarı, ilgili dönemde rayiç olan gümüş dirhem
üzerinden 10000 dirhemdir. Bu bey‘ sahih ve şer‘îdir. Sonra satıcı sattığı yer-
leşim mekânını kiralamak isteyince, alıcı yerleşim mekânını kabzedip tahliye et-
tikten sonra ekteki ayın ilk gününden itibaren tam bir seneye kadar belirli bir
ücret karşılığında kiraya vermiştir. Kira ücreti, vasfı zikredilen dirhem üz-
erinden 1150 dirhemdir. Bu kira akdi sahih ve şer‘î olup taraflarca kabul
edilmiştir. Mukırrın ikrar ve itirafı sahih, şer‘î, net ve mer’î olup ismi geçen
müşteri tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Ondan sonra yer-
leşim mekânı ve kira ücretinin tahsili için Hasan oğlu İsa ve mezkûr mukırrın
karısı Mihreban Hatun kefil oldu. Bu kefalet icap kabulü içermektedir. İlgili
ikrar, tasdik ve kefalet 1009 yılı Zilhicce ayının başlarında gerçekleşip kaleme
alındı. (Bey‘ bi’l-istiğlal ve kefalet)

Şâhitler: Fahrü’l-müderrisîn Abdurrahman Efendi, Mehmet b. Hasan, Abdi b.
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Abdullah, diğer Abdi b. Abdullah, Hasan b. Abdullah vd.” (BŞSBNS, 2019,
85A/948).

%10,62:

“Pazar 29 Zilkade Bursa vilayetinin Gazi Timurtaş köyünden Pürşükür oğlu
Sîmu ikrar etti: Kendi vakfının mütevellîsi Mehmet oğlu Hasan Çelebi’ye
mülkiyeti kendine ait olan bir yerleşim mekânını bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle sat-
mıştır. Adı geçen müşteri, ilgili yerleşim mekânını vakıf malıyla satın almıştır.
Yerleşim mekânı, adı geçen köyde olup Elgederuz oğlu Toma’nın mülküne, İs-
teryanuz’un mülküne, Pürşükür oğlu Balo’nun mülküne ve umumi yola
sınırdır. İlgili yerleşim mekânını bütün sınırlarıyla belirli ve kabzedilen semen
karşılığında satmıştır. Semen miktarı, 8000 dirhemdir. Sonra satıcı sattığı yer-
leşim mekânını, belirli bir ücret mukabilinde Muharrem ayının ilk gününden
itibaren tam bir seneye kadar kiraladı. Kira miktarı, kira süresince 800 gümüş
dirhemdir. Sonra yerleşim mekânı ve ücretini tahsili için zevcesi Papalıksa kızı
Fotun kefil oldu. Bu kefalet icap kabulü içermektedir. (Bey‘ bi’l-istiğlâl ve ke-
falet)

Şâhitler: Ahmet b. İbrahim, Mehmet Çelebi b. Hüseyin, İbrahim b. İsa, Hasan
Bey b. Mahmut el-Caferi, Mustafa b. Yusuf Ser Bölük, Mehmet b. Abdullah ve
Hüseyin b. Ahmet” (BŞSBNS, 2019, 44B/477).

%10: 

“Yani oğlu Toka ikrar etti: Mülkiyeti sahih ve net bir şekilde tasarrufunda olan
iki yerleşim mekânını bey’ bi’l-istiğlal tarikiyle, işbu kendi vakfının mütevellîsi
olan Cafer oğlu Mehmet’e satmıştır. Mezkûr mütevellî vakıf malı ile satın
almıştır. Yerleşim mekânlarının birisi Bursa şehrinin Koca Naip mahallesinde
olup iki alt kat oda, bir zirve, bir selamlık diye bilinen oda, iki fırın ve iki yerde
akar suyu içermektedir. Ve zikredilen yerleşim mekânına bitişik olan diğer bir
yerleşim mekânı ise iki alt kat oda, iki özel oda, meyveli ağaçlar, tuvalet ve iki
yerde akar suyu içine almaktadır. Her iki yerleşim mekânı Ozğuri mülküne,
Yangi mülküne, Zimmî Danyal mülküne, Kasım mülküne ve umumi yola
sınırdır. Her iki yerleşim mekânını bütün sınır, müştemilat, menfaat ve hak-
larıyla birlikte belirli ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı
bütün bölge ve şehirlerde rayiç ve geçerli olan dirhem üzerinden 30000 gümüş
dirhemdir. Bu satım akdi sahih ve şer‘î bir akittir. Sonra satıcı tekrar o sattığı
her iki yerleşim mekânını kiralamak istediğinde, müşteri yerleşim mekânlarını
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kira şartlarına riayet ettikten sonra belirli bir kira karşılığında kiraya vermiştir.
Kira süresi Şaban ayının başından itibaren tam bir seneye kadar olup kira ücreti
kira süresince vasfı zikredilen dirhem üzerinden 3000 dirhemdir. Kira akdi net
ve mer’îdir. Bu ikrar sahih ve şer‘î olup mezkûr mütevellî tarafından yüz yüze
sözlü olarak tasdik edilmiştir. Satılmış olan yerleşim mekânlar ve kira ücretlerini
tahsil etmek için adı geçen satıcının oğlu Ozğuri isimli zimmî kefil oldu. Bu ke-
falet sahih ve şer‘î bir kefalet olup icap ve kabulü ihtiva etmektedir. Bu olay
20.07.1008 tarihinde gerçekleşip kaleme alındı. (Bey῾ bi’l-istiğlal ve kefâlet)

Şâhitler: Ömer b. Ali, Monla Ali b. Baba, Bostan b. Nasuh, Hacı Hüseyin b.
Hacı Nebi, Fahrü’s-sâdât Seyyid Nebi b. Seyyid Veli, Mustafa b. Yusuf, Hacı b.
Abdullah, Mahmut b. Yusuf, Mustafa b. Mehmet, Murat b. Abdullah, Abdur-
rahman b. Yunus, vd. bulunanlar” (BŞSBNS, 2019, 16A/167).

%5,88: 

“Hacı Evliya kızı Emine ikrar etti: İşbu kayıt sahibi, rahmetli Seyyid Mehmet’in
küçük çocuklarının vasisi Seyyid Mustafa oğlu Seyyid Kerim’e mülkiyeti
kendine ait olan bir yerleşim mekânını bey‘ bi’l-istiğlal tarikiyle satmıştır. Müş-
teri yerleşim mekânını çocukların malıyla satın almıştır. Yerleşim mekânı, Bursa
vilayetinin Simitçi mahallesinde olup Bostan’ın mülküne, İbrahim’in mülküne,
Mustafa Çelebi’nin mülküne ve umumi yola sınırdır. Yerleşim mekânını, belirli
ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı, rayiç olan gümüş
dirhem üzerinden 17000 dirhemdir. Sonra satıcı sattığı yerleşim mekânını ki-
ralamak isteyince, alıcı yerleşim mekânını kabzedip tahliye ettikten sonra ekteki
yılın Şaban ayının ilk gününden itibaren tam bir seneye kadar belirli bir ücret
karşılığında kiraya vermiştir. Kira ücreti, kira süresince vasfı zikredilen dirhem
üzerinden 1000 dirhemdir. Bu kira akdi sahih ve şer‘îdir. Mukırrın ikrarı sahih
ve şer‘î olup mukarrun-leh tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edildi. Sonra
yukarıda zikredilen meblağ için Abdullah oğlu Rıdvan kefil oldu. Bu kefalet icap
kabulü içermektedir. İlgili ikrar ile tasdik 1009 yılı Şaban ayının başlarında
gerçekleşip kaleme alındı. (Vesayet, bey‘ bi’l-istiğlal ve kefaelt)

Şâhitler: Hacı Hasan b. Bali, Hacı Sinan b. Abdullah, Cihan b. Molla, Hüseyin
b. Durmuş” (BŞSBNS, 2019, 69A/766).

%2,85:

“Mehmet oğlu Hacı Bostan ikrar etti: İşbu Ayni Hatun Vakfı’nın mütev-
ellîsi olan Mustafa oğlu Abdurrahman’a mülkiyeti kendine ait olan bir yer-
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leşim mekânını bey῾ bi’l-istiğlal tarikiyle satmıştır. Müşteri, yerleşim
mekânını adı geçen vakfın malı ile satın almıştır. Yerleşim mekânı Şilizade
mahallesinde olup bir alt kat oda, bir üst kat oda, kârhâne (iş yeri), hücre,
su kuyusu, su varili, fırın, tuvalet, meyveli ve meyvesiz ağaçları olan
avluyu içermektedir. Yerleşim mekânının kıble tarafı özel yola, doğu tarafı
Kubat Bey vakfına, kuzey tarafı İmam Vakfı’na ve batı tarafı satıcının yer-
leşim mekânına sınırdır. İlgili yerleşim mekânını bütün sınır ve haklarıyla
birlikte belirli ve kabzedilen semen karşılığında satmıştır. Semen miktarı,
bütün ihtiyaçlar için geçerli olan gümüş dirhem üzerinden 14000
dirhemdir. Bu bey‘ sahih ve şer‘î olup icap kabulü içermektedir. Sonra satıcı,
sattığı yerleşim mekânını alıcıdan kiralamak isteyince, alıcı yerleşim
mekânını kabzedip tahliye ettikten sonra vasfı zikredilen dirhem üzerinden
400 dirhem karşılığında kiraya vermiştir. Kira süresi ilgili seneden itibaren
tam bir seneye kadardır. Kira akdi sahih ve şer῾îdir. Bu ikrar sahih ve şer῾î
olup müşteri tarafından yüz yüze sözlü olarak tasdik edilmiştir. Satılmış
olan yerleşim mekânı ve kira ücretinin tahsili için satıcının oğlu Mehmet
kefil oldu. Bu kefalet sahih ve şer῾î olup icap kabulü içermektedir. (Bey῾ bi’l-
istiğlal ve kefâlet) 

Şahitler: İsimleri geçen şahitler” (BŞSBNS, 2019, 2A/13).

Bey‘bi’l-istiğlâlde Tarafların Kimlik Bilgileri

Bey‘bi’l-istiğlâl yoluyla borç alan kimse bâyi‘ (satıcı) aynı zamanda kiracıdır;
borç veren kişi, müşteri (alıcı) ve kiraya verendir. Yukarıdaki örnek kayıt-
larda göründüğü gibi sicilde tarafların (satıcı ve alıcı) ister kadın ister erkek
olsun, kimliklerinin tespitinin yapıldığı ve bu şekilde kimlik konusunda çık-
abilecek anlaşmazlıkların giderildiği açıkça görünmektedir. Mesela alıcı ile
satıcının adı, soyadı, varsa mesleği, oturduğu bölge ve mahallesi kayıtlarda
açıkça yazılmaktadır. Her ikisi mahkemede hazır bulunarak, satım akdinin
rüknü olan icab ve kabulü karşılıklı rıza ile halletmektedirler. Satıcının
satılan malı, alıcıya teslim etmesi, alıcının satılan malı teslim alması ve se-
meni satıcıya vermesi kayıtlarda açıkça ifade edilmektedir. Bütün kayıtlarda
satıcının sattığı ve vurgulamak için alıcının satın aldığı ifade edilmektedir.
Böylece herhangi bir anlaşmazlığın ortaya çıkmasının önlendiği anlaşılmak-
tadır. Bütün bu işlemlerin İslam hukuk anlayışıyla hiçbir çelişkisi yoktur
(Şeyhzade, 1315/1897, s. 210-217; Zuhaylî, s. 3305-3310; Halebî, 1315/1897,
s. 210-214; Molla Hüsrev, s. 142-144).
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Bey‘ bi’l-istiğlâlde Konu Olan Mal

Yukarıdaki örnek kayıtlarda kısmen rastlandığı üzere bu tip satım akitlerinde
akit konusu ev, bağ, bahçe, dükkân ve ağaçlardan oluşmakla birlikte çoğun-
luğunu ev teşkil etmektedir. Akit konusunun hemen hepsinin bulunduğu yer,
sınır, evsaf, miktar ve diğer özelliklerinin tespit edildiği açıkça görülmektedir.
Mesela satılan mal ev ise odası, mutfağı, suyu, tuvaleti, ahırı, bahçeli ve bahçe-
siz, ağaçları varsa meyveli ve meyvesiz olduğu, hangi mahallede olduğu mut-
laka sicile kaydedilmiştir. Dükkân ise hangi pazarda olduğu, vasfı, sınırı bütün
detaylarıyla mutlaka zikredilmiştir. Bağ veya bahçe ise mevkii, türü, hangi
ağaçlardan meydana geldiği mesela (üzüm, kestane vs.), kaç dönümlük olduğu
ve haftanın hangi gününde sulama sırası olduğu bütün ilgili kayıtlarda tefer-
ruatıyla belirlenmiştir. Arsa ise mevkii ve kaç dönüm olduğu açıkça ifade
edilmiştir (BŞSBNS, 2019, 1B/6, 7B/68, 11A/106, 22B/250, 28B/311, 55B/608,
59A/652, 63A/695, 3B/28, 14A/140, 28B/315, 41B/445, 47B/516, 61A/674,
63B/704, 65B/727, 81B/914).

Bey‘ bi’l-istiğlâlde Kira Süreleri

Yukarıdaki kayıtlarda göründüğü üzere ilgili dönemde bu akitlerde zaman
itibariyle genelde yıl esas alınmıştır. Kira süresi 1 senedir. Bir kayıt dışında diğer
bütün ilgili kayıtlarda bir sene kiraya verilmesi net bir şekilde geçmektedir.
Sadece 1 kayıtta mebi‘ 2 sene kiraya verilmiştir (BŞSBNS, 2019, 81B/914). 

Bey‘ bi’l-istiğlâlde Kullanılan Para Cinsleri

1599-1600 yılları arası gerçekleşen 85 bey‘ bi’l-istiğlâl akdinin hemen hepsinde
kullanılan para cinsi “gümüş dirhem”dir; ki bazen direk “gümüş dirhemi”
bazen ise “Osmanlı gümüş dirhemi” diye kayıtlarda geçmektedir. Gümüş
dirhemin o dönemde rayiç olduğu vurgulu bir şekilde kayıtlarda geçmektedir. 

Bey‘ bi’l-istiğlâlın Kuruluş Lafızları

1599-1600 yılları arasında gerçekleşen bey‘ bi’l-istiğlal akitleri, on akit dışında
çoğunlukla “bey‘; istiğlâl için iştirâ; isticâr” lafızlarıyla kurulmuştur.  İki kayıtta
“istiğlâl için iştirâ” yerine “istiğlâl ile iştirâ” (BŞSBNS, 2019, 61A/674, 63B/704),
altı kayıtta “istiğlâl için iştirâ” yerine “istiğlâl yoluyla iştirâ” (45B/494, 46B/505,

1 “h.1008-1009/m.1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicilinin Tasnifi Ve Fıkıh İlmi Açısından Tahlili” başlıklı tezimizin tasnif kısmından
bey‘ bi’l-istiğlal akdiyle ilgili olan kayıtlar takip edilerek tahlil kısmına muracaat edin. 
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57B/634, 63A/696, 64A/708, 67A/744. ) ve iki kayıtta ise “istiğlâl için iştira”
yerine “istiğlâl yoluyla sattım/sattı” (62A/684, 67B/751. ) ifadeleri kul-
lanılmıştır.

Bey‘ bi’l-istiğlâlın Günümüz İslâmî Bankalarında Uygulanma İmkanı 

Yukarıda ifade edildiği üzere bey‘ bi’l-istiğlâl ile ilgili kayıtlar, sayısı bakımın-
dan ilgili dönemde uygulamada beyʻ-i bâttan yani genel anlamdaki alış-veriş
akitlerinden sonra ikinci sırada, vakıf işlemlerinde ise birinci sırada yer almak-
tadır. Onun bu kadar çok uygulanması, insanların günlük işlerinde para
ihtiyaçlarını karşılayabilmek için -bazılarının hileli satış dedikleri ama Hanefi
mezhebinde cevaz verilen- bu tür satım akitlerine çok ihtiyaç duyduklarını
göstermektedir. Günümüzde de bu satım akdini, İslamî Bankalar insanları faiz-
den uzak tutabilmek için bir kredi ve finans yöntemi olarak farklı şekillerde
kullanabilirler. Mesela:

1- Paraya ihtiyacı olan bir kimse, ilk olarak bir gayri menkul malını
bankaya satar. Alış-veriş işlemi bittikten sonra, esasen o mala ihtiyacı olan satıcı,
satılan gayri menkulünün, kendisine icâre (kiraya) verilmesini bankaya teklif
eder. Teklif, banka tarafından kabul edilince, bu satım akdinin sahih ve caiz ol-
ması için, banka satın aldığı gayri menkul malı teslim alarak, tahliye edip tekrar
satıcıya kiraya verir.

2-Banka sermaye sahibine müracaat eder, bir gayri menkul malını ser-
maye sahibine satar. Alış-veriş işlemi bittikten sonra, esasen o mala ihtiyacı olan
banka, satılan gayri menkulünün, kendisine icâre (kiraya) verilmesini sermaye
sahibine teklif eder. Teklif, sermaye sahibi tarafından kabul edilince, bu satım
akdinin sahih ve caiz olması için, sermaye sahibi satın aldığı gayri menkul malı
teslim alarak, tahliye edip tekrar bankaya kiraya verecektir. Böylece hem ser-
maye sahibi ve hem banka kazanmış olacaktır. 

2 “h.1008-1009/m.1599-1600 Tarihli B-18 Numaralı Bursa Şer‘iyye Sicilinin Tasnifi Ve Fıkıh İlmi Açısından Tahlili” başlıklı tezimizin tasnif kısmından
bey‘ bi’l-istiğlal akdiyle ilgili olan kayıtlar takip edilerek tahlil kısmına muracaat edin.

3 Makalenin son sayfasında yer alan tablodaki kayıt numaralarından takip ederek sicil defterine muracaat ediniz.



Sonuç

Araştırmamızda bey‘ bi’l-istiğlâl akdinin üretim, tüketim ve yatırım alanlarında
Osmanlı toplumunun her kesimince ve vakıflarında kredi ve finans yöntemi
olarak yaygın bir şekilde kullanıldığı tespit edilmiştir. İncelenen sicilde bey‘
bi’l-istiğlal akdinin vakıfların hukukî işlemlerinde birinci sırada yer alması, bu
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kurumların sosyal hayat üzerindeki etkilerini net bir şekilde göstermektedir.
Böylece Osmanlı Devleti’nin bir vakıf medeniyeti olduğu gerçeği, halkın
vakıflarla olan münasebetlerinde ortaya çıkmaktadır. 

Şer‘iyye sicilleri üzerinde çalışılarak Osmanlı dönemindeki vakıflarda kul-
lanılan bey‘ bi’l-istiğlâl yöntemi sağlıklı bir şekilde tespit edilebilirse, günümüz
vakıf çalışmalarında faydalanılabilecek ciddi bir tecrübe kaynağı kazanılmış
olur.

Osmanlı döneminde ortaya çıkan ve geliştirilen bey‘ bi’l-istiğlal akdinin,
günümüzde insanları faizden uzak tutabilmek için İslamî Bankalar tarafından
bir kredi ve finans yöntemi olarak kullanılabileceği  kanaatimizce mümkündür. 
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The Macroeconomic Performance of Turkey: An application of the 

Normalized Economic Performance Index

Haman Mahamat Addi

Abstract: Based on Kaldorian Magic Square approach, this paper analyzes the Turkish macroeco-
nomic performance before and after the failed coup attempt of 2016 (2010-2023), using the Nor-
malized Economic Performance Index (NEPI) developed by Medrano-B and  Teixeira (2013). The
results show that, during 2010-2016, Turkey earned its best economic performance. Then, during
the period following the coup attempt (2017-2019), this country experienced its weakest economic
performance of the entire study period. However, the study predicts a slight improvement in the
index for 2020-2023. To regain macroeconomic stability, to grow again at a level close to its long-
run potential, and to catch up its late compared to other emerging countries, this study recommends
a continuation with stabilization measures and economic revival programmes (such as the
"Medium-Term Programme) already started. Meanwhile, a particular focus should be put on fight-
ing against inflation by implementing anti-inflationist policies; fighting against unemployment by
creating more new jobs; dealing with the current account deficit by implementing more relevant
industrial policies focused on reducing country's reliance on high-tech intermediate goods and
services import on one hand, and on fostering high-tech goods export on another hand. Last but
not least, a special focus on further fiscal consolidation and its harmonization with monetary pol-
icy.

Keywords: Macroeconomic Performance, Macroeconomic Stability, Normalized Economic Per-
formance, Medium-Term programme, Inflation, Unemployment, Import, Export

Introduction

The recent failed coup attempt of July 15th has caused both material and human
losses to Turkey. This could have consequences on the state's macroeconomic
performance.

Indeed, macroeconomic performance represents the ability of governments to
achieve their goals. The concept has long fascinated economists. The most pop-
ular among them is unequivocally Kaldor (1971). The latter has defined four
variables, namely: GDP growth, unemployment, trade balance and inflation (all
expressed as percentages), to be economic goals. The initial formulation does
not contain any equation, table nor graphical representation. The author sup-
posed; therefore, good management of economic policy requires the achieve-
ment of those objectives. 

Later on, Karl Schiller, a German economist and political leader of the Social
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Democratic Party (see Medrano-B & Teixeira., 2013), represents Kaldor's objec-
tives in a graphical illustration commonly called "Magic Square" (Dickhaus,
2004). 

Each vertex of the figure corresponds to a specific objective: GDP growth rate
(as a percentage), a rate of unemployment (as a percentage), trade balance (as
a percentage of GDP) and an inflation rate (as a percentage). 

However, the square was not uniform, and the values were taken arbitrarily.
Indeed, from the origin, the growth rate was taking values from 0 to 10, trade
balance's values comprised between -2 to 4, inflation rate from 10 to 0 and for
the unemployment rate, values were included between 12 to 0 (Bernard, et al.,
1988). Furthermore, following Okun's law and Phillips' curve, some of these
objectives are correlated.

Nevertheless, the Magic Square has undergone improvements over time. One
of the latest updates on the figure is the work of Medrano-B & Teixeira (2013).
They drew a new graph called by analogy with the Magic Square, the "Magic
Hypercube". Rather than using a non-uniform figure, they drew a normalized
diamond shape figure. Moreover, they included an index of economic welfare
in their work. Hence, they obtained a normalized economic performance index. 

The kaldorian approach has oriented several studies regarding most of the time
the European Union and America (USA, Brazil or Chile). Yet, few are kaldorian
studies which have been focused on the Turkish economy.

According to the World Bank (2018), Turkey is the 17th largest economy in the
world. With a total population of more than 80 million, the country has almost
tripled its per capita GDP throughout 2000-2016. Macroeconomic and fiscal sta-
bilities were at the heart of the performance, improving employment and in-
come, making the country an upper-middle one (World Bank, 2018).
Nonetheless, since 2016, Turkey is going through some hindrances such as the
failed military coup attempt, a significant depreciation of its currency since mid-
August 2018, a surge in price (the inflation rate has increased from 7.7% in 2016
to 15% in 2018 ) and a deficit of its trade balance (from -3.8% in 2016 to -5.7% in

4 World Economic Database, 2018
5 World Economic Database, 2018



2018 ). Thereby, the economic outlook for the country in the short to the medium
term is increasingly uncertain (World Bank, 2018).

Accordingly, the aim of this study is to compute and to analyze a normalized
economic performance index of the Turkish economy before and after the last
failed coup attempt of 2016.

Beyond this introduction, this paper is or organized as follows. Section 1 pro-
vides a literature review related to Magic Square. Section 2 presents the method
of construction of the normalized economic performance index. In section 3,
the database is presented, and the results are given. Afterward, there is the
study's conclusion.

Literature Review

The literature on measuring macroeconomic performance is dense. Just a se-
lected contribution basing on the Kaldorian magic square is presented in this
section (for literature on non-Kaldorian macroeconomic performance indexes,
see Picek, 2017).

Kaldor (1971), by providing a framework for a comprehensive analysis of the
economic performance of the UK during the post-war period, he extended the
General Theory of Keynes (1936) to an open economy. 

Based on the context of his time, Kaldor(1971) defined four variables as objec-
tives to be followed by governments. Namely: growth rate, unemployment,
trade balance, and price stability. Saavedra-Rivano & Teixeira (2017) point out
that, some of these variables are conflicting (Okun's Law: unemployment versus
real GDP, Phillips' curve: inflation versus unemployment). Consequently, fol-
lowing  Alouini (2012) and Pilkington (2005), it would be difficult for a govern-
ment to reach simultaneously all these objectives. 

Furthermore, following Bernard, et al. (1988), the magic square suffers from the
non-uniform scales of its axes; the weight of each variable is defined randomly.
To remedy, Medrano-B & Teixeira (2013) suggested a new figure based on a nor-
malization of the previous one in a unit area. Thus, they drew a new figure
called by analogy with the magic square: the Hypercube Graph. Besides, they
introduced a formal indicator called Index of Economic Welfare and obtained
a Normalized Economic Performance Index (NEPI). 

It should be noticed that Kaldor (1971) did not include any equation neither
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table nor graphic illustration in his formulation. The idea of a graphic repre-
sentation belongs to Karl Shiller, a German economy minister, and leader of the
Social Democratic Party (Medrano-B & Teixeira., 2013). Indeed, Karl Shiller and
Franz Strauss, a Finance Minister, led the German economy based on that rep-
resentation. The latter, in the form of a square, has been named  Kaldor's Magic
Square  (Firme & Teixeira, 2014). Since then, with minor modifications, several
studies using this stool have been done in more than a few regions or countries.
Thus, (Bernard, et al., 1988) and (Fitoussi & Saraceno, 2013) used the magic
square for a purpose of comparison between countries. In fact, while Bernard,
et al. (1988) compared France's, Japan's and England's performance during the
period before the oil shortage (1960-1973) and during the oil shortage (1974-
1980) thanks to this tool, Fitoussi and Saraceno (2013), used it to compare USA's,
Germany's, France's and Italy's performance throughout 1981-1990 and 1991-
2000 time periods. Overall, they found out that, the USA has reached three of
the four objectives (growth, inflation, and unemployment) while Europe (Ger-
many, France, and Italy) merely masters inflation and upholds current balance.

Economic performance analyzes upon individual countries have marked the
economic literature as well.

In a matter of fact,  Porhel (2007) used the magic square to evaluate Kenya's
performance before the political crisis of 2007. The author found that Kenya's
performance, considered as the best of its region (East Africa) before the presi-
dential election of 2007, experienced a chaotic economic development due to
the crisis it underwent. In the same vein, Kučera (2012) adopted the magic
square's technique to assess the Czech Republic's performance between 2006
and 2011. 

Besides studies based on individual countries, some based on a group of coun-
tries, have contributed to the magic square's improvement. 

Alouini (2012) utilizes the method to evaluate the Euro Area's economic per-
formance during 10 years (1998-2008). He based his study on the "wonderland
concept" which states that: the more the objectives' values increase in the graph,
the more the country is getting closer to the "Wonderland" (see Bokrošová,
2005).

Likewise, Firme and Teixeira, (2014), applied the kaldorian method to analyze
some Latin American and Asian countries' performance. Indeed, they used
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Medrano-B and Teixeira's (2013) approach to compare the macroeconomic per-
formance of the selected countries. This approach, conversely to the one used
by Bokrošová (2005), has the advantage to normalize the variables. Each vari-
able has a different scale. So, rather than considering them as a percentage, they
should be standardized (Medrano-B & Teixeira, 2013). Therefore, the weight of
each variable is not defined arbitrarily anymore. 

In this paper, Medrano-B and Teixeira's (2013) index is used and its formulation
is presented in the following section.

Methodology

To evaluate the Turkish economy's performance before and after the last failed
coup attempt of 2016, the Normalized Economic Performance Index, developed
by Medrano-B and Teixeira's (2013), is used in this study.

Therefore, the maximum and minimum values of GDP rate (γ), trade balance
(τ), inflation (φ) and unemployment (ζ) of Turkish economy from 2010 to 2023
were utilized as intervals of the variables. Also, for taking into account the con-
cept of "wonderland macroeconomic configuration", unreachable goals were
used. Hence, the targets were above the verified maximum and below the ver-
ified minimum. Thus, the intervals of verified values are:

[0.37≤ γ≤11.11];[-8.93≤ τ≤-1.43];[16.70≥φ≥6.47]; [12.33≥ζ≥8.43]    (1)

Therefore, the intervals taking into account the wonderland configuration are:

[0≤ γ≤12];[-9≤ τ≤-1];[17≥φ≥6]; [13≥ζ≥8]                                 (2)

The standardization of those variables requires the following transformation:

[0≤ γ'≤β];[0≤ τ'≤β];[0≥φ'≥β]; [0≥ζ'≥β]                                 (3)

The new values (primed values) are comprised between 0 and a constant β. It
is worth to mention that, a high value of the primed variable (γ', τ', φ' or ζ') de-
picts a good performance of the related objective. For instance, a high value of
φ' reveals a good performance on the country's inflation objective.

Meanwhile, it should be noticed that both original and primed variables have
linear scales. Thus, it is possible to describe each variable's performance via a
linear function. As an example, the case of τ is shown in figure 1 below:
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Figure 1. Transformation of Kaldor’s Variables (The case of τ)

Source: Author based on Medrano-B and Teixeira (2013).

Consequently, the resultant formulas are:

If only the primed variables are taken into account, a Modified Magical Square
can be drawn as follows:
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Figure 2. The Modified Magic Square

Source: Author based on Medrano-B and Teixeira (2013).

The area of the largest lozenge (〖A'〗_w) represents the index obtained by an
ideal country (wonderland). Following Medrano-B and Teixeira (2013), 〖A'〗
_w=〖4(β〗^2⁄2)=1; thus, β=√2/2. Then, the inside polygon’s area is given by: 

A^'=1/2 (γ^' τ^'+τ^' φ^'+φ^' ζ^'+ζ^' γ^' ); with  0≤A^'≤1
(4)

And so, substituting the primed variables (γ^',τ^',φ^',ζ^')  by their equivalents
in (4), gives the Normalized Economic Performance Index.

Hence, the more A^' tends to 1, the closer the country gets to the wonderland
and therefore its macroeconomic performance increases. Conversely, the more
A^'tends to zero, the further the country moves away from the wonderland.
So, its macroeconomic performance declines.
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Source of data

This paper used data obtained from the World Economic Outlook Database
(IMF ). For the economy's growth rate (γ), the GDP percentage change at con-
stant prices was used. The current balance account was used as GDP percent-
age, to determine the external situation (τ). The average price level for the
consumer has been used for the inflation rate (φ). Finally, the unemployment
rate (ζ) was expressed in percent of the total labor force.

The data go from 2010 to 2023 and are divided into 3 periods (P1, P2, and P3).
P1 includes data before the failed coup attempt (2010-2016); P2 contains data
belonging to the period following the coup attempt (2017-2019) and P3 repre-
sents forecasted data (2020-2023). 

Results

The study aims to compute and to analyze a normalized economic performance
index of the Turkish economy before and after the last failed coup attempt of
2016. Thus, the following figure summarizes the Turkish macroeconomic per-
formance.

Figure 3. Kaldor’s Magic Square of Turkey

Source: Author’s computation

5 International Monetary Fund (IMF). October 2018. World Economic Outlook Database
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/02/weodata/download.aspx



According to the polygon concerning P1 in figure 3, Turkey obtained the best
performance in three out of the four objectives, during the first period (P1: 2010-
2016).  Indeed, during P1 this country reached its best growth rate (6.75%) to-
gether with its least inflation rate (7.96%) and the unemployment rate (9.82%).
Consequently, the macroeconomic performance belonging to those variables
was the best throughout the three periods (γ'=0.39, φ'=0.58 and ζ' =0.45). During
the second period (P2), Turkey experienced a decrease in virtually all variables
(except the current balance that depicts an increase of 40%) while the last period
(P3) predicts a slight improvement in all variables (see table 1). The comparison
of the other polygons confirms this finding. Indeed, there is a small difference
between those diamonds. In other words, the forecasted values (2019-2023) pre-
dict a minor improvement of Turkish macroeconomic performance. 

For more accurate analysis, the Normalized Economic Performance Index's
(NEPI) result is given in table 1.

Source: Author’s computations

Let us recall that, the index is comprised between 0 and 1. Having a value of
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the index tending to 0 is synonymous to weak performance. Otherwise, when
it tends to 1, the economy tends to the "wonderland".

Thus, the table shows that, during the period before the coup, Turkey experi-
enced the best economic performance (0.36). This is confirmed by the "Turkey
Country Snapshot" (World Bank, 2018). Then, for the period following the coup
(P2), the NEPI underwent a decrease of 67% due to the lessening of its variables.
This situation might partly be explained by the significant depreciation of its
currency since mid-August 2018 (see figure 4 in Appendix). Depreciation in-
creases import prices and causes inflation. This would explain the decline ob-
served in inflation's performance of the given period (-70%). Indeed, in 2018,
Turkey has registered 15% of the inflation rate, almost double of the year 2010. 

Moreover, as it can be seen from table 1, during the second period, Turkey ob-
tained a good performance of its current balance (0.42) which, compared to the
one of P1, has considerably improved (40%). This finding means that the coun-
try underwent a decline in its imports that became less than its exports. Truly,
with the substantial loss of its currency's value in 2018, Turkey has witnessed a
vertiginous lessen of its imports (see figure 5), thus making its current balance
positive. Consequently, even if Turkey obtained a notable increase in its current
account performance, this does not mean an improvement of its economic per-
formance. The reason is that the lessening registered by its imports could ex-
plain the price surge and the weakness of its economic growth observed during
the period following the attempted coup.

Figure 4 Evolution of Turkish’s Export and Import through 2010 and 2023
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Source: Author’s computation based on data obtained from IMF (2018).

Furthermore, it is worth highlighting that, according to table 2, when more
emergent countries are taken into account (Brazil, Russia, Turkey, China and
South Africa), Turkey is ranked among the countries with the lowest economic
performance during 2010-2018. Indeed, the economic performance of this coun-
try has just exceeded that of South Africa.

Happily, for the last period (P3), table 1 predicts an improvement of the index
from 0.12 to 0.18 (a rise of 51%). Only economic growth performance will expe-
rience a decrease. This result can be seen in figure 3 as well. Indeed, the fact
that the polygon belonging to the second period is almost entirely included in
that of the third period confirms the fact that the objective variables will un-
dergo an improvement.

Nevertheless, though the third period (P3) is generally characterized by a better
performance than the second period (P2), it must be noted that P1 has an eco-
nomic performance better than those of P2 and P3. Therefore, to regain macro-
economic stability to grow again at a level close to its long-run potential, and
to catch up its late compared to other emerging countries, this study recom-
mends a continuation with stabilization measures and economic revival pro-
grammes (such as the Medium-Term Programme) already started. Meanwhile,
a particular focus should be put on fighting against inflation by implementing
anti-inflationist policies; fighting against unemployment by creating more new
jobs; dealing with the current account deficit by implementing more relevant
industrial policies focused on reducing country's reliance on high-tech inter-
mediate goods and services import on one hand, and on fostering high-tech
goods export on another hand. Finally, a special focus on further fiscal consol-
idation and its harmonization with monetary policy.

Conclusion

This paper aimed to analyze the Turkish macroeconomic performance before
and after the failed coup attempt of 2016. In this regard, based on the Kaldorian
magic square, the standardized index of welfare, called the "Normalized Eco-
nomic Performance Index" (NEPI), developed by Medrano-B and  Teixeira
(2013) was used.

The literature on measuring macroeconomic performance being dense, a se-
lected contribution based on the Kaldorian magic square has been presented,
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then the Normalized Economic Performance Index, created by Medrano-B and
Teixeira (2013) was presented as well. Comprised between 0 and 1, the index is
used to analyze the macroeconomic performance of countries. When the index
tends to 0, the country's economic performance becomes weaker and when it
tends to 1, the country gets closer to the wonderland (ideal country).

Based on annual data going from 2010-2023, the index showed that Turkey
earned its best economic performance during the period before the coup at-
tempt (2010-2016); then, during the period following the coup attempt (2017-
2019), Turkey has experienced a decrease in virtually all the variables of the
index. More precisely, during 2017-2019, the results showed that this country
has registered its weakest economic performance (0.12) of the entire study pe-
riod.  This finding could partly be explained by the significant depreciation un-
derwent by its currency since mid August 2018. 

Moreover, it is worth highlighting that, during 2010-2018, Turkey is ranked
among the countries with the lowest economic performance when more emerg-
ing countries (Brazil, Russia, Turkey, China and South Africa) are taken into
consideration.

Furthermore, the index predicts a slight improvement of Turkey’s macroeco-
nomic performance for 2020-2023.

Finally, to regain macroeconomic stability, to grow again at a level close to its
long-run potential, and to catch up its late compared to other emerging coun-
tries, this study recommends a continuation with stabilization measures and
economic revival programmes (such as the "Medium-Term Programme) already
started. Meanwhile, a particular focus should be put on fighting against infla-
tion by implementing anti-inflationist policies; fighting against unemployment
by creating more new jobs; dealing with the current account deficit by imple-
menting more relevant industrial policies focused on reducing country's re-
liance on high-tech intermediate goods and services import on one hand, and
on fostering high-tech goods export on another hand. Last but not least, a spe-
cial focus on further fiscal consolidation and its harmonization with monetary
policy.
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Appendix

Figure 5 USD versus Turkish Lira from 2010 to 2019

Source: Author based on data obtained from FXTOP (2019).

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

85



An Empirical Analysis of Macroeconomics Determinant of 

Exchange Rate in Turkey

Ismael Mohammed Nasir

Abstract: This study aims to investigate the macroeconomic determinant of the exchange rate in
turkey. The dataset that we use in the analysis covers 52 quarters within the period 2006Q1- and
2018 Q4. In this research, the stationary analysis of the series is determined by the Augmented
Dickey-Fuller Test (ADF) and the PP (Phillips-Perron test) unit root tests. The study employed the
econometric analysis such as Vector Autoregressive (VAR) method and Johansen co-integration
test to determine whether there is a long-term relationship between variables. The ADF and PP
unit root test results show that the series is stationary at first difference (I1). According to Johansen
co integration test results, it has been found that there is a long-run relationship between the vari-
ables involved in the analysis. From the Johansen normalization result in the long run Trade Open-
ness, Reel Gross domestic product and money supply have a positive impact while foreign direct
Investment inflow and consumer price index has a negative impact on average Ceteris paribus. Fi-
nally, the results are consistent with exchange rate theories and some empirical studies.

Keywords: Exchange rate model, exchange rate determinant, VAR, Johansen Co-integration analy-
sis, Turkey

JEL Codes: C32, C50, F30, F31

Introduction

The global monetary system has developed enormously over the years. Coun-
tries have changed their exchange rate regimes to achieve the primary objective
of exchange rate stabilization before 1870, the international monetary system
was known as' Double Standard' or' Bimetallism' at a global level. Former
bimetallism existed only with the sole legitimate tender for gold and silver. The
gold standard was established in 1870 with the cooperation of countries as
countries pegged their currencies to gold. The failure to follow the rules of the
system, however, led to the system's failure. With the outbreak of the two World
Wars in 1914 and 1939, stable exchange rate regimes had gone completely hay-
wire (Burange et al 2011). 

The Bretton Woods system was established in 1944 and lasted about two
decades. Basically, the system was the gold exchange standard. The system al-
lowed the creation of two global institutions, first of all, the International Mon-
etary Fund (IMF) to comply with international trade rules agreed upon and
financing and supplying credit services in their balance of payments to nations
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with acute difficulties. Second, for long run development assistance the Inter-
national Bank for Reconstruction and Development (IBRD or World Bank) was
established (Burange et al 2011). 

A big regional and international occurrence has induced changes in the ex-
change rate system. Clearly, the fall of the Bretton Woods regime was the result
of pressure set up in a relatively rigid system of exchange rate regimes, followed
by a sharp rise in dynamic structures (Rogoff, et al. 2003). After the Bretton
Woods system collapsed in 1973, the regime of fixed exchange rates has been
discarded and nations have been forced to fluctuate. Exchange rate instability
has become an inherent fact of life for countries that follow a floating exchange
rate regime. The instability of the exchange rate refers to significant variations
in the equilibrium of the exchange rate or short-term changes in the long-term
currency patterns (Oaikhenan and Aigheyisi, 2015; Giannellis and Papadopou-
los, 2011). 

The research is an analysis of a single country. Since there is a vast literature
examining the impact of exchange rates on different macroeconomic aggregates
such as economic growth, trade balances, domestic and foreign investments
and capital flows. There is, however, little empirical evidence and an analysis
of the triggers or determinants of the turkey exchange rate, it is anticipated that
this study will contribute to existing literature and reveal certain policy impli-
cations. The goal of this analysis is, therefore, to examine the macroeconomic
exchange rate determinant in Turkey for the period 2006Q1-2018Q2 covering
52 quarters. The study comprises of the following sections in order to achieve
our goal: the next section provides theories and models of exchange rate, section
three presents applied literature and empirical review on the exchange rate.
While the fourth section presents data and econometric methodology, the fifth
presents discussion and analysis. The final section concludes the paper.

Empirical Literature  

There is a variety of empirical researches on various countries or groups of
countries using time series data as well as panel data analysis and using differ-
ent methodologies in the study on exchange rate determinants. In this section,
the researcher tries to present some of the empirical studies investigating the
exchange rate determinant in turkey and other countries. As of the examination
of our study, the main factors that determine the exchange rate are gross fixed
capital formation, broad money growth, trade openness, real GDP per capita
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relative to trading partners, oil prices, fiscal expenditure, interest rate, and oth-
ers.

In the empirical literature, Ahmed S. et al (2012) in the framework of the mon-
etary approach examined exchange rate determinants for US Dollars for Pak-
istani Rupee using monthly data from January 1982 to April 2010 for Pakistan
relative to the USA. In their study of PKR / USD exchange determinants in Pak-
istan, they used the ARDL approach to the co-integration and error correction
model. The study revealed that Pakistan's stock of money, debt and foreign ex-
change reserves are all, in relative terms, significant determinants of the ex-
change rate between Pakistan's Rupee and the US Dollar. Empirical results also
indicate that political instability has a significant negative impact on the value
of the domestic currency.

Mustapha I, man et al. (2013) analysed the case of real exchange rate determi-
nants in Ghana by including inflation using time series data from 1985 to 2010,
followed by an ARDL-Bounds Check (Auto-Regressive Distributed Lag)
method to co-integration. Their results have shown that inflation to have a pos-
itive impact on the real exchange rate in the long term, but a negative impact
in the short term. Their research also found that inflation in the short run de-
preciated the real exchange rate and appreciated the real exchange rate in the
long run.

Edwards (1989) used a panel of twelve developing countries to develop a model
for developing nations to clarify real exchange rate determinants. According to
Edwards, some of the main (long-term) drivers of the real exchange rate are
terms of trade, level and composition of public consumption, controls on capital
flows, controls on trade and investment, and technological progress and accu-
mulative of capital and the short-run determinants of the real exchange rates
are nominal exchange rate and domestic credit.

MacDonald and Ricci (2003) estimated the stability of South Africa's real ex-
change rate through a Johansen co-integration estimate. Their results revealed
that the long-term behavior of South Africa's actual effective exchange rate can
be addressed by relative GDP per capita (productivity), real interest rate dis-
parities, real commodity prices (trade terms), trade openness, the fiscal balance
and the magnitude of net foreign assets.

In a recent study, Sakanko and David (2017) analysed the exchange rate deter-
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minants in Nigeria using time series data from 1980 to 2016 and using the Vector
Error Correction Mechanism (VECM) to differentiate the long-run exchange
rate determinants from their short-run determinants. Their study shows that
openness to trade, capital inflows, changes in domestic price levels, interest rate
differentials, government purchases of tradable and non-tradable products are
the main long term determinants of the exchange rate in Nigeria, while changes
in capital inflows, interest rate differentials and domestic price levels are the
major short term determinants of the exchange rate in Nigeria.

Bernardina Algieri (2013) investigated the key determinants of the real effective
exchange rate fluctuations in Russia during the transition period that began in
the early 1990s and used Johansen's technique of co-integration (1991, 2000) to
describe the long-term relationship between variables. In a time-series dimen-
sion, the researcher utilized five strands of empirical literature to explain the
factors that drive the dynamics of the exchange rate. The study finding indicates
a positive long-term co-integration relationship between the REX, productivity,
the financial position of government and oil price, and a negative relationship
with foreign reserves.

In a further recent study, Kılıçarslan, Z, Z. (2018) studies exchange rate volatility
determinant studies to determine factors that affect exchange rate volatility in
Turkey for the period 1974 to 2016. The researcher used GARCH model to cal-
culate the actual effective volatility of the exchange rate; the Johansen co-inte-
gration test are used to determine whether there is a long-term relationship
among variables. In addition, the coefficients of the long-term relationship
among variables are estimated by the FMOLS method. Results from the FMOLS
method disclose that gross fixed capital formation (% of GDP), broad money
growth (annual %) and trade openness (% of GDP) positively affects signifi-
cantly, whereas foreign direct investment (% of GDP), GDP (constant 2010 US$),
general government final consumption expenditure (% of GDP) negatively af-
fects. The study concluded that the increase in domestic investment money sup-
ply and trade openness increases the real effective volatility of the exchange
rate, while the increase in foreign direct investment, output and government
spending also reduces the real effective volatility of the exchange rate.

According to Tunaer (2018), The Empirical Test shows that the main determi-
nants of Turkish real effective exchange rates are real GDP per capita compared
to trading partners, oil prices, fiscal expenditure, and international openness.
Regardless of assumptions, there is no significant long-term relationship be-
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tween net foreign assets in Turkey and real exchange rates. The persistent im-
provement in productivity measurement (GDP per capita compared to key
trade partners) is correlated with the pressure of appreciation of the exchange
rate of equilibrium. Despite the decline in high productivity in 1997 and 1998,
the exchange rate of equilibrium decreased. Despite the oscillations implied by
fluctuating oil prices, due to strong productivity growth, the equilibrium ex-
change rate had an increasing trend in the 2000s.

Furman et al. (1998) analysed the effects of the exchange rate in nine developing
countries during 1992-98 on an increase in interest rate, inflation, and many
non-monetary factors. Researchers found the high-interest rate to be correlated
with a succeeding nominal exchange rate decline, but the impact was more pro-
nounced in low-inflation countries than in high-inflation countries.

Klitgaard and Weir (2004) tried to explain the exchange rate changes in the short
run by observing the net position of speculators. They claimed that interest rate,
GDP and prices can be useful to predict the exchange rate in the long run; how-
ever, in the short run (daily basis) the behavior of speculators must be observed.

According to SIMBI et al (2016), examine the exchange rate determinants in an
import-based economy such as Rwanda. The researchers selected the macro-
economic and certain elements of non-parity variables such as money supply
(broad money), discount rate, trade balance, external government debts, and
real gross domestic product to determine their effect on Rwandan exchange rate
movement of Rwandan francs into United States dollars for the period ranging
from 2000Q1 up to 2015Q4. This study found that broad money and trade bal-
ance continues to drive the long-term exchange rate of Rwandan francs.

Summing up the literature review, it is visible that worldwide evidence in favor
of the exchange rate has risen over time with increased accessibility of data, en-
hanced econometric methods, and improvement in model specifications.

Data and Methodology 

This study aims to examine the determinant of the exchange rate in turkey. The
dataset that we use in the analysis is within the period 2006Q1- and 2018 Q4
covering 52 quarters. We consider the availability of the exchange rate and other
independent variables data for Turkey at the stage of the study year selection.

The real effective exchange rate (REER) is the dependent variable of our econo-
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metric model. The main explanatory variables of the model are Real Gross do-
mestic product (RGDP), M2 money, Consumer price index (CPI), foreign direct
investment inflow (FDI inflow) and Trade openness (OPN). All the economic
variables are expressed in U.S. Dollars ($) and we take natural logarithms of all
the variables in the model. Econometric estimations are conducted with Eviews
10 and Stata14. The paper tried to find out the determinants of the real effective
exchange rate in Turkey by developing a simple real effective exchange rate
model for Turkey as given in equation (1) below: 

The abbreviations, descriptions of variables and source of the data
are presented in the Table1.  

Table 1 Definitions and Sources of Variables

Therefore, the long relationship of the variables can be shown below in equation
(2) as:

Before employing the model, the properties of the time series were conducted
using both the Augmented Dickey-Fuller test (ADF) and the Philips-Perron test
(PP) to determine the stationarity of the variable. In other words, the stationar-

7 The logarithmic transformations of the series with negative and zero values are conducted by “Ln[(xi-minimum(X))+1]” formula.



ity tests provided evidence of the order of integration of the variables included
in the model, establishing whether the variable is integrated of order zero I(0)
or order one I(1) (Gujarati  2004).The study employed the econometric analysis
such as Vector Autoregressive (VAR) method and Johansen co-integration test
to determine whether there is a long-term relationship between variables. 

Table 2 Augmented Dickey Fuller and the Philips-Peron test (PP) Unit Root Tests
(2006Q1-2018Q4)

Discussion and Analysis 

Econometric model Estimation 

Unit Root Test 

Before testing for the existence of a co-integration relationship between macro-
economic variables, the stochastic properties of the data are assessed based on
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a series of unit-root tests. Series are held subject to unit-root tests to determine
long-term relations in the first stage of the analysis. Data needs to be stationary
in the same order for co-integration tests associated with long-term relation-
ships. The order of integration of the series is assessed using the conventional
ADF tests for stationary, with the lag structure determined using Akaike Infor-
mation Criteria and Philips-Peron test with the lag structure determined using
Default (bartlett kernel) criteria. Table 2, Presents results from the Augmented
Dickey-Fuller tes (ADF) and the Philips-Peron test (PP) of unit root tests con-
ducted.

According to the results which are shown in Table 2, all the series level values
contain unit-root. However, when primary differences of series are taken, they
became stationary. In this case, the Long-term relation is convenient to be in-
vestigated since all the series are stationary at the same Order.

Determination of Lag Length and Appropriate Model

It is necessary to find the optimum lag length before proceeding to the Johansen
co-integration test. VAR analysis is used to determine the optimum lag length.
When the VAR model is established, the model selection criteria values for var-
ious lag lengths are as shown in Table 3.

Table 3 Determination of Lag Length

*Shows lag order is chosen by the criterion, LR: sequentially modified LR test
statistic (each test at 5% level), FPE: Final prediction error, AIC: Akaike infor-
mation criterion SC: Schwarz information criterion, HQ: Hannan-Quinn infor-
mation criterion

As presented in Table 3, the relevant number of lag length for the unrestricted
VAR model is 4 according to the LR, FPE, AIC, and HQ information criteria.
The presence of a long-run association between variables is determined by the
Johansen co integration test after the appropriate number of lag length is de-

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

93



termined. When the co integration test is applied, it is important to determine
whether the model includes kind of trend is affected by the variables. In order
to determine the appropriate model, usually, the model with the minimum
Akaike and Schwarz value is selected. In the study, the model with the smallest
Akaike and Schwarz values became a quadratic deterministic trend model.

Stability Analysis 

The diagnostic test was carried out to find any possible spurious results and
ensure that the results meet the standard classical linear regression assump-
tions. No root lies outside the unit circle thus the VAR satisfies the stability con-
dition.

VAR Residual Serial Correlation LM Tests

Table 4 VAR Residual Serial Correlation LM Tests

N.B: *Edgeworth expansion corrected likelihood ratio statistic.

From the above table based on LM test there is no serial correlation 1-3 lags, we
can reject the null hypothesis no serial correlation at lag 1-3 their value is less
than p-value 0.05 however one cannot reject the null hypothesis of no serial cor-
relation beyond 4 lags. This seems to be supportive that the idea of 4 lag is suf-
ficient from our previous information criteria.
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Heteroskedasticity Tests

The VAR residual Heteroskedasticity tests (levels and squares) result shows
that since the p-value of Chi-sq is greater than 0.05 Probability; we accept the
null hypothesis of there is no Heteroskedasticity and reject the alternative hy-
pothesis there is Heteroskedasticity.    

Johansen Co integration Analysis 

Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) have developed a co-integra-
tion test that can be used even if there is more than one co-integration relation-
ship between variables, using the VAR model that takes all the variables
endogenous. The co-integration tests allow the estimation and modeling of the
long-run relationship between variables that are stationary at the same level
but are not stationary in their levels.

Trend assumption: Linear deterministic trend; Series: LN_REER LNFDI_IN-
FLOW LN_TROPP LN_RGDP LN_M2 LN_CPI.   Lags interval (in first differ

Table 5 Results of Johansen Co integration Test

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

95



Max-eigen value test indicates 5 co- integrating eqn(s) at the 0.05 level, * denotes
rejection of the hypothesis at the 0.05 level, **MacKinnon-Haug-Michelis (1999)
p-values.

The results of the Johansen co integration test for the determination of the ex-
istence of a long-term relationship between variables are presented in Table 5.
Johansen's maximum likelihood approach uses two types of probabilistic test
statistics. One of them is the trace statistic and the other is the maximum Eigen
value statistic. According to the trace statistic and maximum Eigen value sta-
tistic, the null hypothesis (r = 0) that there is no co- integration relation between
variables is rejected against the alternative hypothesis that there is a co-inte-
gration relation between variables. Because trace statistic and maximum Eigen
value statistic values are greater than the critical value of 5%. Both the trace sta-
tistic test and the maximum Eigen value statistic test at the 5% level show that
the equation of co-integration is 5. This result shows that there is a long-run re-
lationship between the variables. 

Table 6 Johansen normalization result

N.B:  Normalized co- integrating coefficients; *at 5% significant level 

Based on the Johansen normalization result of the above table 6; the result

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

96



shows that in the long run trade openness (LNTROPP), Reel GDP (LNRGD)
and money supply (LNM2) has a positive impact while foreign direct invest-
ment inflow (LNFDIINFLOW) and consumer price index (LNCPI) has negative
impact on (LNREER) on average ceteris paribus. The coefficients are statistical
significance at 5% level. Finally, The null hypothesis (r = 0) that there is no co
integration relation between variables is rejected against the alternative hypoth-
esis that there is a co-integration relation in the model. 

Conclusion and Remarks

There is a wide literature analysing the effect of the exchange rate on various
macroeconomic aggregates such as economic growth, trade flows, domestic and
foreign investments, and capital flows. However, there are not many studies on
the causes or determinants of the exchange rate in turkey. This study aims to
investigate the macroeconomic determinant of the exchange rate in turkey. The
dataset that we use in the analysis covers 52 quarters within the period 2006Q1-
and 2018 Q4. The real effective exchange rate (REER) is the dependent variable
of the econometric model. The main explanatory variables of the model are a
real gross domestic product (RGDP), M2 money, Consumer price index (CPI),
foreign direct investment inflow (FDI inflow) and Trade openness (OPN). 

In this research, the stationary analysis of the series is determined by the Aug-
mented Dickey-Fuller Test (ADF) and the PP (Phillips-Perron test) unit root
tests. The study employed the econometric analysis such as Vector Autoregres-
sive (VAR) method and Johansen co-integration test to determine whether there
is a long-term relationship between variables. The ADF and PP unit root test
results show that the series is stationary at first difference (I1). According to Jo-
hansen co integration test results, it has been found that there is a long-run re-
lationship between the variables involved in the analysis. From the Johansen
normalization result in the long run Trade Openness, Reel Gross domestic prod-
uct and money supply have a positive impact while foreign direct Investment
inflow and consumer price index has a negative impact on average Ceteris
paribus. The coefficients are statistical significance at a 5% level; the null hy-
pothesis (r = 0) that there is no co integration relation between variables is re-
jected against the alternative hypothesis that there is a co-integration relation
in the model. Finally, the results are consistent with exchange rate theories and
some empirical studies.
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The Role of Foreign Capital Investment in The High 
Unemployment Situation in Ghana

Jamal Appiah-Kubi

Abstract: Due to the presence of raw materials and cheap labour, among other factors in Ghana,
foreign financial capital is increasingly being invested in its economy. While the operations of foreign
corporations in Ghana has yielded positive effects such as the provision of technology and alter-
native means of production, this paper contends that the phenomenon has also contributed to the
high level of unemployment in the country. With the rampancy of foreign investment in Ghana usu-
ally being touted as a gateway to Ghana’s development, attention has not been paid to how it en-
cumbers bottom-up economic growth in the country, especially in literature. This paper focuses
on ways through which foreign investment in Ghana impedes economic growth, particularly focus-
ing on unemployment. Three main ways through which the investment of foreign capital in Ghana
has contributed to the heightened unemployment in Ghana are the introduction of Structural Ad-
justment Programmes (SAPs), increased importation of goods into the country, and increased op-
eration of foreign companies in Ghana and resultant competition with local companies. The paper
recommends that the government should regulate the influx of foreign corporations and investors
into Ghana so that the initiatives of indigenous entrepreneurs and financiers can also be promoted
to thrive. Furthermore, the state should support local firms through ways such as subsidies and
human capital resource development programmes, as a means of strengthening the local industries.
This will help such industries to grow and be able to employ more Ghanaians.

Keywords: Financial Globalization, Foreign Capital Investment, Importation, Indigenous Industries,
Structural Adjustment Programmes, Unemployment

Introduction

A major force that continues to drive trade and other aspects of economic ac-
tivities in modern society is globalization. The current trends in globalization
has led to the easy transfer of capital across borders. In contemporary societies,
capital has become a strong economic factor that operates beyond the borders,
creating wealth in different economies and sectors. Globalization and the easy
cross border flight of capital has resulted into many foreign investors investing
in many countries especially the developing and less developed ones (Stiglitz,
2012). Such countries and economies have become prime target for many in-
vestors due to the many factors such as the availability of cheap labour, low
taxes and lack of stringent laws on economic activities (Demirhan & Masca,
2008). 

Ghana has seen massive injection of foreign capital into its economy, through
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its interaction with other countries and foreign corporations (Aryeetey, Osei,
Twerefou, Laryea, Baah-Boateng, Turkson & Codjoe, 2001). The injection of for-
eign capital coupled with the transfer of technology into Ghana has been in-
strumental in the expansion of the economy, among other positive effects
(Aryeetey et al., 2001). Considering the advantages gained, both the govern-
ment and private sector have continued encourage the injection of foreign cap-
ital into the country’s economy through various means. 

Regardless of the positive effects associated with the injection of foreign capital
into Ghana’s economy which have been highlighted in literature, some negative
effects are also associated with the phenomenon. As insinuated by Johnny,
Timipere, Krokeme and Markjackson (2018), regardless of the numerous advan-
tages associated with the investment of foreign capital in the developing coun-
tries, foreign corporations invest in countries not for the benefit of the countries,
but for their accumulation of wealth. This means that most foreign capital is in-
vested primarily to accrue more wealth for the owners of capital with little or
no consideration of the target country’s economy. A key negative effect is in-
creased unemployment. This paper’s significance lies in its focus on how the
increased injection of foreign capital into Ghana’s economy has contributed to
the heightened level of unemployment in the country. The paper has been ne-
cessitated by the high rate at which expatriates are working in virtually all sec-
tors in the economy, and the high introduction of foreign capital in the economy
which is instigated by both the government and private enterprises. 

Governments and Private Sector’s Encouragement of Foreign Capital into
Ghana

In order to understand how the government of Ghana and private sector have
championed the high influx of foreign capital into the country, the role played
by both entities will be briefly discussed. I begin the discussion with the gov-
ernment of Ghana. Over the years, the government has acquired funds for proj-
ects from other countries and supranational organizations such as the
International Monetary Fund (IMF) and World Bank (Konadu-Agyemang,
2018). With such financial assistance, the government has entered into some fi-
nancial and economic agreements with such external institutions (Tsikata,
Fenny & Aryeetey, 2008). These agreements have had a role in the increased op-
eration of foreign corporations in the country. Besides the loans, grants and
other financial agreements, the government encourages foreign investors and
corporations to invest in the Ghanaian economy. The incumbent Nana Akufo-
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Addo-led government of Ghana has the attraction of foreign investors and busi-
nesses into the country as one of its main objectives, as a means of boosting eco-
nomic growth (Albright Stonebridge Group, 2017; Graphic Online, 2018). While
a positive effect can be harnessed from this, it defeats efforts to solve the prob-
lem of unemployment in the country, a matter that will be elaborated upon sub-
sequently.  

The private sector of the country has also been active in encouraging the influx
of foreign capital into the country. Like the government, individuals and cor-
porations in Ghana, have brought foreign investors and corporations into the
country for economic purposes (Adomonline.com, 2018). The mining sector in
Ghana has become overly condensed by foreign corporations who have in-
vested their financial capital and technology into amassing wealth from the
soils of the country (Hilson, Hilson & Adu-Darko, 2014). Currently, many min-
ing communities in Ghana such as Dunkwa Offin, Tarkwa and Akwatia are
highly dominated by foreigners from countries such as China, South Korea and
other African countries, who have taken over the mining activities (Bawa, 2010).
Although governments have tried to rid the mining sector of foreigners, espe-
cially in the small and medium scale mining, the practice still continues. This
can be attributed partly to the backing such foreigners have gotten from some
local individuals who wield political or economic power in the communities in
which the practice is perpetuated or the country at large (Hilson, Hilson & Adu-
Darko, 2014). 

Unemployment in Ghana 

Unemployment has become one of the most pressing problems facing the coun-
try, if not the most pressing. The severity of unemployment in Ghana has man-
ifested in various political parties capitalizing on the issue to gain the mandate
of governance. Although many promises have been made to solve the problem,
and in reality, some measures have been implemented by successive govern-
ments over the past decade, the problem has not only persisted but worsened,
in the face of population growth. Ghana’s unemployment rate rose from 2.30%
in 2016 to 2.4% in 2017 (Trading Economics, 2018). According to Baah-Boateng
(2015), key reasons for unemployment in Ghana are sex, marital status and
rural-urban migration which has made it extremely difficult for many people
in the country to be employed. The mismatch between the expertise produced
from the country’s education system and the demands of the labour market
have also been cited as a factor of the unemployment situation (Baah-Boateng,
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2015; Owusu-Ansah & Poku, 2012). 

Whiles unemployment in Ghana affects people in the various brackets eligible
for employment in Ghana (15+ years), youth unemployment is the highest
(Baah-Boateng, 2018). Considering that the youth (from 15 to 35 years) consti-
tuted about 33.5% of the total population of the country in 2015 (based on com-
putations from the 2010 Population and Housing Census (PHC), Ghana Living
Standards Survey (GLSS 6) and Labour Force Survey) (Baah-Boateng, 2018),
their inability to engage in economic activities could gravely hurt the country’s
present and  future economies. The high unemployment among the graduates
from the various educational institutions has attracted attention from various
sections of the population (National Labour Commission in Ghana (cited in
Jonah, 2011). 

The increase in the number of tertiary educational institutions and the stagnant
or slow increase in job creation has been one of the main causes of high graduate
unemployment in the country (Biney, 2015). Whiles entrepreneurship and job
creation has been one of the areas in which drastic improvement is acknowl-
edged (Owusu-Ansah & Poku, 2012), there has been exponential increase in the
number of tertiary institutions in Ghana which churn out graduates every year.
This means that many graduates are produced to compete for few jobs, render-
ing many of them jobless (Biney, 2015). For example, according to the Trade
Union Congress (TUC) of Ghana (cited in Donkor, 2014) the number of gradu-
ates produced yearly by only the universities in the country lies between
250,000 and 300,000. The high level of graduate unemployment has been cited
by Aryeetey (2011) who asserts that about 50% of graduates who leave Ghana-
ian universities and polytechnics are unable to find jobs within the first three
years of their graduation. 

The unemployment situation in Ghana has not been consistent with the level
of economic growth in the country. According to Baah-Boateng (2018), whiles
there has been a significant economic growth as shown in an increment in the
Gross Domestic Product (GDP) of the country, this has not translated into the
creation of many jobs for, leading to high unemployment among the youth in
the face the economic growth. Considering that foreign capital has been active
in Ghana’s economy with many foreign corporations operating in the country,
there is a component of GDP component that belongs to other countries. This
means that the level of economic growth does not depict the true picture of
Ghana’s national income. Additionally, this means that portions of the wealth
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of foreign corporations operating in Ghana does not end up being invested in
the economy in ways such as expanding businesses and hence employing more
Ghanaians. 

How Foreign Capital Contributes to Unemployment In Ghana

The importance of foreign capital in Ghana’s economy cannot be overempha-
sized. However, the negative effect of the high participation of foreign investors
and their capital in the country has usually been overlooked, probably due to
the conviction that they are compensated by the positive effects. The rest of this
paper has been devoted to explain how the increased operation of foreign cap-
ital in Ghana has contributed to the high level unemployment. 

Unemployment as a result of Structural Adjustment Programmes (SAPs)

Unemployment in Ghana resulting from governments’ subscription to struc-
tural adjustment programmes (SAPs) has become a key issue to which some at-
tention needs to be paid. As a result of Ghanaian governments’ solicitation of
financial assistance from the IMF and World Bank, certain conditions attached
to the contracts have had to be fulfilled. One of such conditions has been a ban
on government employment into the public sector. In essence, government can
only replace deceased or retired personnel in the public sector, but cannot hire
new employees (Konadu-Agyemang, 2018). Considering that the public sector
has been the main employer in Ghana over the years, this restriction has had a
devastating effect on the labour force in the country. Although governments
over the years have encouraged the expansion of the private sector in order to
absorb the unemployed population, many Ghanaians are still unemployed
(Poku-Boansi & Afrane, 2016). Whiles it can be argued that the influx of foreign
capital and investment into the country has absorbed some people, the absorp-
tion rate has not been commensurate with the pace at which young people are
entering into the labour force. 

Another problem related to employment in the private sector is that many peo-
ple are underemployed and underpaid (Opoku, Swabey, Pullen & Dowden,
2018). The government to an extent, is incapacitated to enforce employment
regulations with regard to the conditions and wages of employees in the private
sector. This is because the private employers can decide to lay some employees
off in order to be able to raise their wages. This creates a cycle of increased rate
of unemployment, an unfavourable situation which gives renders the govern-
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ment unpopular. This is not to say that the government of Ghana does not reg-
ulate employment and labour issues in the private sector. However, the subtle
fear of private entrepreneurs laying some workers or being incapacitated to em-
ploy more people makes the government a bit apprehensive about employing
stringent regulations such as minimum wage and working conditions.  This has
led to instances where Ghanaians employed by foreign employers in the coun-
try have been maltreated in inhumane ways. A recent example can be seen with
the Marwako restaurant case in February 2017 in which an expatriate supervi-
sor assaulted a Ghanaian employee for mishandling a blender used in the
kitchen of the restaurant (Djabanor, 2017). 

From the above deliberation, it can be seen that although governments in Ghana
seek financial assistance from foreign organizations to boost the economy, an
adverse effect of unemployment has accompanied the positive effects that may
have resulted from such actions. This is not to say the heightened unemploy-
ment situation can be blamed entirely on the governments’ commitment to the
SAPs. However, its role cannot be ruled out, as the employment opportunities
in the public sector which has employed many Ghanaians prior to such pro-
gramme has been blocked.

Increased Importation of Goods Into Ghana

Another issue related to the influx of foreign capital into Ghana is high impor-
tation of goods into the country. Importation of goods into Ghana has increased
over the years due to the fact that many foreign corporations are allowed to sell
their goods in the country (Amanor-Boadu, 2012). Through trade agreements
with other countries, the government has allowed some products from such
countries to be traded in Ghana. With the influx of many foreigners in the coun-
try, the local culture has been impacted by foreign cultures, leading to Ghana-
ians consuming some foreign goods (Mensah, Bahhouth & Ziemnowicz, 2011).
Over time, Ghanaians’ growing interest in the foreign goods has led to the in-
creased importation of such goods. The increased importation of exotic goods
into the country has created competition between the foreign goods and locally
produced goods (Donkor, Sarpong, Kankam-Kwarteng & Duah, 2013). Al-
though this competition could be seen as good for the improvement in the qual-
ity of goods traded in the country, such competition has led to reduction in the
demand of locally produced goods (Domie, 2013). This especially occurs when
the imported goods are cheaper than the locally produced goods for the average
Ghanaian.  
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The problem associated with the importation of foreign goods into Ghana has
been exacerbated by the perception of some Ghanaians that foreign goods are
of high quality than locally produced goods (Ghana Business News, 2016). Peo-
ple with such perception readily patronize the imported goods at the expense
of the locally produced once, regardless of the price for as long as they can af-
ford it. Furthermore, wealthy people who can afford the luxurious foreign prod-
ucts associate high socio-economic status to such products, and thereby make
their patronage appealing to many people. 

Over time, this has resulted in the retrogression and collapse of some local man-
ufacturing firms. This has then limited their ability to employ more people, and
thereby causing increased level of unemployment in the country in the face of
many graduates being churned from the various tertiary, vocational and tech-
nical training institutions in the country. The importance of importation of
goods into the country to the social, economic and cultural development of the
country cannot be disputed. It is especially important as it enables Ghanaians
to readily access goods and services which the country is incapacitated to pro-
duce locally due to technological, climatic, expertise and cost implications.
However, the heightened level of importation of products, which is catalyzed
by the permission granted foreign corporations to sell their products in Ghana,
even when some of these products are produced in the country continues to
cripple the local industries and also contribute to unemployment. 

Increased Operation of Foreign Companies in Ghana and Resultant Competi-
tion With Local Companies

Over the years, there has been increased economic activities of foreign corpo-
rations in Ghana. Like many other developing countries with massive store of
natural resources and relatively cheap labour, many corporations have moved
their operations or set up subsidiaries in Ghana (Demirhan & Masca, 2008). As
stated earlier, Ghana’s trade and economic agreements with some international
corporations and countries enables firms from specific countries to operate in
the country. This has been possible through the ease at which financial capital
can be moved across borders due to globalization (Stiglitz, 2012). 

In its efforts to strengthen the private sector and also engender economic
growth, the government of Ghana has attracted many foreign corporations to
operate in the country. Many of these corporations sell some of their products
in the country, and this means they are in competition with the local firms in
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the same industries.  The operation of foreign firms in Ghana have their positive
effects which cannot be overlooked. Besides the creation of jobs, the local firms
are exposed to alternative methods of operations and technology (Aryeetey et
al, 2001). However, beside such positive elements, their presence in the country
has crippled many local firms’ profit accumulation, expansion and employment
of more people (Business Ghana, 2009). 

Now let us look at how this has led to the incapacitation of local firms and un-
employment. In order to attract more foreign corporations into the country and
hence expand the economy, the government offers such entities certain tax ex-
emptions (Basu & Srinivasan, 2002). According to a statement made by a former
Minister of Trade in 2014, Ghana loses about $1.2 billion in tax incentives
granted to foreign corporations in the country (Myjoyonline, 2014). While such
losses are considered as the opportunity cost of such firms operating in the
country and as such employing some Ghanaians, such wealth could have been
used by the government to create jobs for its citizens or injected in the local
companies to expand their operations. As a result of their reduced cost of pro-
duction due to the tax exemptions, many of the foreign corporations are more
competitive than the local firms many of whom do not get much tax exemptions
(Tornyi, 2018).

This means that with the same profit margin on products produced by the local
companies and foreign companies, the selling price of the products of the local
companies is higher than that of the foreign companies. This has led to many
Ghanaians patronizing more of the products manufactured by the foreign com-
panies than those produced by the local firms. With limited returns on their op-
erations, the local companies are incapacitated in their efforts to expand, hence
they are unable to employ more people, leading to high unemployment as the
population of the workforce in the country increases. 

Additionally, as asserted by Smith (2003), the foreign companies with huge fi-
nancial capital operating in Ghana have been able to undertake research into
the opportunities available and exploited them accordingly. This has led to their
accumulation of high profits. The local companies on the other hand, as a result
of their limited funds and tax payment commitments, are unable to research
into opportunities for their exploitation. This means that although it is expected
that the conditions in the country is supposed to help them as local companies,
they are rather placed in a disadvantaged position as a result of their competi-
tion with foreign companies who might have more support from the Ghanaian
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government than the local firms have. Without the high influx of foreign capital
and investment, such competition could have been avoided, and the Ghanaian
companies could have the enabling environment within which to grow as they
enjoy favourable economies of scale.

This is not to say that the competition between the two aforementioned com-
panies is negative in its entirety. However, such competition has been tilted in
favour of the foreign companies as a result of the support given to them by the
government of Ghana in the form of tax exemptions and other forms of protec-
tion. It is worthy to acknowledge the fact that foreign companies in Ghana have
expanded their operations over the years and hence employed Ghanaians to
work in their establishments. However, a high proportion of their returns in the
form of profits have been taken out of the country to invest in other economies
or in their home countries. However, in the expansion of a local company, the
majority of their returns remain in the local economy and create more oppor-
tunities for Ghanaians. As argued by the dependency theory of globalization,
the foreign investment in the Ghanaian economy has led to crippling the econ-
omy to an extent, as economic power and national wealth are gradually being
transferred to the core developed countries that continue to invest in the pe-
ripheral countries for their personal interests, but not entirely for the aim of
championing economic growth in peripheral countries like Ghana (Johnny,
Timipere, Krokeme & Markjackson, 2018). This shows that the creation of jobs
and growth of the Ghanaian economy is not the main interest of the foreign
companies that operate or invest in Ghana. 

Conclusion

Globalization and the easy transfer of capital beyond national borders has been
crucial for both social and economic development across the globe. Over the
years, Ghana has benefited from the injection of foreign capital into the local
economy. The benefits include job creation in some sectors, exposure to newer
technologies and alternative means of production, and provision of goods and
services that are not produced in Ghana.  However, the high influx of foreign
investors and capital into the country has contributed to the high rate of unem-
ployment in the country. 

Whiles the high unemployment in Ghana cannot be entirely blamed on the op-
eration of foreign capital in the country, the role of the phenomenon in the
heightened unemployment cannot be overlooked. The government’s commit-
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ment to the SAPs, increased importation of foreign products and operation of
foreign corporations in the country, although have had a crucial role to play in
promoting growth in the country, have also led to the increased unemployment
in the country. The influx of foreign capital into the country is important for the
economy and as such does not need to be stopped. However, there is the need
to control the processes involved, so that the positive aspects can be harnessed
to help the economy grow. For instance, the importation of products into the
country can be limited to specific products in which the country is incapacitated
in their production. However, importation of goods such as fabrics and rice
should be controlled as they are locally produced. Instead, the government
should offer assistance to the local firms so that they can increase their produc-
tion and also ensure that their products meet high quality standards. This
would help in expanding firms which would in turn employ more people, and
in essence reduce unemployment in the country. 
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Uluslararasılaşma Sürecinde Nan Lin’in Sosyal Sermaye İncelenmesi

Majed Almatari

Özet: İşletmelerin hedeflerini gerçekleştirmek ve kaynaklarına kolayca ulaşılmak üzere Entelektüel
Sermaye (beşeri, kültürel, teknoloji, örgütsel veya sosyal sermaye) önemli bir rol oynamaktadır.
Son 40 yılda Pirre Bourdieu, James Coleman, Ropert Potnam ve Nan lin’in çalışmaları sayesinde
sosyal sermaye kavramı gelişmiştir. Amerika’daki Duke Üniversitesinde Çin kökenli Profesör Nan
Lin’in araştırmalarında, sosyal sermaye ile firmaların kar kazanması arasındaki ilişkiye yer vermiştir.
Ona göre sosyal sermaye insanlar arasındaki ilişkilere yatırım sürecidir. Bu makalede kavramsal
çerçeve olarak sermaye ve sosyal sermaye kavramları tartışılmıştır. Ayrıca Türkiye’deki ihracat
yapan firmalarına birkaç öneri verilmiştir. Bu makalenin amacı uluslararasılaşma sürecinde sosyal
sermayede neden yatırım yapılması gerekli sorusuna cevap vermeye çalışılmıştır. Literatür tara-
masından sosyal sermaye ve sosyal ilişkilere yatırım yaparken bilgi yaratılması ve kaynakların
ulaşılması kolaylaştırır. Küreselleşme sürecinden dolayı sınır ötesine ihracat ve ithalat faaliyetleri
oldukça artırılmaktadır. Küresel rekabet ortamında firmaların stratejilerinde sosyal sermaye odak-
lanmasıyla rekabet avantajı kazanabilir. Bununla beraber sosyal sermaye ekonomik gelişmelerde
katkı bulunmaktadır. Çünkü sosyal sermaye ve sosyal iletişim ağlarının işletmenin performansına
destek verir ve olumlu bir şekilde etkilenebilmektedir. Sosyal ilişkilerin kurulmak sürecinde özellikle
uluslararası firmalarla güven derecisini arttırılmak için grup olarak iletişim oluşturulması gerek-
mektedir. Ayrıca ihracatçılar modern sosyal medya Facebook, Twitter, Youtube vb. kullanmalıdır.
TÜİK verilerine göre 2018 yılında Türkiye’nin ihracat hacmi, ithalat hacmine göre elli beş milyar
dolar daha azdır. Bu dış ticaret açığının nedeniyle döviz krizi bulunur. Bu yüzden Türkiye’nin ihracat
rakamları arttırılması gerekiyor. Dolaysıyla Türkiye’deki firmalar uluslararası pazarlarda sosyal il-
işkiler ve ağlarının kurulması büyük bir biçimde faydalanmasını sağlar.                       

Anahtar Kelimeler: Uluslararasılaşma, Sosyal Sermaye, Yatırım, İhracat, Türkiye 

Giriş

20. yüzyılın başında sosyal sermaye kavramı ortaya çıkmıştır. Ancak bu kavram
yoğun bir biçimde tartışılmıştır. Sosyal sermaye basit bir anlamda insanlar
arasındaki ilişkilerin entegre kaynakları demektir (Lin, Cook, & Burt, 2001). Bu
süreç uzun bir sürede devam etmektedir. Ayrıca normal hayatımızda aile ve
arkadaşlarımızla aramızda sosyal sermaye ilişkisi vardır. 

Araştırmanın önemi entelektüel sermaye rolü artırarak sosyal sermaye
kavramına ortaya koymak önemlidir. Ayrıca Türkiye’de uluslararası ticaret ve
sosyal bilimler alanında katkı sağlamaya umulmaktadır.

Sosyal sermaye ile diğer sermaye türleri birbirine bağlıdır (Lynch, Due,
Muntaner, & Smith, 2000). Sosyal sermaye işletme, Eğitim, ekonomi ve sosyal
bilimlerde bulunmaktadır. Üstelik firmaların performansının geliştirilmesinde
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sosyal sermaye önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte sosyal ilişki-
lerinde yatırım yapmak yararlı bir yöntemdir. (Bosma, Van Praag, Thurik, &
De Wit, 2004).

Küreselleşme sürecinden dolayı teknoloji, iletişim ve bilişim uygulamaları
gelişmiştir. Bu nedenle işletme faaliyetleri uluslararası bir hale gelmiştir. Bu
durum rekabet gücünü ve entelektüel sermayenin önemi artırmaktadır.
Dolaysıyla kişiler, gruplar, örgütler veya toplumların ihtiyaçlarına gerçekleştir-
ilmek üzere sosyal ilişkilerine dikkat alınması gerekmektedir (Şan & Şimşek,
2011).

Kavramsal Çerçeve 

Uluslararasılaşma Tanımlanması

Uluslararasılaşma farklı bir biçimde tanımlanmaktadır. Uluslararasılaşma yeni
bir kavram değildir. Yüzyıllarca siyasal bilimlerinde kullanılmıştır. Ancak son
40 yılda sınır ötesine olarak uluslararasılaşma boyutların uygulamasına önem
verilmiştir. Welch ve Luostarinen’e göre, uluslararasılaşma kavramı sık sık kul-
lanmasına rağmen uluslararasılaşmanın açıklanmasına ihtiyaç vardır.  (Welch
& Luostarinen, 1988).

Uluslararasılaşma bir süreç olarak tanımlanabilir. Bu süreçte bazı araştırma-
cılara göre işletmenin uluslararası pazarlardaki gösteren faaliyetlerini
tanır(Erkutlu & Eryiğit, 2001; Johanson & Vahlne, 1977). Altıntaş ve Özdemir
(2006) uluslararasılaşma uluslararası pazarlara ihracat davranış ifade etmekte-
dir (Altıntaş & Özdemir, 2006). Nitekim uluslararasılaşma sadece ihracat
değildir. Küresel piyasalardaki ithalat, ihracat ve üretim dahil olmak üzere
bütün faaliyetleri uluslararasılaşma tanımlanabilir.

Uluslararasılaşma süreci tanımlanmasında iki yaygın model vardır. Birincisi
Janson ve arkadaşları tarafından (1975)  firmaların uluslararasılaşma sürecinde
Uppsala Uluslararasılaşma Modeli (U-M) gelişilmiştir. Onlara göre uluslararası
pazarlara girmek için 4 aşama vardır. Bunları; 1. Düzensiz ihracat faaliyetleri,
2. Uluslararası ihracat ofisleri, 3. Bağlı uluslararası kuruluş, 4. Sınır ötesinde
üretim fabrikalar. Bu süreçte firmaların yöneticiler hem uluslararasılaşma yöne-
tim hem de uluslararası piyasaların bilgilerine sahip olması gerekmektedir(An-
dersen, 1993).

İkinci modeli ise İnovasyon Uluslararasılaşma Modeli (I-M) olarak yayınlan-
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mıştır.  Bilkey ve Tesar 1977, Cavusgıl 1980 ve Czingkota 1982 çalışmaların
sayesinde bu model geliştirmiştir. Bu modelde firmaların eğitim sürecinde işlet-
melerin yenilik derecisi artıkça uluslararasılaşma faaliyetleri artmaktadır. İşlet-
melerin başlangıç aşmasında ihracat yapmak istemez fakat eğitim süreci
artırarak uluslararası piyasalar ilgili bilgi toplamaya başlar. Sonraki aşamada
yakın ülkelere az miktar ile ihracat yapılabilir. Sonunda büyük miktarlarla ve
uzak ülkelere bile ihracat faaliyetleri gösterilebilir (Andersen, 1993) . U-M ve I-
M modelleri işletme uluslararasılaşma sürecinin davranışı anlatmaktadır.

Uluslararasılaşma ile Küreselleşme Arasında İlişkisi 

Küreselleşme durdurulmaz bir süreçtir. Küreselleşme ekonomik kapsamında
uluslararası ticaret ve ilişkilerine büyük bir etkisi bulunmaktadır (Cox, 1997)
En basit anlamda; ürün, fikir, sermaye, teknoloji, bilgi, kültür… Vb. hızlı bir
şekilde sınır ötesine akışı küreselleşme ifade edilebilir. Bu süreçte firmaların
ihracat faaliyetlerine etkisi bulunur (Bayar, 2008).

Günümüzde uluslararasılaşma sürecinde işletme faaliyetleri sinir ötesine kay-
naklar, ürünler, bilgileri, yetenekleri… Vb. hareket edilebilmektedir. Küre-
selleşme sürecinde hem fırsatlar hem de tehditler vardır. İktisadi uzmanlarına
göre, küreselleşmede sosyal ve kültürün olumsuz yönleri bulunmaktadır.
Bunula beraber, küresel rekabet artar. Buna rağmen küreselleşme sayesinde
uluslararası ticaret gelişilmektedir. Ve dahası doğrudan yatırım, teknoloji
yayımı ve üretim geliştirmesinden dolayı dijitalleşme süreci daha hızlı bir hale
gelmiştir. (Elçin, 2012; Hill, 2008). 

Sermaye Nedir

Klasik ekonomik teorisindeki dört ana faktörler bulunur. Bunları; emek, ser-
maye, girişimcilik ve doğal kaynaklarıdır. Sermaye bunlardan bir tanesidir.
Günümüzdeki sermaye sadece fizik sermaye değildir. Örgütsel, beşeri, kültürel,
teknolojik ve sosyal unsurlar ile sermaye maddi ve maddi olmayan olarak açık-
lanmak mümkündür (Karagül & Masca, 2005).

Sosyal sermaye iyice anlamak için sermaye teorilerinin okunması gerekmekte-
dir. Sermaye teorilerinde kar kazanmak üzere sermaye bir süreçtir. Bu süreçte
Mareks’e göre çalışanlara mümkün olan en az maaş verilmesi ve tam tersine
ürünlerin fiyatları mümkün olan en yüksek fiyatlarıyla satılmaktadır. Neo- Ser-
maye teorilerinde biraz yakın bir biçimde sermaye tanımlanmıştır. Üretim
sürecinde çalışanlar dahil olmak üzere beşeri kaynaklarından yatırım ve kar
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kazanmayı amaçlanmaktadır. Klasik sermaye teorilerinde çalışan unsuru üre-
tim sürecinde dahil olup olmadığını tartışılmıştır. Bu bağlamda Kasik ile Neo
– Sermaye teoriler arasındaki fark budur (Lin, 2008) . Sermayenin klasik
bakışında Marix’e göre üretim sürecinde harcamaların ile katma değeri ilişki
vardır. Başka bir bakışıyla sermaye üretim sürecinde yatırım yapmak demektir
(Lin, 2017). 

Bourdieu ve Coleman’a göre sermaye beşeri, fizik ve sosyal sermaye olarak
sınıflandırmaktadır (www.socialcapitalresearch.com, 2019). Bununla beraber,
Nan Lin’in bakışında kar elde etmek için beşeri ve sosyal sermaye yatırım gibi
düşünmelidir (Lin, 2002). 

Sosyal Sermaye Tanımlanması

Sosyal sermaye yeni bir kavramdır. Ancak birçok araştırmacılar sosyal sermaye
kavramını anlatmışlardır. Hanifan (1916) sosyal sermaye kavramı ilk kullanılan
ve hayatımızda soyut kaynakları olarak tanımladı. Jacobs (1961) sosyal iletişim
ağların önemi gösterdi. Ve Granoretter (1985) sosyal entegrasyonda sosyal ser-
mayenin rolü belirlemektedir (Batt, 2008). 

Ünlü Fransız bilim adamı Pirre Bourdieu (1986) sosyal sermaye kavramına
büyük bir katkı sağlamıştır. Onun araştırmalarında sosyal sermaye kavramı
geliştirmiştir. Bourdieu’na göre sosyal sermaye özellikle aile ve okullarda sosyal
iletişim ağlarının oluşturulmasında bir süreçtir. James Coleman (1990) sosyal
sermaye diğer insanlarla sosyal ilişkilerin oluşturarak tanıyordu. Ropert Put-
nam (1995) sosyal sermaye; insanlar, şirketler, devletler, organizasyonlar… vb.
birbirine güven dayalı tanımladı (Batt, 2008). 

Sosyal Sermaye diğer kavramlar gibi fonksiyonlardan adlandırmaktadır. Cole-
man (2004) sosyal sermaye üç tür sınıflandırmaktadır. A) Beklentiler yüküm-
lülükleri ve güven. Bu anlamda Coleman bir örnek şöyle verir; bir kişi ikinci
kişiye yararlı bir şey verirse, birinci kişi ikinci kişinden yararlı bir şey geri dön-
mek bekler. B) Enformasyon ve bilgileri. İşletmelerde bilgiler önemli bir rol oy-
namaktadır. C) Normalar. Çünkü toplumlardaki normalar ve kültürün etkisi
büyüktür (Coleman, 1988). 

Uluslararası Bankası sosyal sermaye toplumdaki kurumlar, ilişkiler ve standart-
larda sosyal entegrasyon olarak ifade eder. OECD’nin tanımında ortaklık
iletişimi kolaylaştırılması için gruplar arasında ve içinde sosyal ağları, normalar
ve standartlar olarak sosyal sermaye tanımlanmaktadır. 
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Karagül ve Masca (2005) bu şekilde tanımlandılar; ‘’Sosyal sermaye; en az iki
kişi arasında, güven dayalı bir şekilde kurulabilen iletişim imkânı’’ (Karagül &
Masca, 2005). Nan Lin’e göre işletmelerin amaçlarına gerçekleştirmek için
sosyal ilişkilerinde yatırım olarak tanımlamaktadır (Lin, 2017). Önceki tanım-
larından sosyal sermayede üç unsurlar bulunur. Bunlar; sosyal ilişiler, sosyal
iletişim ağları ve normalar diyebilir.

Literatür Taraması 

Sosyal sermaye çalışmalarında aşağıdaki gibi sonuçlar ve kaynaklar oldukça
benzer. 

Bosma ve arkadaşları (2004) araştırmanın sorusuna cevap vermek için Hollan-
da’daki firmaların korucular üzerine bir araştırma yapılmıştır. Bu çalışmanın
sorusu ‘’Beşeri ve sosyal sermayenin yatırım üzerindeki etkisi nedir?’’.. Onlara
göre beşeri ve sosyal sermayenin firmaların performansı üzerindeki teşvik
etmesi ve bilgi yaratması içirmiştir (Bosma et al., 2004).

Gülşen Gerşil ve arkadaşının araştırmasında (2011) firmadaki iş görenlerin
güven derecisi ile firmaların performansı üzerindeki olumlu bir etkisi bulun-
maktadır. Çalışmalarına göre dinamik faaliyetler yüksek olan ülkelerinde sosyal
sermaye yatırım düzeyi yüksektir. Ayrıca sermaye sadece maddi unsurlar değil
bilgi, sosyal ve soyut unsurlarına önem vermelidir. Unsurlardan en önemlisi
güvendir. Çünkü güven artıkça firmaların performansı artıyor (Gerşil & Aracı,
2011). 

Ercan Turgut (2013) yenilik ortamda rekabet avantajına sağlamak üzere yüksek
düzeyli sosyal sermaye gereklidir. Sosyal sermaye boyutları; güven, normlar
ve sosyal ağlar olarak belirlenmektedir. Ayrıca işletme stratejilerinde sosyal il-
işkiler oluşturulmasına teşvik etmelidir (Turgut & Beğenirbaş, 2013).   Bunula
beraber Murat Çetin’e göre sosyal sermaye ile güven arasındaki ilişki vardır
(Çetin, 2006).

Seibert Scott ve arkadaşları (2001) tarafından sosyal sermayede ampirik bir
araştırma yapılmıştır. Farklı şirketlerde 448 çalışanlara anket uygulanmıştır.
Sonuç olarak bir model geliştirilmiştir. Bu modelde sosyal sermaye oluşturulan
ağların kariyerin başarısı üzerindeki etkisi vardır. Bununla birlikte enformasyon
ve kaynaklarına ulaşılması kolaylaştırabilir. Onlara göre sosyal ağlarında iki
yararlı yönleri bulunur. Birincisi bilgi ve kaynakların çoğaltması ve ikinci ise
güç kazanmasıdır (Seibert, Kraimer, & Liden, 2001).
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Glaeser Edward ve arkadaşlar (2002) araştırmalarında doğru bir hipotez
böyledir ‘’Sosyal sermayenin yatırım düzeyi yüksek olursa işlerin kazandığı
kar düzeyi yüksektir’’. Onlara göre sosyal sermayede yaygın kuramsal çerçeve
daha bulunmamıştır  (Glaeser, Laibson, & Sacerdote, 2002).

Zafer Yıldız ve Hüseyin Topuz (2011) araştırmalarında insanlar ve kuruluşların
arasındaki ilişkiler ile Türkiye ekonomik büyüme üzerindeki doğrusal bir ilişki
vardır (Yildiz & Topuz, 2011). Ekinci ve Karakuş ‘un araştırmalarında (2011)
sosyal sermayenin eğitim alanındaki liderliği davranışlarına etkisini bulunmak-
tadır. Sonuçlara göre sosyal sermayenin bütün boyutlarını öğretmenler üz-
erindeki olumlu bir etkisi vardır. Bu anlamda sosyal sermaye hem öğretmenler
hem de işletmecilere pozitif bir şekilde etkilenmektedir(Ekinci & Karakuş,
2011). Ayrıca sağlık sektöründe sosyal ağları ile kar kazanması ilişki vardır
(Lynch et al., 2000).

Cuervo ve diğerleri (2007) uluslararasılaşma zorlukları tartışmıştır. Bunlardan
bir tanesi işletmeler uluslararasılaşma sürecinde daha fazla bilgi, finansal ve
insan kaynaklarına ihtiyaç vardır (Cuervo-Cazurra, Maloney, & Manrakhan,
2007). 2014’te Pukall ve Calabro ( 1980 – 2012 ) yıllar arasında aile işletmelerin
uluslararasılaşması ilgili 72 dergi incelenmiştir. Firmalar uluslararası piyasalara
nasıl girebilir sorusuna cevap vererek teorik model geliştirmişler. Bu araştır-
mada uluslararasılaşma sürecinde birkaç faktör bulunur. Örnek olarak firma
büyüklüğü, firmanın sahibi, yönetim yapısı, performans ve güven derecisi
(Pukall & Calabrò, 2014). 

Kontinen ve Ojala’nın çalışmalarına göre (2010) mevcut uluslararasılaşma
araştırmalarında süreç, stratejileri ve etkileri üç grup olarak sınıflandırabilir
(Kontinen & Ojala, 2010). Uluslararasılaşma faaliyetlerinde birkaç avantaj bu-
lunmaktadır. Örnek olarak üretim ve teknoloji geliştirmesi, yeni pazarlara
girmesi, kar artırması ve tecrübe kazanmasıdır (Shaker, 2010). Ulus-
lararasılaşma fırsatlarına kazanmak üzere kaliteli ürünler, yetenek ve gerekli
bilgilerine ihtiyaç vardır (Hashim, 2015).

Metodoloji ve Araştırmanın Sorusu 

Bu araştırmada nitel metodu ve deskriptife yaklaşımı (Tanımlayıcı yaklaşımı)
Kullanım yoluyla kavramsal çerçeve ve literatüre taramasında Nan lin’in sosyal
sermaye 5 makale, uluslararasılaşma 10 makale ve sosyal sermaye 15 makale
Türkiye’de ve yabancı ülkelerde yapılan güncel hem nitel hem de nicel toplam
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30 araştırma incelenmiştir.

Araştırmanın Sorusu;

Uluslararasılaşma sürecinde Nan Lin’in sosyal sermaye ve sosyal ilişkilerine
neden yatırım yapılmalıdır?

Nan Lin’in Sosyal Sermaye İncelenmesi 

Nan Lin, sosyal sermaye kavramının gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Nan
Lin’e göre sermaye, basit bir anlamda toplumdaki değerli kaynaklar demektir.
Bu kaynaklar siyasi alanında güç, ekonomi alanında servet ve sosyal alanında
itibardır. Dolayısıyla sosyal sermaye, sosyal ilişkilerinde entegre kaynaklardır.
Nan lin’in sosyal sermaye teorisinde gelir artırmak için sosyal ilişkinde yatırım
yapılmaktadır.(Lin, 2017; Lin et al., 2001).

Şekil 1 Nan Lin’in Sosyal sermaye Teorisi (2001)

Nan Lin’e göre sosyal sermayede iki düzey vardır. Birincisi bireysel düzey
olarak kaynakların ulaşılmasında beşeri sermaye gibi yatırım yapılmalıdır. Bu
süreçte Coleman ve Bourdieu tarafından yoğun biçimde tartışılmıştır. İkinci ise
grup düzeyi olarak kaynakların toplanması ve geliştirilmesinde üretim süre-
cidir. Bununla beraber, grup büyüklüğünde normlar, güven ve sosyal iletişim
ağlarına önem verilmesi gerekmektedir. Bu süreçte Putnam’ın çalışmalarında
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bulunur (Lin, 1999). 

Sosyal sermaye süreci anlamak için Nan Lin bir örnek vermiştir. Bu örnekte bir
yere gitmek istiyorsan ancak senin araba yoktur ve otobüsler oraya gitmezler.
Lakin senin yakın arkadaş vardır ve onun arabası kullanabilirsin ve istediğin
yere ulaşabilirsin. Bu durumda arkadaşın arabası sosyal sermaye temsil eder.
Ayrıca sosyal sermaye iki temel unsurdan oluşturmaktadır. Birinci güçlü ilişk-
iler ikinci ise bu ilişkilerinde kaynaklar bulmalıdır (Lin et al., 2001). 

Sosyal sermaye kavramı farklı alanlarda birçok araştırmacılar dikkat çıkmıştır.
Sosyal sermaye toplumdaki değer kaynaklara yatırım bir süreçtir. Bu süreçte
üretim ve tüketim pazarlardaki bulunmaktadır. Bununla beraber Sosyal iletişim
ağları şebeke olarak oluşturup sosyal ilişkilerin kaynaklarından fayda sağlan-
abilir. Bu bağlamda Nan lin 3 prensip belirlemiştir. Bunları; (1) sosyal yapı
pozisyonları, (2) iletişim ağ konumları, (3) kaynaklar kullanım amaçları. Bu
amaçlar güç, servet veya itibar olabilir (Lin, 2008). 

Günümüzdeki sosyologlar problemi az kitaplar değil, az farklı kazanmış
tecrübe problemdir. Bazı sosyal sermaye araştırmacılar sosyal sermaye ile
sosyal ilişkiler arasındaki farkı görmemişlerdir. Sosyal sermaye ve sosyal ilişk-
iler aynı değildir. Nitekim sosyal sermaye sosyal ilişkilerde entegre kaynakları
diyebilir. Nan lin’e göre güven ilgili birkaç tür vardır bunları; kişisel güven,
genel güven ve kurumsal güvendir. Ancak birçok sosyologa göre güven sosyal
sermayede bir boyuttur (Lin, 2002; Lin et al., 2001).

Sosyal ilişkiler ile ekonomik faaliyetler arasındaki ilişki vardır. Demek ki, her
hangi ekonomi faaliyetlerinde sosyal ilişkiler etkileşmektedir. Modern sosyal
medyanın sayesinde, Facebook gibi, sosyal ilişkiler bir ortam veya altı yapı
oluşturarak ekonomik faaliyetlerine desteklenmektedir. Ayrıca sosyal ilişkiler
ve sosyal faaliyetler farklı kültürlerde farklı bakışlar ve biçimler bulunmak-
tadır(Lin et al., 2001). Mesela Amerika’daki arkadaşlık tarzı Japonya’ya göre
oldukça farklıdır. Genel olarak Asya ülkelerdeki toplumlar sosyal söylenebiliriz.
Aksine, batı ülkelerdeki toplumlar modernleşme sürecinden dolayı sosyal değil
ve bireysellik derecisi yüksektir.       

Nan Lin’in sosyal sermaye kavramında sosyal iletişim ağları değişmemektedir.
Üstelik sosyal ilişkiler oluşturulması ve kaynakların kullanılmasında bir sosyal
ortam olmasıdır. Bununla beraber ilişkiler oluşturmadan kaynaklar ulaşılması
mümkün değildir. Ayrıca bilgi ve enformasyona sahip olmak için sosyal ilişki-
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lerin rolü oldukça mühimdir. Sosyal sermaye değerlendirmek için iki metot
vardır. Bunları erişim ve hareketlilik. Ayrıca iş bulmak sürecinde sosyal sermaye
açık bir rol oynamaktadır (Lin, 2008).

1980’lerde Bourdieu’nun sosyal sermaye ve sosyal ağlarına Nan Lin gibi odak-
lanmıştır. Putnam’a göre sosyal sermaye özellikle ekonomi ve siyaset alanında
üç unsurdan oluşturmuştur; güven, normalar ve sosyal iletişim ağlarıdır (Siisi-
ainen, 2003). Sosyal iletişim ağlarında sosyal kaynaklara direkt ve endirekt
biçimde ulaşılabilir. Örneğin, arkadaşların arkadaşları ve akrabaların
arkadaşları sosyal kaynaklar olarak kabul edilebilir. Bununla birlikte sosyal
kaynaklar kısa bir sürede kullanabilir. (Lin, 1999). 

Sosyal sermaye teorisinde sosyal ilişkilerinde çalışmak ve yatırım yapmaktadır.
Bununla birlikte, sosyal ilişkilerin oluşturulmasında çaba göstermeye gereklidir.
Sonuç olarak firmaların hedeflerine gerçekleştirmesi ve kaynakların ulaşılması
için sosyal sermaye önemli bir rol oynamaktadır. Üstelik Nan lin’e göre sosyal
sermaye beşerî sermayeden daha önemlidir. Çünkü beşeri sermaye yavaş bir
şekilde gelişiyor. Oysa doğru sosyal ilişkiler ağlarına sahip durumunda sosyal
sermaye sayesinde hızlıca kaynaklara ulaşılabilir (Lin et al., 2001). 

Tam tersine, sosyal sermayede dezavantajları vardır. Örneği, kamu sektörlerde
kurumsallaşma derecisi düşük olursa sosyal ilişkileri olumsuz bir rol bulabilir.
Önemli bir pozisyon uygun olmayan bir kişi yerleştirilebilir ve organizasyonun
hedeflerine ulaşmayı engelleyebilir. Sosyal sermayenin dezavantajlarına mafya
ve kara pazarları başka örneklerdir.    

Türkiye’de Uluslararasılaşma Derecesini Değerlendirmesi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerinde 2018 yılında İhracat 168 mil-
yar dolar ulaşıldı. Aynı zamanda ithalat 223 milyar dolar gösterilmiştir.
(TÜİK,2018). Türkiye’nin ithalat hacmi, ihracat hacmi 55 milyar dolar ile daha
fazladır. Onun için dış ticaret açığı ve lira döviz kriz bulunmaktadır. TÜİK is-
tatistiklerine göre 2011’den 2017’ye kadar Türkiye’nin GSYH artması göster-
mektedir. 2017 yılında GSYH 3.106 Milyar TL idi. 2011’e göre, %44,88’lik bir
artış olmaktadır. Ekonomik Kalkınma ve İş birliği Örgütü (OECD) Sosyal destek
ve güven derecisi hesaplamıştır. Fakat Türkiye’nin güven ait veri bulun-
mamıştır.

Günümüzdeki modern toplumlarda küreselleşme sürecinden dolayı birey-
selleşme derecesini artmaktadır. Bundan dolayı güven duygusunu ve sosyal
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sermaye 1960’lardan itibaren yoğun olarak tartışmıştır (Yarcı, 2011). Modern
sermaye bilgi, yetenek ve sosyal ilişkiler olarak sınıflandırmalıdır. Örnek olarak
eğitim sürecinde iyi bir iş bulmak için veya yetenekler geliştirilmek için yatırım
yapılıyor. Aynı şekilde sosyal sermaye yatırım yapabiliriz. İktisadi bilim
adamlara göre ekonomik kalkınması için yatırım faaliyetleri oldukça önemlidir.
Özellikle entelektüel sermaye (Schultz, 1961). Ayrıca Türkiye’deki yapılan bazı
sosyal sermaye araştırmalarında değerlendirerek insanlar arasındaki güven
derecesini artırmalıdır (Abdioğlu & Yavuz, 2013).

Sonuç 

Sosyal sermaye konulu makaleler incelenerek sosyal sermaye kavramının
tanımı hususunda bir birliğin olmayışı sebebiyle bu kavramın tartışmalı olduğu
kanaatine varılmıştır. Nan Lin’e göre sosyal sermaye, sosyal ilişkilere yatırım
ve sonuç olarak da firmaların kar kazanmasına fayda sağlamaktadır. Ulus-
lararasılaşma literatüründe uluslararasılaşma kavramına kabul gören bir tanım
bulunmamıştır. Ancak uluslararası piyasalardaki tüm işletme faaliyetleri ithalat
ve ihracat dahil olmak üzere uluslararasılaşma tanımlanabilir. Ayrıca ulus-
lararası sosyal iletişim ağları uluslararsılaşma sürecine fayda sağlayabilmekte-
dir.     

Sosyal sermaye ve sosyal ilişkilerine neden yatırım yapılmalı, sorusuna cevap
olarak; bilgi paylaşımını kolaylaştırmak, kaynaklar ulaşılmak ve rekabet üstün-
lüğünü sağlamak denebilir. Sosyal sermayede yatırım faydalı bir stratejidir.
Bununla birlikte ihracatçıların sosyal iletişim ağlarındaki yatırım artıkça fir-
maların performansı ve sürdürülebilirliği olumlu bir şekilde etkilenebilecektir. 

TÜİK İstatistiksel verilerinde Türkiye’nin ihracat hacmi ithalat hacmine nazaran
daha azdır. Bunun için Türkiye ekonomik açıdan gelişmesine devam
edilebilmek üzere uluslarasılaşma derecesine yükselmesi ve ihracat hacminin
arttırılmasına ihtiyaç vardır. 

Öneriler 

Genel Öneriler; 

l Firmaların stratejilerinde uluslararası firmalar ile farklı sektörlerde
üzün süreli sosyal iletişim ağlarını oluşturulması yararlı bir stratejidir.

l Sosyal ilişkilerinde yatırım yapılmasında bireysel veya grup olarak
kurulabilir. Bununla beraber güven derecesini ne kadar yüksek olursa iyi olur.
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Türkiye’deki ihracat yapan firmalarına özel öneriler;

l Küresel rekabet iş dünyasında ihracat devam edebilmesi için fark-
lılaştırma ve teknoloji yeniliğine önem verilmesini gereklidir. Ve uluslararası
müşteri memnuniyetini kazanmak için esneklik bir şekilde davranmalıdır.

l Uluslararası piyasalarda sosyal ilişkiler bilgi ve kaynaklara ulaşılması
kolaylaştırılabilmektedir. Bu anlamda Sosyal iletişim ağları oldukça önemlidir.

l Günümüzdeki modern sosyal medya (Facebook, Tewetter, What-
sapp, Instagram, Youtube… vb. ) ihracat faaliyetlerinde kullanılması faydalı bir
yöntemdir.

Son olarak uluslararası rekabet gücü muhakkak artıracaktır. Dolaysıyla
Türkiye’de uluslararasılaşma konusunda ampirik ve daha spesifik araştırmalar
yapmak tavsiye ediliyor.
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Challenges of Financing Healthcare in Ghana: Evidence from the Oguaa

Mansin Mutual Health Insurance in Cape Coast, Ghana

Mohammed Abdul-Latif

Abstract: The study sought to examine the challenges of financing the Oguaa Mansin health in-
surance scheme. A descriptive qualitative research design was adopted and a sample size of 12
respondents was used out of 15.This is because the assistant director, the public director and one
secretary were on official duties outside the country during the time of the interview.  Interview
guide was used to collect the data. Data was analysed manually using themes developed in line
with the research questions. The study found that means of financing the scheme includes mass
registration, social health insurance strategy and direct taxation strategy. Challenges mentioned
were maturation time, frustration, card collection, and drugs covered by the scheme. Managers
mentioned too many exempts from the scheme and inability to identify the true poor in the informal
sector as key challenges. Subscribers recommended that the scheme should be free from politics,
diseases covered must be widened, and maturation time must be reduced. How long will Govern-
ment continue to sponsor the scheme? Alternative but sustainable measures must be found. With
regards to the conclusion, the study recommended that, the scheme should intensify its public ed-
ucation to enroll more members and increase its membership base.

Keywords: National Health Insurance Scheme, Challenges, Social health Insurance, Oguaa Mansin,
Ghana

Introduction

The socio-economic development of a nation, to a very large extent, depends
on a healthy population (Kwarteng, 2012). A healthy people with the requisite
skills and knowledge become the backbone through which the development
agenda of any society is implemented efficiently to increase productivity
(Kwarteng, 2012). Globally, people have to pay for health service with their lim-
ited income and this has led to a decrease in health care utilization of which
Ghana is not an exception (W.H.O, 2008). However, Government of Ghana has
instituted a lot of interventions towards easing the financial barriers towards
accessing health care. One of such intervention is the National health insurance
scheme. Financing an efficient and effective health care system is of a major
concern to countries all over the world. This is even more critical in developing
countries where there are several developmental challenges such as high pop-
ulation growth rate, indiscriminate dumping of waste of which limited re-
sources and poverty are dominant. Health care financing is a general term
which refers to the resources used in providing health care. These include
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money, and other resources such as labour, equipment and supplies (Goodman
& Waddington, 1994).

In Ghana, healthcare financing has gone through several phases. After inde-
pendence in 1957, Ghana adopted a socialist centralist development approach
with the state taking absolute control over the provision of social services in-
cluding health, which at this period, was free in public health facilities. The pro-
vision of health care was financed by the state through tax revenue. However,
it became obvious that this method of financing health care was not sustainable
following the economic difficulties the country experienced from the beginning
of the 1960s (Osei-Akoto, 2004). 

According to Mossialos (2002), there are basically five forms of health financing
available to any country. These include taxation; social health insurance; vol-
untary and private insurance; out-of-pocket or cash-and-carry; and donations.
Notwithstanding, noting a sustainable source of financing health care in the
world has indeed become a problem and a major discussion by stakeholders
and vibrant institutions. The United Nation and other groupings and organs
representing the continents of the world are developing strategies for sustain-
able health care financing. The Ghana National health Insurance Scheme Act, 2003
(Act 650) allows only three types of health insurance in Ghana: the District Mutual
Health Insurance Scheme (DMHIS), Private Mutual Health Insurance Scheme and
Private Commercial Health Insurance Scheme (National Health Insurance Scheme,
2004). 

The research work focused on challenges of financing the national health insurance
scheme taken the Oguaa Mansin mutual health insurance scheme as an example.
The research looks at the sources of finance available to the scheme, how the
scheme is funded so as to ensure the sustenance of the insurance scheme and ex-
amine the difficulties that confront the financing of the scheme.

Review of Relevant Literature

Means of Financing National Health Insurance Scheme 

There exist various means of financing the national health insurance scheme or any
healthcare available to governments and these include taxation, grants, loans and
donations, social and private insurance, medical savings accounts and out-of-
pocket payments. The choice of combinations is usually based on their implications
for efficiency, effectiveness and equity. 
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Direct taxation 

Financing healthcare through direct taxation is common for instance in Belgium,
Ghana and United Kingdom. Regional or local taxes are the main sources of financ-
ing health care in Bulgaria, Denmark, Finland, Norway and Sweden. Italy since
2000 began health financing through local taxes (Mossialos, 2002). Whereas health
care financing through taxation could be described as stable and reliable source of
revenue generation,  Mossialos (1997)  argued that it could become subject to an-
nual public spending negotiations as other sectors compete for funding.   For this
reason, it has been proposed that governments separate health care financing from
public spending through earmarked budgets. In Ghana, value added tax and tax
from social security contribution are used for financing its healthcare. 

Medical savings account 

Another mechanism for funding health care is through medical savings accounts.
By this system, individuals contribute a proportion of their income regularly into
their health accounts. This funding mechanism is practiced in only few countries
including Singapore, US and recent times in China. In Singapore, medical savings
accounts are complemented by mandatory insurance which requires premium pay-
ment. In addition, public fund set up pays for citizens with low incomes (Hsiao,
1995). In the United States, medical savings accounts are combined with deductible
health plan that insures against medical costs.  (Massaro & Wong, 1995) have ar-
gued that medical savings account in the absence of other funding mechanisms
does not offer any risks protection against future medical costs. 

Out of Pocket Payment (Cash and Carry) 

Out of pocket-payment, otherwise known as “cash and carry” is another mecha-
nism of health financing. This requires direct payment for cost of services by a pa-
tient at the point of delivery.  Usually, out-of-payment for services occurs in three
forms; payment for services which are not covered by any form of insurance; pay-
ment for services not fully covered under health insurance benefit package; and
payment for services that are fully funded from pooled revenue but demands ad-
ditional payment. Proponents of charges for services argue that it is a form of rais-
ing supplementary revenue for the health care system.  However, Van (1993)
argued that out-of-pocket payment is valid in situations where there is non-func-
tioning universal health care system, coupled with inadequate government re-
sources to meet health care system requirements. Besides, fee charges can promote
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inequity in utilization of health services as well reduce solidarity between healthy
and unhealthy people as affluent people no longer subsidize for poor people who
cannot afford health care. 

Loans, Grants and Donations 

Another way of health care financing under consideration is loans, grants and do-
nations. These forms of financing exist mostly in the low- and middle-income coun-
tries. These could be from international Non-Governmental Organizations, bilateral
and multilateral donor countries. For example, in Africa, donor assistance aver-
agely account for almost 20 per cent of health care expenditure and, in several coun-
tries, more than 50 percent (Schieber, 1997). However, this form of financing health
care is heavily criticized since evidence does not exist to support the view that
grants increase net expenditure on health services. In addition, long term financial
sustainability of health care system cannot over depend on donor assistance as
donor priorities are also changing. Lastly, grants also would have to be paid and
as such put financial burden on future governments and generations.  

Funding the National Health Insurance Scheme of Ghana 

Internal Sources of Funding. 

Financing of the NHIS was to be by individual premium payments and a 2.5 per-
cent National Health Insurance Levy to be collected using the same mechanisms
as the already existing 12.5 percent Value Added Tax (VAT). A National Health In-
surance Fund (NHIF) was created by the Act and is mainly funded by the NHI
levy of 2.5 percent sales tax on almost all goods and services. Two and a half percent
(2.5%) of formal sector worker contributions to the Social Security and National
Insurance Trust (SSNIT) towards retirement benefits were to be automatically trans-
ferred to the national health insurance fund on a monthly basis. The Government
of Ghana also gives budgetary support to the schemes through its annual national
budget (Act 650, section78). Each adult in a household is expected to become a
MHIS member in their own right and pay the necessary contribution, which covers
themselves and dependent children under the age of 18. The NHIF subsidizes the
contributions of the indigent and the elderly (Agyepong, 2006). The NHIS covers
95 percent of sickness such as communicable and no communicable diseases like
malaria, tuberculosis (TB) and diabetes and many more that are enshrined in sched-
ule II of part I of L.I. 1809 in regulation 19(I) that talk of minimum healthcare ben-
efits to  clients of the scheme. The remaining 5 percent born by the members alone
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are those healthcare services like Rehabilitation other than physiotherapy, Appli-
ances and prostheses including optical aid, hearing aids, orthopedic aids and As-
sisted Reproduction example Artificial insemination and gynecological hormone
replacement therapy and few others (L.I 1809, 2004). 

External Sources of Funding 

At the inception of the health insurance scheme, nearly US$ 5 million that came
from the Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) were used to fund the
scheme at the district level. Ghana continues to receive “general budget support
for the implementation of the GPRS [Ghana Poverty Reduction Strategy] through
the Multi-Donor Budgetary Support (MDBS) facility. Some donors have considered
shifting their support increasingly to general national budget support. The MDBS
framework does not contain any conditions as to resource allocations for health,
but the disbursements (from the performance tranche) depends on a set of triggers
and targets including some for the health sector, which should encourage the Gov-
ernment of Ghana to give sufficient priority to the health sector (MOH, 2005). Other
sources are the donor support from international financial bodies like IMF, World
Bank and international NGOs like DANIDA. 

Figure 1 Diagram illustrating how the NHIS is funded.

Source: Adapted from Agyepong (2006)
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Difficulties in Financing the National Health Insurance  

The implementation of NHIS has been confronted with some challenges. In
terms of coverage, whereas NHIS is technically mandated and should have uni-
versal coverage, practice has shown that economic and financial barriers still
exist with membership skewed against the poor and marginalized. Procedures
for identification of the poor unto NHIS have proved inefficient and ineffective.
Means test for identifying the poor has been described as rigid as it has little
reflection of the local contexts. For this reason, enrolment of indigents has been
declining over the years.  Another challenge faced by NHIS is the institutional
framework as provided for in the NHIS Act. The application of the framework
has led to governance, operational, administrative and financial challenges
(Government of Ghana, 2009). District schemes by law are autonomous of na-
tional health insurance authority (NHIA) and operate under the Company’s
Code of Ghana.  Meanwhile, district schemes are partially funded and receive
reinsurance from NHIA. Given these, there exists a system without appropriate
layers of authority and oversight, supervision and clarity of roles between
NHIA and district schemes. This raises questions of accountability, as NHIA is
limited by the extent to which it can demand accountability from district
schemes as legal entities with their independent boards (district scheme boards
were however dissolved in 2009). District schemes at their levels are challenged
with operational issues particularly on claims processing and payment. Given
the volume of claims submitted by providers, coupled with manual vetting sys-
tems, delay in release of subsidy and reinsurance, many schemes are unable to
process claims for timely payment to providers. Whereas L.I 1809 stipulates
that providers submit claims within sixty days of rendering service, and the
scheme unless any impediments pays claims within four weeks after submis-
sion, these schedules are barely followed in practice. Additionally, there exist
issues of weak system and human capacity for claims management, audit and
fraud control.  

These in turn create some setbacks. Schemes approve claims, including wrong
and fraudulent ones, and delay in claims payment cause agitation by providers,
undermining quality of service delivery to clients. Granting these challenges
identified with claims processing and payment in all 145 insurance schemes,
for efficiency and effectiveness gains, the argument has been made for recen-
tralization of claims processing to fewer key centers (Government of Ghana,
2009).   In addition, health insurance is a social protection policy and a fund
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into which citizens contribute; consumer voice on its operations is very limited.
Even as provisions have been made for establishment of such structures as com-
plaints system and community insurance committees, many schemes never es-
tablished and regularly used them. Relating to this is also the issue of limited
community involvement, knowledge and information on NHIS operations.

Theoretical Issues 

The main theoretical framework underlying this study is the use of the national
health insurance model. Countries around the globe are navigating complex
legal, financial and political landscapes to determine the best path towards uni-
versal health coverage (UHC). For many countries, while there are some pat-
terns in the structure of their reforms, such as use of tax revenues to subsidize
target populations, steps towards broader risk pools, and emphasis on purchas-
ing services through demand-side financing mechanisms.  Many of their re-
forms do not purely conform to common health-system archetypes, nor are they
identical to each other. They are a lot of models used by countries in financing
their healthcare. However, for the sake of the study and relevance of the topic
for its proper understanding, one model would be looked at, that’s, the national
health insurance model.  

National Health Insurance Model 

These systems have elements of both Beveridges and Bismarck. The Beveridges
model named after William Beveridge, the daring social reformer who designed
Britain’s National Health Service (Ekman, 2004). In this system, health care is
provided and financed by the government through tax payments. The Bismarck
model named for the Prussian Chancellor Otto von Bismarck, who invented the
welfare state as part of the unification of Germany in the 19th century. This
model uses an insurance system; the insurers are called “sickness funds” which
is usually financed jointly by employers and employees through payroll deduc-
tion (Senah, 2001). However, the national health insurance model uses both
public and private sector providers, but payment comes from a government-
run insurance program that every citizen pays into (Johnson, 2009). Since there
is no need for marketing, no financial motive to deny claims and no profit, these
universal insurance programs tend to be cheaper and much simpler adminis-
tratively than American style for-profit insurance (Griffin, 1995). 

The single payer tends to have considerable market power to negotiate for
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lower prices. Health care is provided and financed by the government through
tax payments, similar to the public library (Gilson, 2008). Many, but not all, hos-
pitals and clinics are owned by the government; some doctors are government
employees, but there are also private doctors who collect their fees from the
government. These systems tend to have low costs per capita, because the gov-
ernment, as the sole payer, controls what doctors can do and what they can
charge (Twumasi, 1975).  In addition, health insurance plans have to cover
everybody, and they don't make a profit. The classic NHI system is found in
Canada, but some newly industrialized countries Taiwan, Ghana and South
Korea, for example have also adopted the NHI model. The national health in-
surance scheme of Ghana operates on this model (Vogel, 1990). In addition, the
model assumes that individuals or business access healthcare service which
they do with the aid of the national health insurance scheme. However, the gov-
ernment provides subsidies to these individuals and these individuals or busi-
ness pays taxes to the government (Leighton, 1995).  Also, the individuals or
business pays their monies into the insurance funds in the forms of premiums
as well as premiums from public employees. The government in turns uses
these premiums to pay the providers of health care services to the public (Ny-
onator, 1999). This relevant for the study since it takes into account the various
actors both in the funding of the national health insurance.

Source: Fieldwork, 2018
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Funding the national health insurance scheme is influenced by effective contribu-
tion of the various stakeholders in health care (Quaye, 1991). It is presumed that if
the national health insurance scheme is adequately funded and payments are made
on time to service providers, then clients are satisfied with the quality of health
care provision, it will lead to higher enrolment into the health insurance schemes.
If, on the other hand, clients are not satisfied with the service provision due to delay
in release of funds to the service providers and they must do out of pocket payment
before attended to, a lot of them may want to withdraw their membership and serv-
ice providers under the scheme may face closure due to challenges in financing it
(National Health Insurance Act 650, 2003). Premium levels and their mode of collec-
tion largely determine the financing arrangements of the scheme. These two factors
are critical in determining enrolment levels in an insurance scheme (Kwarteng, 2012).
It is a common knowledge that members of some professional bodies or working
groups enroll automatically onto the District Mutual Health Insurance Schemes and
deductions are made from their SSNIT contributions to pay for their premiums.
Members of these groups thus become automatic members of a particular scheme
without any choice (National Health Insurance Act 650, 2003).

Effective tax based system from goods and service, ssnit contribution, funds from
the ministry of health as well as donations, loans and grants when adequately mo-
bilize and use for the purpose of which they are collected increases the funds base of
the scheme and ensure prompt and timely payment of claims to service providers
both in the private and public sector (Ghana Health Service, 2009).  It is anticipated
that since insurance operates on the principle of solidarity where members pull re-
sources together to cater for needy members at a particular time, high enrolment lev-
els would lead to a broad financial base and ensure the sustainability of the scheme
(Nyonator, 1999).

Research Design and Methodology

Research Design

The study was cross-sectional in nature considering the relatively short period of
time used to carry out the research and more so to ensure maximum and efficient
use of limited resources and logistics for the study. The study engaged the use of
qualitative method of data collection. The rationale for using this design is that it
mostly takes interpretive and naturalistic approach to its subject matter. Using qual-
itative design, the researcher explores a social or human problem, builds a complex
holistic picture, analyses words, reports detailed views of informants, and conducts
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the study in a natural setting (Creswell, 1998).  

Population and Sampling Size

The study population consists of all operators of the Oguaa Mansin scheme in the
Cape Coast Metropolis. The Oguaa Mansin insurance scheme was selected for the
study because it is administrative body which provides enough information for the
all question asked and also serves all residents of the Cape Coast Metropolis. The
population of the operators of the scheme fifteen (15) of which 12 were interview.
The purposive sampling procedure was employed in selecting the research partici-
pants.  This sampling technique enabled the investigator to target those perceived
to have some important and useful information for the study. Thus, twelve (12) peo-
ple from the targeted groups that were considered critical to the study were inter-
viewed and they were contacted for consent to take part in the research.  They were
purposively selected because they were directly involved in the financial operation
of the scheme and as such relevant for achieving the objectives of the research. 

Sources of Data Collection  

Data was obtained from different sources for the study. However, the main data for
the study were gathered from primary and secondary sources. The primary data was
obtained from the responses and views collected from the study participants that in-
cluded the staff and management of the scheme. The review of secondary data
helped in obtaining information on the National Health Insurance Scheme and the
District Health Insurance Scheme. The secondary sources included data from health
insurance act, Ministry of Health and World Health Organization Reports, the Ghana
Population and Housing Census and World Bank Reports. 

Data Collection Instrument

Data were gathered using a semi-structured interview guide. The interview guide
was used to interview all the research participants on one-on-one basis to solicit re-
sponses, views and opinions on the Oguaa Mansin Health Insurance Scheme, how
it is funded, the means put in place in financing it and the difficulties encountered in
financing it. This helps in defining the challenges in financing it. Interviews are im-
portant aspect of qualitative research because they are two-way approaches which
allow exchange of ideas and information between the interviewee and the inter-
viewer. The researcher approached each of the respondents for single-face-to-face in-
terviews. After seeking the consent of each respondent, the researcher proceeded to
conduct interviews. Each respondent was interviewed using the problem centered
interview approach which combined narration-based interview with guideline in-
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terviews and minimal interviewer structuring of the interview. This approach gave
freedom to the interviewee to structure the narration at the beginning according to
his/her relevant setting.

Data Processing and Analysis

Researchers have analysed qualitative data in diverse ways. Walliman (2005), argued
that the analytical frame chosen for a study depends on the theoretical and philo-
sophical perspectives which inform it, the goal of the study, the questions addressed,
and the methodology used. This was further informed by the interpretive paradigm
which argued that knowledge is created through the interaction between the re-
searcher and the researched. The instruments used in the data collection produced
mainly qualitative data. This data was analysed thematically (Creswell, 2005; Grbich,
2007). The findings of the interview schedules and observations made were presented
and the data presentation and analysis were done manually.  This strategy was cho-
sen because the volume of data collected was manageable, making it less difficult to
identify relevant text passages and my desire was to interact and have a hands-on
feel for the data. 

Data Presentation and Discussion 

Table 1 Respondents Demographics
Source: Survey Study: 2018
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From the table above, seven (7) of the respondents were between age group of
21-30 years (four males and three females) whilst the rest were between 31-40
(four males and one female). On level of education, all the management of the
scheme had obtained a degree whilst the staff had mixture of both degree and
diploma (four had obtained a degree and three had obtained diploma).  The
number of years of experience at the scheme is enough for each work to fully
understand the thematic areas of the study. 

Funding the Scheme

Four themes relating to the funding of the scheme emerged from the data. These
were; nature of the national health insurance fund, the major sources of revenue
for the scheme both internally and externally, the trend of revenue generations
for the scheme and the solutions proposed for the effective management of the
scheme.

Nature of the NHIS Fund

All the responding management officials as well as the staff of the scheme high-
lighted on the issues relating to the nature of the NHIS fund. The following are
direct responses from respondents.

For example,  

“The national health insurance scheme is basically composed of individual’s pre-
miums that they pay when they want to enroll and we have tax on goods and
service purchase which is capture as Value Added Tax (VAT) and formal sector
worker contributions to the Social Security and National Insurance Trust
(SSNIT) with 2.5 percent deductions made on both cases. In addition, we have
budgetary allocations from the ministry of health” (Scheme manager, male 42
years)

Another member from the management of the scheme added:  

“The national health insurance fund is made of individual premiums payments,
a 2.5 percent levy on goods and services sold and contributions of members of
the SSNIT. However, we do have the ministries of health budgetary allocations
which is also part of the fund” (Public relation officer, male 32 years).

On the whole, it was established that the individual premium payments, 2.5
percent of VAT and SSNIT contributions and funds from the Ministry of Health
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constitutes the nature of the scheme. This goes to support the literature that the
NHIS fund is made of 2.5 percent sales tax on goods and services and on formal
sector worker contributions to the Social Security and National Insurance Trust
(SSNIT) towards retirement benefits which is automatically transferred to the
national health insurance fund on a monthly basis and the Government of
Ghana also gives budgetary support to the schemes through its annual national
found on the funding of the scheme. 

Major sources of revenue for the scheme 

On the question of sources of revenue for the scheme, both management and
staff agreed that there are internal sources and external sources. For example,  

“Talking of major sources of revenue for the scheme, it is not very different from
the nature that we talk about but with the internal sources, we do public cam-
paigns to help increase our membership base and as more people register, the
processing fee serves as source of revenue to us. Also, we do have international
bodies coming in to help. At the inception of the health insurance scheme, a lot
of money that came from the Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC)
was used to fund the scheme at the district level. Ghana continues to receive
“general budget support for the implementation of the GPRS [Ghana Poverty
Reduction Strategy] through the Multi-Donor Budgetary Support (MDBS) fa-
cility. (Scheme manager, male 42 years)

In addition, a member of the management of the scheme added: 

“Internally, we have situations whereby we organized mass registrations for
communities’ members and as they enroll, the registrations and processing fee
that we collects serves as revenue to us. Also, as we have already talked about,
the vat deductions and SSNIT contributions also serves as major revenue to us.
in external terms, donors and the allocations that the ministry of health gives
also serves as major funds for the scheme because the help us to survive and keep
operation working well”. (Data entry personnel, male 35 years)

It was evident that, the financing of the scheme is heavily funded by individual
premiums payments, VAT deductions and SSNIT levy as well as monies from
the Ministry of Health and international financial bodies like International Mon-
etary Fund and World Bank. 

Trend in revenue generation 

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

138



Another important situation was the trend of revenue generation for the
scheme. Every respondent commented the fluctuating nature stream of the rev-
enue generation and much need to be done by individual schemes to keep it
sustainable even in the dire consequences of the economy. For instance,  

“The trend is fluctuating almost every year. The government subsidies don’t
come on time, we have members not wanting to enroll which seriously affects
the membership base of the scheme and some donors have considered shifting
their support. This forces us to pay our service providers very late and this dis-
tracts business” (Scheme manager, male 42 years).

In addition, a member of the management said: 

“Because of the fact most people don’t fall sick for almost a year and as such
don’t visit the hospital, they tend not to renew their cards earlier as well as en-
couraging other people in that same category not to register. As the membership
base decrease, it affects the funds meant for the scheme. It also takes long for the
government to release monies to us all because the donor agencies have consid-
ered lifting their financial support on such issues” (Public relation officer, male
32 years).

Solutions for the Effective Management of the Funds 

However, respondents were asked to suggest solutions for the effective man-
agement of the scheme so that the trend will be revive and enable the scheme
to keep operating smoothly. For instance,  

“I will say that the government in allocating financial resource should do that
on a set of indicators including some for the health sector, which in a way will
encourage Government of Ghana to give sufficient priority to the health sector.
When this is done, district authorities will be encouraged to run the scheme from
the district fund. Also, the government should look for international agencies
and Non-Governmental Organizations (NGO) that are directly into health and
seek funding from them since they would recognize the need to support health
care. Also accountability of the funds should be done quarterly since most of our
service providers are paid on that” (Scheme manager, male 42 years).

Another member suggested that: 

“Funds release for the purpose intended for should be used as such as these will
reveal trust and build confidence in the relationship between government and
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the partners. When they see that the district health schemes are running as ex-
pected, they will be willing to increase their support and not always using the
money for other activities” (Accountant, male 35 years).

Clearly, the major sources of revenue for the scheme are from the government
and the availability of this revenue plays an important role for the attainment
of the scheme goal. It also emerged that, getting additional resources to support
the scheme is very difficult though generally it happens. It emerged also that
there is a need for the officials of the scheme to undergo training to update their
competency and checking fraudulent activities. 

Another issue highlighted in the interview data was on the mechanism of fi-
nancing the scheme. 

Means of Financing the Scheme 

The themes that emerged from the data to address this research question in-
clude some of the strategies that have being in place towards the financing of
the scheme, the work of each strategy, the reasons these strategies are employed,
the difference between these strategies and the sources of funds for the scheme
and the effectiveness of these strategies. For instance,  

According to another member of the management of the scheme: 

“We do intense public education to educate resident’s misconceptions about the
scheme and also give vibrant messages that will encourage those who cards had
expired to renew. As this happens, we can even fund the scheme without neces-
sarily relying on the government to release subsidies to us. The direct taxation
means of financing the scheme exist which helps a lot since deductions are done
at the point of purchase” (Public relation officer, male 32 years).

Members from the staff had same opinion on the strategy since it was evident
that the internal means of funds mobilization is very noted by them and that
the other strategies are mostly done by management and they would be very
best to response. One of the staff members commented on the strategy by say-
ing: 

“Management took the decision that we should try to educate the people that
we are leaving with to register and encourage the old members to renew so that
we get our membership base increased. Also, during work places, as we work
with the people, we talk to them to tell others to come to the office and register.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

140



Also, our services providers try to talk to the people to get enroll” (Secretary,

female 26 years).

How the strategies of financing the scheme works 

On the issue of how these strategies works, all respondents gave the same re-

sponse to the internal means of mobilizing funds. For instance,  

“We do outreach programmes to the surrounding communities to educate them

and encourage them to come and register as well renew their cards. This platform

gives us the opportunity to correct all misconceptions about health insurance

and communicates a benefit to them. Also, top level management has worked

out how monies from the scheme will be deducted and release into the scheme

funds. The premiums that are collected are based on some actuarial principles”.

(Scheme manager, male 42 years).

Another member from management of the scheme added that: 

“Aside the fact that we organised mass registration, we have the distribution of

the funds into the local branches using the social health insurance format and

the funds would be release based on how fast we are able to enter our claims in-

formation”. (Public relation officer, 32 years).

Suggestion on how Effective these Means of Financing 

After that, respondents were asked to give suggestion as to how effective these

strategies are. It is evident that these strategies are effective looking at the rea-

sons that were given.  

According to the scheme manager, the strategies are effective because: 

“When we employ these strategies, it keeps the scheme working and sustain-

able”. (Scheme manager, male 42 years).

Another member of the management team added: 

“These strategies help in the increase the patronage level and as more people en-

roll we get more funds”. (Data entry personnel, male 35 years).

Respondents from the staff sections gave diverse views on how effective these

strategies are. For example: 
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“The strategies provide a more reliable way of generating funds for the scheme
and helps build residents confidence in us since we carry the service to their
doorstep”. (Administrative secretary, female 37 years).

Difficulties confronting the financing of the scheme 

Six themes emerged out of the above research question and these include the
rate at which the scheme gets its re-imbursement from the government, the dif-
ficulties health facilities experience during payment for service provided, the
problems associated with financing of the scheme, solutions suggested to these
problems, measures have been put in place to ensure sustainability of the
scheme and recommendations to improve performance. 

How often re-imbursement from the government comes 

From the findings it became obvious that, majority of the respondents consider
re-imbursement coming but the timing is poorly done. All the respondents con-
firm getting re-imbursement from government but not always on time. For ex-
ample, 

“The rate at which the re-imbursement comes abysmal and most at time they
come not in full”. (Scheme manager, 42 years).

In addition, a member from the management team said: 

“Re-imbursement from the government comes almost very late. The process that
it has to follow before the subsidies are release is long and we have situations
whereby it takes long before reimbursement comes”. (Public relation officer, male
32 years).

Difficulties Health Facilities Experience During Payment for Services 

On the issue of difficulties health facilities experience during payment for serv-
ice provided, it was evident that they encounter a lot of difficulties looking at
the rate at which monies are release to the scheme and failure of health facilities
to also send claims forms on time. Various difficulties were found out such as
long bureaucratic process, problems with claims processing and payment and
delay in the release of subsidy and reinsurance. For example, 

“As stipulated in the act, a claim for payment of health care services rendered
under a scheme licensed under this Act shall be filed within sixty calendar days
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from the date of the discharge of the patient or rendering of the service. On the
other hand, section 38 (1) of the Legal framework of the scheme (1809) states a
claim for payment of health care service rendered which is submitted to the
scheme shall, unless there is any legal impediment, be paid by the scheme within
four weeks after receipt of the claim from the health care facility. We have situ-
ations whereby health facilities submit forms very late and it takes time for us
to process them. Also, when we process the claims forms, the government has to
make actuarial calculations on them and this delay the release of funds to pay
them” (Scheme manager, male 42 years).

Furthermore, a member of the management team of the scheme added: 

“The long process that the forms are subjected to scrutiny before confirming
monies to be release to the service providers all pose challenges for us to pay
them as stipulated but we do pay them on time sometimes. Given the volume of
claims submitted by providers, coupled with manual vetting systems, delay in
release of subsidy and reinsurance, many schemes are unable to process claims
for timely payment to providers”. (Data entry personnel, male 35 years).

Members from the staff all shared the same view. One member said: 

“Sometimes, we encounter problems with claims processing since some of the
health facilities do have miscalculations problems. We have to make every cal-
culation and submit the total amount to facilitate the release of monies to us. So
delays in the release of subsidies and long bureaucratic process all serve as dif-
ficulties that obstruct the early payment for service rendered”. (Administrative
secretary, 37 years).

Problems Associated With Financing of the Scheme 

On the issue of problems associated with the financing of the scheme, it was
found out that, small office space, complex institutional framework and limited
consumer voice on its operations all are problems associated with the financing
of the scheme. For example,  

“Our office space is too small. It is very sad that there is no enough money for
us to have a bigger place. Also, we have to erect canopies for our customers to
stand during working hours. In addition to this, NHIS institutional framework
as provided for in the NHIS Act has led to governance, operational, adminis-
trative and financial challenges”.(Scheme manager, male 42 years).
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Also, a member from the management team added: 

“Our office is too small and this affects operational activities. Also, health in-
surance is a social protection policy and a fund into which citizens contribute;
consumer voice on its operations is very limited. Even as provisions have been
made for establishment of such structures as complaints system and community
insurance committees, there is limited community involvement, knowledge and
information on NHIS operations. The logistics are insufficient for us to daily
community education”. (Public relation officer, male 32 years).

It is evident that the limited resources affect financing of the scheme. Inadequate
logistics such as furniture and inadequate funds for the expansion of the office
space to accommodate all the staff of the scheme affect the operation of the
scheme since finances are needed for the purchase of all these. Also, complex
institutional framework which raises questions of accountability, as NHIA is
limited by the extent to which it can demand accountability from district
schemes as legal entities with their independent boards. 

Solutions to the problem of financing the scheme  

After finding out the problems associated with the financing of the scheme,
members were asked to make solutions to some of these problems. For example,  

“Provision of adequate infrastructure and service providers upholding honesty
by submitting claims on time of clients who truly accessed their health facilities
could help reduce some of these problems”.( scheme manager, male 42 years)

Another member of the management team added: 

“We have to intensify our educational messages to residents to get them to enroll
and also seek for funds from supporting agencies to help expand our office for
us”. (Public relation officer, 32 years).

Members from staff share similar opinions on how to solve these problems as
one of them rightly puts it: 

“We passionately appeal to government to help expand our office space and also
recentralize the payment mode of our service providers”. (Registration field as-
sistant, male 27 years).

It was evident from the findings that the survival of organization strongly relies
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on the internal strategies put in place to raise more funds that would reduce
the over reliance on government support as this effectively helps in achieve-
ment of its intended objectives. 

Conclusion 

Based on the objectives of the study, it was found that internal sources (indi-
vidual premiums, VAT and SSNIT deductions of 2.5 percent) and external
sources (MOH funds, donor supports) are the major sources of funding for the
scheme. The findings further showed that, mass registration, social health in-
surance scheme and direct taxation are some of the means used in financing
the scheme.  Inadequate logistics such as furniture and inadequate funds for
the expansion of the office space, complex institutional framework and limited
consumer voice on its operations are problems associated with the financing of
the scheme.  From the findings of the study, one can conveniently conclude that,
the major revenue for the scheme is from internal and external sources.  Usually,
means of financing the scheme includes mass registration, social health insur-
ance strategy and direct taxation strategy. However, the scheme has various fi-
nancial challenges which include material and complex institutional framework
which undermines accountability. It became quite obvious that the public, when
educated properly with enough information on the operations of the scheme
such as the need to renew the NHIS card annually and pay the appropriate fees
for such renewals, patronage level increases and more funds are generated to
the scheme.  
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Türk Bankacılık Sektörünün Veri Zarflama Analizi ile Değerlendirmesi

Rama Kayali

İhsan Alp

Özet: Bu çalışma, Türkiye'deki bankacılık sektörünün performans ve verimliliğini veri zarflama
analizi ile ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, kamu ve özel Türk bankacılık sektöründen 13
bankanın 2015 yılını kapsayan verileri üzerinden bir etkinlik ölçme uygulaması yapılmıştır. Perfor-
mans değerlendirmesi amacıyla iki girdi ve iki çıktı kullanılmıştır. Girdi değişkenleri: Personel sayısı,
şube sayısı ve çıktı değişkenleri olarak ise: kâr ve zarar miktarı ile toplam mevduat seçilmiştir. Per-
formans belirlemek için bu alanda yaygınca kullanılan veri zarflama analizi (VZA) kullanılmıştır.
VZA çok girdili ve çok çıktılı süreçlerde karar verme birimlerinin (bu çalışmada bankalar) göreli
etkinliğini ölçmek için kullanılan parametrik olmayan yöntemdir. Etkinliği ölçmede iki temel modeli
vardır: Girdi yönlü ve çıktı yönlü model. Girdi yönlü model çıktıları sabit tutarak girdileri mümkün
olduğu kadar en aza indirecek şekilde, çıktı yönü model ise girdileri sabit tutarak çıktıları mümkün
olduğu kadar maksimize edecek şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışmada değerlendirmeler temel VZA
modelleri olan (Charnes, Cooper, Rhodes) CCR ve (Banker, Charnes ve Cooper) BCC modelleri ile
gerçekleştirilmiştir.

Etkinlik ölçümü, çıktı yönlü CCR ve BCC modelleriyle yapılmıştır. Analizlerde, Excel'e dayanan EMS
(Efficiency measurement system) (Scheel, 2000) ve DEAP (data envelopment analysis Program)
(Coelli, 1996) paket programları kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda; CCR modeline göre 2
banka etkin ve 11 banka ise etkin değildir. Kamu bankalarının ortalama etkinliği %100,19 özel
bankalarının ortalama etkinliği ise %135,95 bulunmuştur. BCC modeline ilişkin analiz sonuçlarına
gelince, 4 banka etkin ve 9 banka etkin değildir. Kamu ve özel bankaların BCC modeli etkinlik or-
talamaları CCR modeli ortalamalarıyla aynıdır.

Anahtar Kelimeler: Veri Zarflama Analizi, Performans, Türkiye Bankaları, Bankacılık

Giriş

Ekonomi ilerledikçe, bankalar ve finansal kurumlar küresel ekonominin en
önemli unsurları haline geldi. Bankalar sadece para transferi değil, aynı za-
manda dünya ekonomisinin sağlıklı gelişiminde de garanti sağladıklarından
dolayı önemlidir. Bankalar ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli bir rol oy-
nadıklarından yüksek hassasiyetle ele alınmalıdır.   Çünkü bankacılık sektörün-
deki herhangi bir olumsuzluk tüm ülkenin ekonomisini etkilemektedir.

Günümüzde, azalan kaynaklar ve artan rekabet nedeniyle, etkinlik ve verimlilik
kavramı bankacılık sektörü için hiç olmadığı kadar önemli hale gelmiştir.
Bankaların temel görevi kaynaklarını en etkin şekilde kullanmaktır.  Bu sebeple
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banka yöneticileri, bankalarının faaliyetlerini sektördeki rakip bankaların
faaliyetleriyle karşılaştırarak  ileriye dönük politikalarına hedefler tayin ede-
bilir.

VZA, karar verme birim (KVB)’lerinin kaynaklarını kullanmada ne kadar etkili
ve verimli olduğunu belirleyen bir metodolojidir. Son yıllarda etkinliği ölçmek
için kullanılan yöntemlerden çok popüler olan biri VZA’dır. Çok çeşitli alan-
larda yaygınca kullanılmaktadır. Bankacılık alanında da başarıyla uygulanmak-
tadır. Uygulamalar bir bankanın şubeleri arasında veya  ülkelerin bankacılık
sektörleri  arasında olabilir.  Berger ve Humprey (1997), yirmiden fazla ülkede
finans sektöründe yapılan 130 çalışmayı belirlemiştir.   Thanassoulis (1999),
bankacılıkta VZA uygulamalarından bahsetmektedir. Ali Emrouznejad (2008),
VZA'nın geliştirilmesinin ilk 30 yılını kapsayan VZA ile ilgili uygulamalar
hakkında bir kaynakça sunmakta ve bankacılık uygulamalarına yer ver-
mişlerdir. Ayrıca finans sektöründe VZA ile yapılmış çalışmalar mevcuttur.
Paradi ve Zhu (2013) banka şubeleri seviyesinde 80 VZA çalışmasını
özetlemiştir. Liu et al. (2013) VZA uygulamalarının içinde en çok bankacılık
uygulamaları olduğunu belirtmektedir. Çok yakın zamanda ise Kaffash and
Marra (2016) çalışmalarında finans alanında 620 çalışmayı bulmuş ve bunları
sınıflandırmışlardır.

Bu çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, üçüncü bölümünde veri ve
değişkenlere yer verilecektir. Dördüncü bölümde VZA metodolojisi anlatılacak
ve beşinci bölümde Türkiye bankaları ile ilgili uygulama, altıncı ve son
bölümde ise sonuç ve tartışmaya yer verilecektir.

Literatür Taraması

Türkiye bankaları ile ilgili yapılmış birçok çalışma bulunmaktadır.  Çalışmalar
yapıldığı yıl önceliğine göre, kullanılan girdi/çıktılar ve VZA modelleri
bakımından incelenmiştir. 

Behdioğlu, (2009) araştırmasında, VZA yöntemiyle Türkiye’de faaliyet gösteren
29 adet “Ticaret Bankası”nın verilerini kullanarak 1999–2005 yıllarını içeren
dönemin analizini gerçekleştirmiştir. Girdi değişkenler olarak personel sayıları,
faiz dışı giderler, faiz giderleri ve şube sayıları, çıktı değişkenleri olarak ise
toplam mevduat, toplam kredi miktarı ve net kar kullanılmıştır. Yapılan çalışma
sonucunda, 1999-2005 yılları arasında Türk Bankacılık Sektöründe faaliyet
gösteren tüm ticaret bankaları için ortalama etkinlik  %43,3 olarak bulunmuş
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ve ortalama etkinlik yüzdesi en yüksek olan banka grubu yabancı sermayeli
bankalar olarak belirlenmiştir. 2005 yılında CCR modeline göre 9 adet ticaret
bankası etkin bulunurken, BCC modeline göre ise 19 adet ticaret bankası etkin
bulunmuştur.

Bilişik (2015) bu çalışmasında, Türkiye Bankacılık Sektöründe faaliyet gösteren
ve aktif büyüklüğü 35 milyarın üzerinde olan 11 banka verimlilik açısından
doğrusal programlama optimizasyonuna dayalı veri zarflama tekniği ile ince-
lenmiştir. Sonar etkinlik olmayan bankalar için iyileştirme hedefleri belirlen-
miştir. Girdi değişkenleri olarak, mevduat, faiz giderleri, personel sayısı ve şube
sayısı çıktı değişkenleri olarak ise net kar, krediler ve faiz gelirleri alınmıştır.
Etkinlik ölçümü, BCC ve CCR modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
Araştırma sonuçları, 11 bankanın sadece 4 banka etkin olduğu ve öncelikle iy-
ileştirmeye daha çok kamu bankalarının ihtiyaç duyduğunu, ardından yabancı
sermayeli bankaların ve özel sermayeli bankaların ihtiyacı olduğunu göster-
miştir.

Özel ve ark. (2017) yaptıkları araştırmasında Türkiye’de 2013-2015 yılları
arasında faaliyet gösteren 16 adet ticari bankanın etkinliklerini, VZA yardımıyla
yıllar bazında bir gelişme olup olmadığı yönüyle incelemişlerdir. Girdi
değişkenleri olarak, toplam mevduat/toplam aktifler, faiz giderleri/toplam ak-
tifler, diğer faaliyet giderleri/toplam aktifler oranları ve çıktı değişkenleri
olarak ise toplam krediler, alacaklar/toplam aktifler ve faiz gelirleri/toplam
aktifler oranları alınmıştır. Analiz sonuçlarına göre; 2013 ve 2014 yıllarında
teknik olarak etkin olan ticari banka sayısının 9 tane olduğu bulunmuş, bu sayı
2015 yılında 10’a çıkmıştır. Ortalama etkinlik derecelerine bakıldığında 2013
yılında %93,5, 2014 yılında %93,3 ve 2015 yılında ise %96 olduğu görülmüştür.

Ersoy (2018) çalışmasında, VZA yaklaşımı kullanarak Türkiye’de faaliyet
gösteren kamu ve özel sermayeli mevduat bankaları ile Türkiye’de kurulmuş
olan yabancı sermayeli bankaların etkinliklerinin ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu
çalışmada iki girdi ve iki çıktı kullanılmıştır. Girdi değişkenleri olarak personel
sayısı, mevduat faiz gideri; çıktı değişkenleri olarak ise dönem net kârı, faiz
gelirleri seçilmiştir. Etkinlik ölçümü, girdiye yönelik CCR modeli kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamındaki bankalar sermaye yapısına göre 3
grupta; özel sermaye, kamu sermayesi ve yabancı sermaye olarak analiz
edilmiştir. Yapılan analiz sonucunda; Türk Bankacılık Sektöründe 2016 yılında
faaliyet gösteren bankalar için ortalama etkinlik yüzdesi 51,9 ve 26 bankadan
sadece 3 bankanın etkin olduğu bulunmuştur. Etkinlik skoru en yüksek olan
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banka grubu ise yabancı sermayeli bankalar olarak belirlenmiştir.

Veri, Değişkenler ve Karar Verme Birimleri

Türkiye’de pek çok kamu özel sektör ve katılım bankaları bulunmaktadır.
Katılım bankaların çalışma prensibi özel bankalardan farklı olması nedeniyle
uygulama harici tutulmuştur. Yalnız kamu ve özel sektör bankaları değer-
lendirmeye tabi tutulacaktır.

Türkiye kamu ve özel sektör (yabancı bankalarda dahil) bankalarına ilişkin ver-
iler Türk bankalar birliği sitesinden (www.tbb.org.tr) alınmıştır. Bu çalışmada
sadece 2015 yılı verileri kullanılacaktır. Bir kısım yerli ve yabancı bankanın az
şubesi bulunduğundan bu yerli ve yabancı bankalar uygulamaya dahil
edilmemiştir. Bu çalışmanın KVB’leri aşağıda Tablo 1.’de yer almaktadır. 

Tablo 1 Kara verme birimleri
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Bankaları değerlendirmede girdi ve çıktı değişkenleri aşağıdaki Tablo 2.’de ver-
ilmektedir. 

Tablo 2 Performans değerlendirme  değişkenleri ve modeldeki rolü

Bu değişkenlere ilişkin özet istatistikler Tablo 3.’de verilmektedir.

Tablo 3 Girdi/Çıktı değişkenlerinin özet istatistikleri

Doğru değerlendirme adına personel sayısı şube sayısına bölünerek şube başına
personel değişkeni oluşturulmuştur. 

Veri Zarflama Analizi

VZA, Farrell’in 1957 çalışmasından kaynaklanmıştır. Bu çalışmada, tek girdi ve tek
çıktı modelinin üretim etkinliğini, üretim fonksiyonu hakkında herhangi bir
varsayımda bulunmadan oran yoluyla hesaplanmıştır. Bu yöntem, 1978 yılında
Carne Mellon Üniversitesi'ndeki doktora çalışmasında Edward Rhodes ile birlikte
Charness ve Cooper (CCR modeli) tarafından çok girdi çok çıktıya genişletilmiştir.
Çözüm yöneylem araştırması tabanlı doğrusal programlamaya dayanmaktadır
(Charnes ve ark., 1985). Üretim ile ilgili herhangi matematiksel fonksiyona ihtiyaç
duymadan girdi ve çıktılara verilecek ağırlıkları CCR modeli tarafından bulunmak-
tadır. Bu ağırlıklar CCR modeliyle KVB’lerinin performanslarını maksimum ya-
pacak şekilde ve objektif bir yolla bulunmaktadır. CCR modeli ölçeğe göre sabit
getiriyi (Constant Return to Scale; VRS) esas almaktadır. En iyi KBV’lerden bir sınır
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(etkinlik sınırı, efficient frontier) oluşturmakta bu KVB’lere 1 etkinlik puanı atan-
makta ve etkin (efficient) KVB olarak isimlendirilmektedir. Diğer KVB’lerin etkinlik
puanları bu sınıra uzaklığına göre belirlenmekte ve 1’den küçük bir değer olmak-
tadır.  Bu KVB’ler etkin olmayan (inefficient) KVB olarak isimlendirilir. CCR mod-
elinin duali etkin olmayan KVB’lerinin girdilerindeki fazlalıkları ve çıktılarındaki
azlıkları da sayısal olarak belirlemektedir. Yine model, etkin olmayan KVB’lerinin
etkin olabilmesi için örnek (peer/bencmark/referance) karar vericileri ve örneklik
derecelerini de belirlemektedir. Böylece etkin olmayan bir KVB’ye nasıl etkin olacağı
hakkında öneride bulunula bilinmektedir.   

1984'de Banker, Charnes, Cooper tarafından ölçeğe göre değişken getiri (Variable
Return to Scale; VRS )  için CCR modeli uygun kısıt eklenerek genişletildi.  Bu model
BCC modeli olarak adlandırıldı. 

Uygulamada ya girdiler minimum (girdi yönlü model) ya da çıktılar maksimum (
çıktı yönlü model) yapılmak istenir. VZA modelleri bu amaçlara imkan vermektedir.
Bu çalışmada CCR ve BCC çıktı yönlü modeller uygulanacaktır. Çıktı yönlü model
girdiyi sabit tutarak, çıktının olabildiğince artırılmasına dayanmaktadır (Coelli ve
ark., 2000; Cooper ve ark., 2010). Tablo 4.’te çıktı yönlü CCR ve BCC modelleri
görülmektedir.

Tablo 4 VZA çıktı yönlü CCR ve BCC modelleri

Burada, : KBV’nin göreceli etkinliğini ölçen ve çıktıyı ne kadar  arttıracağını be-
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lirleyen bir gösterge.  : Sıfırdan büyük küçük bir sayı,  : j. karar verme birimi tarafın-
dan üretilen r. çıktı,  : j. karar verme birimi tarafından kullanılan i. girdi,  :j. karar
verme biriminin aldığı yoğunluk değeri,  :karar verme biriminin i. girdi fazlalığı,  :
karar verme biriminin i. çıktı azlığını göstermektedir (Cooper ve ark., 2010).

Çıktı yönlü modelle KVB’lerin etkinli/performans skoru 1/ (100) veya 1/(100)’den
büyük bir değer olur. Herhangi bir karar birimi 1 veya (100) değeri almış ise etkin
bir KVB demektir. KVB’nin etkinlik/performans skoru %100'den fazla ise, bu birim
etkin olmayan bir birim demektir (Cooper ve ark., 2003).

Uygulama

Bu bölümde, çalışmada kullanılan girdi ve çıktıları seçtikten sonra, VZA analizi
karar verme birimlerine uygulanır. Etkin ve etkin olmayan birimleri belirlenir. Etkin
olmayan KVB’lerin etkin olabilmesi için bu KVB’ler tarafından örnek alınacak refer-
ans kümesi belirlenecektir. 

EMS yazılımı sonunda etkin ve etkin olmayan KVB’leri bulunmuş ve aşağıda Tablo
5.’te verilmiştir.

Tablo 5 Çıktı yönlü CCR modeli sonuçları

Ölçeğe göre sabit getiri varsayımı altında (CCR) sonuçlarına göre iki banka
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etkin çıkmıştır: Ziraat bank ve Turkish Bank. Ama geri kalan bankalar (Halk
Bank, Vakıf Bank, Alternatifbank, Anadolubank, Denizbank, Finansbank, Şeker-
bank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası, Yapı Kredi ve HSBC Bank)
etkin değildir. 

Ölçeğe göre değişken getiri varsayımı altında (BCC) çözüm sonuçları Tablo
6.’da verilmiştir. 

Tablo 6 Çıktı yönlü BCC modeli sonuçları

BCC modelinde 4 banka (Ziraat Bank, Halk Bank, Şekerbank ve Turkish Bank)
etkin bulunmuştur. Geri kalan bankalar (Vakıf Bank, Alternatifbank, Anadol-
ubank, Denizbank, Finansbank, Türk Ekonomi Bankası, Türkiye İş Bankası,
Yapı Kredi ve HSBC Bank) etkin bulunmamıştır.

Etkin ve etkin olmayan birimleri belirledikten sonra, etkin olmayan KVB’leri
teker teker kontrol edilir ve etkin olmayan KVB etkin hale getirilebilmeleri için
gerçekleştirilecek olan eylemler hesaplanır. Referans kümesi KVB’leri, etkin ol-
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mayan KVB’leri için kriter olarak tanımlanmaktadır. Tablo 7.’de etkin olmayan
KVB'leri için referans kümesinin değerlerini göstermektedir

Tablo 7 CCR’de etkin olmayan bankalar İçin referans kümesi ve çıktı hedefler 

CCR varsayımı altında parantez önündeki değerler, etkin olmayan KVB için
örnek alınan etkin KVB’ni temsil eder. Parantezler dışında kalan 1 ve 10 rakamı,
Tablo 1'deki bankaların sırasını gösterir; burada 1 numara birinci karar verme
birimini, Ziraat Bank'ı ve 10 sayısı onuncu bankayı, Turkish Bank’ı gösterir.
Parantez içindeki değerler etkin birime referans oranını göstermektedir. Ziraat
Bank'ı referans olarak 11 kez, Turkish Bank 3 kez referans olmuştur.

Veri zarflama analizinin avantajı, her bir birim için hedef çıktı iyileştirmeler
hesaplamasıdır. Ayrıca VZA etkin olmak üzere KVB'lerin çıktısına eklenmesi
gereken artış miktarını belirlemektedir. Önceki tablodan, bu analizin etkin ol-
mayan KVB'lerinin etkin olması için alması gereken yeni iyileştirilmiş değerler
verdiğini not etmiştir.
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BCC varsayımı altında etkin olmayan KVB’lerin referans kümeleri  Tablo 8.’de
incelenmiştir

Tablo 8 BCC’de etkin Olmayan Bankalar için Referans kümesi ve çıktı hedefleri

Tablo 8.’dan referans grubu sadece 3 etkin (Ziraat Bank, Halk Bank, Şekerbank
ve Turkish Bank) birimlerinden oluşuyor. 1 numaralı Ziraat Bank 4, Halık Bank
8, Turkish Bank 3 kez referans  çıkmıştır. Şekerbank ise hiç  referans olmamıştır.
Etkin olmayan bankalar hedef değerlere ulaşabilirler ise onlarda etkin KVB’leri
olacaktır.

Sonuç

VZA, verimliliği ölçmek için kullanılan bir yaklaşım olduğundan, bankacılık
performansının değerlendirilmesinde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır.
Bu çalışmada, banka faaliyetlerinin performans ölçümünde belirtilen girdi ve
çıktılar ile çıktı yönlü CCR ve BCC modelleri kullanılmıştır. Etkin ve etkin ol-
mayan bankalar belirlenmiş ve performans derecelendirmeleri yapılmıştır.

Analiz sonucunda çıktı yönlü CCR modelinde 13 bankadan sadece 2 banka
etkin çıkmıştır. Buna göre etkin KVB yüzdesi 15.39’dur. BCC modelinde ise 13
bankadan  4 banka etkin bulunmuştur. Buna göre BCC modeli etkin KVB
yüzdesi 30.77’dir.  Etkin olmayan bankaların yüzdesinin, etkin bankaların
oranından daha büyük olduğunu göstermektedir. Etkin olmayan bankalar,
genel olarak etkin olabilmesi için girdi hacimlerini azaltmaları üretim (çıktı)
hacimlerini artırmaları gerekir. Özel bankaların ortalama etkinliği çıktı yönlü
CCR ve BCC modelinde aynı ve yüzde 100,19, kamu bankalarının ortalama
etkinliği çıktı yönlü CCR ve BCC modelinde aynı ve yüzde 135,95 bulunmuştur. 
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Gelecekte, girdi ve çıktı değişkenlerini değiştirerek ve farklı VZA modelleri kul-
lanarak yeni çalışmalar başlatılabilir ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılabilir.
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Para Politikası ve Bu Kavrama Azerbaycan

Merkez Bankası Çerçevesinde Bir Bakış

Rashad Musayev

Özet: Para politikası hem yerel anlamda hem de günümüz makroekonomik sisteminde dünya
genelinde ekonomide kontrolün sağlanması, finansal istikrarın devamlılığının korunması anlamında
uygulanması ve sürekliliğinin sağlanması en önemli iktisat politikası araçlarından biridir. Ekonomide,
fiyat istikrarının sağlanması, enflasyon ve istihdam gibi temel yapı taşlarının kontrol altına alınması
finansal sistemin sürdürülebilirliğinin garantisi demektir. Bu anlamda para politikası uygulanması
yalnızca yerel bir etkiye sahip olmamakla beraber, yaşana bilecek küçük dalgalanmaların bile
makroekonomik dengesizliğe yol aça bileceği aşikardır.

Ekonomik gelişimin hızlı yaşandığı Azerbaycan’da yeni bağımsızlık kazandığı yıllarda yaşanan is-
tikrarsızlıkların kısa sürede atlatılmasında, yerel ekonomide merkez bankası ve hayat geçirdiği
olumlu iktisadi reformlar büyük önem arz etmektedir. Önemli petrol gelirleri bulunan Azerbaycan’da
yaşanan ekonomik büyüme rakamları, eldeki kaynakların ve uygulanan doğru stratejilerin bir
göstergesidir. Bu anlamda gelişmekte olan ülkeler listesinde Azerbaycan ekonomik potansiyeli
sayesinde dikkat çekmektedir. 

Bu çalışmada esas amaç günümüz ekonomik sistemlerinin, fiyat istikrarı, enflasyon, istihdam gibi
temel sorunların çözümünde uyguladığı para politikası kavramının tarihsel gelişimi, amaçları ve be-
lirlenen amaçlar için kullandıkları araçlar doğrultusunda incelemek, Azerbaycan Merkez Bankası
tarafından uygulanan stratejileri ana hatlarıyla açıklamaya çalışmaktır. Bu amaca uygun olarak
çalışmanın ilk bölümünde para politikası kavramı incelenmiştir. Ayrıca para politikasının tarihsel
gelişimine göz atılmış, fiyat istikrarı, istihdam, iktisadi büyüme, ödemeler dengesi, faiz istikrarı gibi
temel amaçları üzerinde detaylı açıklamalarda bulunulmuştur. İncelenen uygulama amaçlarına ulaş-
mak için kullanılan araçlar ve stratejiler hakkında incelemeler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İktisat Politikası, Para Politikası, Fiyat İstikrarı, İktisadi Büyüme, Azerbaycan
Merkez Bankası

Giriş 

Para politikası temel olarak fiyat istikrarının sağlanmasını amaçlayan poli-
tikalar sistemidir. Ülkelerde para otoriteleri tarafından hayata geçirilen bu poli-
tikalar ekonomik anlamda devletin işlevselliğini sürdürmesini amaçlamakta ve
dünya pratiğinde genellikle Merkez Bankaları tarafından yürütülmektedir.

Globalleşen dünyada makroekonomik anlamda ülkelerin seçmiş olduğu para
politikası yalnızca kendilerine özgü kalmamakla birlikte, muhtelif şekillerde
ikili ilişkilerde bulunduğu ülkeleri de etkilemektedir. Bu sebeple, ülkeler açısın-
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dan seçilmiş para politikasının önemi makroekonomik anlamda çok önemlidir.
Ülkeler makroekonomik dengeleri gözeterek kendilerine uygun politikanın
benimsenmesine ve enflasyonun istenilen seviyede tutulması, ekonomik büyü-
menin sağlanması, istihdam açısından ilerleme kaydedilmesi gibi hedeflere
ulaşmak için uygun ortamın teşkiline önem vermelidirler. Zira, yerel ekonomil-
erde oluşabilecek çok küçük dalgalanmalar dahi, küreselleşen dünyada, dünya
seviyeli ekonomik kırılganlıkları beraberinde getire bilmektedir.

Köklü tarihi değerlere sahip Azerbaycan, günümüzde petrol rezervleri
bakımından önemli seviyelerde gelir elde etmektedir. Lakin Sovyetler Birliğin-
den bağımsızlık kazandığı yıllarda genç bir ekonomi olarak önemli boyutlarda
ekonomik dalgalanmalar yaşamıştır. Hiperenflasyonla boğuşan ülkede yaşanan
bu dalgalanmaları önlemek amacıyla sadece 4 ay içerisinde “Azerbaycan Milli
Bankı” adı altında merkez bankası kurulmuştur. Kurulduğu 1992 yılından
günümüze Azerbaycan ekonomisinin gelişiminin temel planlayıcısı olarak
sayılabilecek Azerbaycan Merkez Bankasının, kurulan olumlu finansal yapı
sayesinde durumu layığınca kontrol ettiği görülmektedir.

Para Politikası 

Para Politikası Nedir?

Bazı İktisatçılar ve iktisadi akımlar paraya fazla önem vermektedirler ve bu İk-
tisat Politikaları içerisinde Para Politikasının önemini daha da arttırmaktadır.
Para uygulandığı ekonomik sisteme, ekonomik yapıya ve bu sistemin çalış-
masından etkilenerek değişen etkilere sahip olmaktadır. 

Genel içeriğine bakıldığı zaman daha karışık bir yapıya sahip olduğu fark
edilen para politikası, klasik miktar teorisinin karmaşık olmayan, sade yapısına
ait etkilerden farklı bir mekanizmaya sahiptir. Yapısal olarak sadelikten uzak,
karmaşık bir içeriğe sahip olan para politikası, bu yapısal durumu nedeniyle
ait olduğu ekonomide düzgün işlese bile, başka bir sisteme uygulandığı zaman
geçerliliğini kaybedebilir (Eroğlu, 2004:140).

Para politikası, merkez bankası, para birimi kurulu veya bir ekonomideki para
miktarını kontrol eden, bir ülkenin para birimini ve yeni parayı kontrol eden
diğer bir yetkili para otoritesinin aldığı eylemlerin planlanması, duyurulması
ve uygulanması sürecinden oluşur. Para politikası, enflasyonu, tüketimi,
büyümeyi ve likiditeyi kontrol etmek gibi makroekonomik hedeflere ulaşmayı
amaçlayan para arzı ve faiz oranlarının yönetiminden oluşur. Bunlar, faiz
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oranını değiştirmek, devlet tahvillerini almak veya satmak, döviz kurlarını
düzenlemek ve bankaların rezerv olarak bulundurmaları gereken miktarını
değiştirmek gibi eylemlerle gerçekleştirilir.

Para politikası raporları, para politikası uygulamaları için yapılan toplantılar
dünya genelinde finansal uzmanlar, yatırımcılar, analistler ve ekonomistlerce
heyecanla beklenen en önemli olaylar silsilesindendir. Bunun en büyük neden-
lerinden biri de bu gelişmelerin, genel ekonomi üzerinde olduğu kadar, belirli
sanayi sektörlerinde veya pazarlarda da kalıcı bir etkiye sahip olmasıdır.

Para politikası, çeşitli kaynaklardan toplanan girdilere dayanarak formüle
edilmiştir. Örnek olarak, petrol ve ticaret ambargoları gibi jeopolitik değişik-
likler, sektörleri ve işletmeleri temsil eden grupların ortaya çıkardığı endişeler
gibi makroekonomik rakamlar gösterilebilir. 

Parasal makamlarca genel olarak gayri safi yurtiçi hasılada (GSYH) istikrarlı
bir artış sağlamak, düşük işsizlik oranlarını korumak, döviz ve enflasyon oran-
larını öngörülebilir bir aralıkta tutmak için politika zorunlulukları vardır. Para
politikası, vergileri, devlet borçlanmasını ve ekonomiyi yönetmek için harcama
yapan mali politika ile birlikte veya alternatif olarak kullanılabilir. 

Ekonomilerde yaşanan enflasyonist ve tersi durumlara uygun olarak para poli-
tikaları genişletici (gevşek) ve daraltıcı (sıkı) para politikaları olarak uygulan-
maktadırlar. Piyasada bulunan kaynakların fazlalığına veya azlığına uygun
olarak uygulanan bu yöntemler sayesinde, piyasadaki anormal durumların
giderilmesi ve fiyatlar genel düzeyinde ideale yakın bir duruma gelinmesi
amaçlanmaktadır. Merkez bankalarının belirlediği amaçlara uygun olarak
yapılmakta olan bu politikalar çeşitli uygulamalarla gerçekleştirilmektedir.
Örneğin; piyasada fazlalık olduğu zaman, uygulamadaki fazlalığın çekilmesi
için merkez bankaları piyasaya borçlanma senetleri sunabilir, neticede fazla
parayı bünyesinde kontrol altına alabilir veya tersi durumda piyasaya fon suna
bilir.  

Dünya pratiğinde, ekonomik dönemin aşamasına bağlı olarak, para politikası
teşvik edici ya da genişletici süreçleri içermeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle,
kriz olaylarında bir artış olması durumunda, merkez bankaları yeniden finans-
man oranlarını ve rezerv gereksinimlerini azaltır, para arzını artırır ve ulus-
lararası pazarlarda ticari avantajlar elde etmek için ulusal para birimini
zayıflatır. Örneğin, ABD Federal Rezervinin 2011 yılı yaz indirim oranı sıfıra
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yakındır, bu da düzenleyicilerin ekonomiyi teşvik etme girişimini gösterir. (Де-
нежно-кредитная политика, t.y., par. 2)

Tersi durumlar söz konusu olduğu zaman, yani piyasada aşırı genişlenme
yaşanması gibi durumlarda, gelecekteki olası çöküşlerin önlenmesi amacıyla
ekonomik büyüme oranını azaltmak için önlemler alınmaktadır. Bu gibi du-
rumların esas sebebi, mal ve hizmetlere olan toplam talebin yüksekliğidir.
Piyasada bulunan fazla para toplam talebi arttırıcı etki yapmakta ve toplam
talebin toplam arzı aşması gibi durumlarda fiyatlar genel düzeyinde yükselme
söz konusu olmaktadır. Bu gibi durumlarda para arzı sterilizasyon işlemleri
gerçekleştirilir, yani piyasadan fazla serbest finansal kaynakların çıkarılması
için borçlanma senetleri çıkarılır. Ek olarak, belirli yasal kısıtlamalar da getir-
ilebilir.

Para Politikası Tarihi

1929 yılı Ekim ayında Amerika Birleşik Devletlerinde Wall Street’in iflası büyük
bir ekonomik krizin başlandığının habercisi olmuştur.  Yatırımcıların mil-
yarlarca dolar kaybetmeğe başladığı bu dönem ABD ekonomisini dramatik bir
hale getirmiş, dış ticaret hacminin yüzde 50 oranında azaldığı görülmüştür.
Yaşanan bu sürecin Avrupa’ya da sıçramasıyla, yatırımcılar korku içinde
yatırımlarını çekmeğe başlamıştır. Bu ise beraberinde likit sıkıntısını getirmiştir.
Bankalar inanılmaz bir nakit ihtiyacıyla karşı karşıya kalmıştır. Gittikçe
büyüyen sıkıntılar ABD de kurulmuş bankacılık sistemini yutmaya başlamıştır.
Çatlak gittikçe büyümüş, dünya genelinde his edilmeye başlanmıştır. 

Arz-talebe dayalı kapitalist sistemin kendiliğinden dengeye geleceğini savunan
siyasiler, işten çıkarmaların bir süre sonra doyuma ulaşacağını ve yeniden işe
alımların başlayacağını savunmuşlardır. Ancak işsizlik gittikçe daha çok tır-
manmış, üretim dibe vurmuş, 1932 yılına gelindiğinde sadece üç yıl içinde
dünya ekonomisinin yüzde 50 küçüldüğü görülmüştür. 

Yaşanan bu gelişmelerle birlikte en önemli çözüm önerisi J.M.Keynes den
gelmiştir. Devletin piyasalara müdahale etmesinin taraftarı olan Keynes, de-
vletin toplam talebi arttırıcı yönde para ve maliye politikaları uygulanmasını
savunmuştur. 

“Her arz kendi talebini yansıtır” gibi ifade edilen Say Kanunu’na karşılığı savu-
nan J.M.Keynes, faiz oranlarındaki değişimi işaret ederek, yaşanan bu değişim-
lerin Say Kanunu’nu geçersiz kılabileceğini savunmuştur. Kısaca Keynes’e göre;
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faiz oranlarındaki değişmeler, toplam talep düzeyinde (dolaylı olarak) önemli
değişmelere sebep olabilir (Paya, 2013: 9).

Modern parasal ekonomilerde faiz açıklanırken Klasik ve Neoklasik yaklaşım-
larla açıklanamayacağı, faiz düzeyinin oluşumunda ekonomideki para mik-
tarının etkili olduğu görüşü Keynesyen bir bakış açısıdır. Faizin parasal bir
büyüklük olduğunu söyleyen Keynes’e göre: para miktarına bağlı olarak bu-
rada genişleme yaşanması durumunda, piyasa faizleri gerileyip, yatırım düzeyi
uyarılacaktır.    

Keynes’e göre modern parasal sistemlerde bireyler kazandıklarının bir kısmını
tasarruf olarak ellerinde tutmak isteyebilir, bu durumda üretim sürecinde
yaratılan gelir tasarruf olarak korununca ekonomide bu duruma bağlı olarak
bir talep açığı oluşacak ve ekonomide daralma gözlenecektir. Keynesyen bakış
açısında para miktarı ve faiz önemli bir yer edinmektedir. Yaklaşık 30 yıl
boyunca güncelliğini koruyan Keynesyen yaklaşım 1960-lı yıllarda özellikle en-
flasyon olgusu karşısında büyük sorunlar yaşamıştır. 

1970 li yıllarda yeni bir durum, Keynesyen iktisatçılar tarafından imkansız
olarak tanımlanan bir durum ortaya çıkmış, işsizlik düzeyinin artmasıyla bir-
likte fiyatlar genel düzeyinde de artışlar yaşanmıştır. “Stagflasyon”, adlanan
bu durum, resreasyon, yani ekonomik durgunluk döneminde enflasyonun artışı
ile yaşanmakta olup, dünya ekonomisi için yeni bir durum olarak kritik bir
ortam yaratmıştır. 1973 yılına tekabül eden bu olay, dünyanın en büyük petrol
üreticilerinin petrol fiyatlarına zam yapıp, taşıma maliyetlerini artırmasıyla or-
taya çıkmış, yaşanan bu fiyat artışı diğer sektörleri etkileyerek enflasyona, net-
icede işten çıkarmalara yol açmıştır. Bununla birlikte yeni bir olgu olarak
stagflasyon ortaya çıkmıştır.  

Yaşanan bu gibi sıkıntılarla birlikte maliye politikalarını temel alan Keynesyen
görüş etkinliğini kaybetmeğe başlamış ve Milton Friedman ismi ile öne çıkan,
Paracı (Monetarist) bir yaklaşım geçerlilik kazanmaya başlamıştır. Monetarist
yaklaşım para teorisi ve para politikası açısından tarihi bir parça olarak bilin-
mektedir. 

Monetarizme göre maliye politikası araçları önemini yitirmekte, parasal
değişkenlerin belirlenmesinde sadece para önemli olmaktadır. Aynı zamanda
enflasyonsuz bir ekonomi için para arzı belirli limitlerde sabit tutulması
öngörülmüştür. Nitekim para arzında yapılacak anti konjonktürel değişmeler
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ekonomik istikrarsızlıklara sebep ola bilmektedir. Geleneksel görüş ile Key-
nesyen görüş arasında bir yerde olduğu varsayılan monetarist görüş temel
prensip olarak Keynes’e benzer şekilde Say Kanunu’nu yani, arza dayalı
ekonomiyi reddetmiş, talep yönlü ekonomiyi kabullenmiştir. 

Bu politika denendiğinde, Ekim 1979-dan başlayarak, parasal büyüklüklerle
diğer makroekonomik değişkenler arasındaki son derece dengesiz ilişki ne-
deniyle pratik olmadığı ortaya çıktı. Milton Friedman bile daha sonra, doğru-
dan para arzı hedeflemesinin umduğundan daha az başarılı olduğunu kabul
etti. Yaşanan bu olayların etkisi ile başlayan enflasyonist süreçte fiyat istikrarı
bankalar tarafından ana hedef olarak seçilmeye başlanmıştır.

Geriye dönük baktığımızda yaklaşık 20 yıldan uzun bir süredir para poli-
tikasına dair, etkili tartışmalar yapılmış, farklı öneriler ileri sürülmüştür.
Yapılan bu öneriler ve tartışmalardan verimli sonuçlar alınamadığı da aşikardır.
Hatta, uzunca bir süredir yapılan bu tür çalışmalara rağmen günümüzde de ik-
tisadi haraketliliklerin yeterli düzeyde izlenip, değerlendirildiği ve yön-
lendirildiğini görmek, makul bir oranda kabul edilmiş sistematik bir parasal
çerçevenin mevcut olduğundan dahi bahsetmek teessüf ki mümkün gözük-
memektedir (Paya, 2013: 14).

Para Politikası Amaçları

Para politikası başlıca amaçları ekonomide yaşana bilecek dengesizlikleri, şok-
ları önceden fark ederek ve zamanında etkin müdahale ile bertaraf etmek,
ekonomideki istikrarın daimi sürdürülmesine zemin hazırlamaktır. Ekonomide
yaşanacak aksaklıklar şoklara sebep ola bilmektedir. Bu şokların önceden fark
edilerek gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. Aksi takdirde, ekonomide
yaranacak parasal problemlerin hemen belli olmadığı için, geçen süre zarfında
ekonomide büyük noksanlıklar yaşana bilir.

Tarihsel gelişime uygun olarak zaman geçtikçe gerçekleşen sorunlar para poli-
tikasının yeni amaçlar kazanmasını sağlamıştır. Örneğin; gelişmiş ekonomil-
erdeki para politikası, ekonomik sistemde istikrarın sağlanması ve uygun
dengenin sağlanması işlevine hizmet etmek zorunda, az gelişmiş ekonomilerde
ise ekonomik ilerleme için uygun koşullar yaratarak genişleyen bir ekonominin
gereksinimlerini karşılamak için daha dinamik olması gerekmektedir. Bu ise
para politikasının ülkeden ülkeye, ekonomiden ekonomiye farklılıklar göster-
mesi, yeni amaçlar kazanması için bir nedendir. 
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Geçmişten günümüze yaşanan bu gelişmeler akabinde para politikasının
kazandığı amaçlar 

l fiyat istikrarı,

l istihdam,

l iktisadi büyüme,

l ödemeler dengesi,

l faiz istikrarı 

olarak sayılabilir.

Fiyat İstikrarı

Bu hedef, tüketici fiyat endeksleri ve iş istatistikleri tarafından belirlenmektedir.
Diğer bir ölçüde, deflatör (G.S.M.H.) dür. Bu daha iyi bir kıstastır. Çünkü, bütün
nihai ürünlerin fiyatlarını, tüketici fiyatları, ara malları, hükümet alımları da
kapsamaktadır (Serin, 1998: 2).

Para politikası, fiyat istikrarı sağlayarak, reel ekonominin etkin işleyişine, çeşitli
yollardan ekonomik büyüme ve refaha katkıda bulunur. İlk olarak, paranın
gerçek satın alma gücünü ve hane halkının harcanabilir gelirini korur. İkincisi,
piyasaların düzgün işleyişini geliştirir ve yüksek ve değişken enflasyon oran-
larının yarattığı belirsizliği ortadan kaldırır. İstikrarlı fiyatlar, tüm fiyatların
genel yukarı doğru kaymasıyla bulanıklaşmadığından, insanların nispi fiyat-
lardaki değişiklikleri fark etmelerini kolaylaştırır. Sonuç olarak, piyasalar kay-
nakları en verimli kullanımlarına daha iyi tahsis edebilir. Üçüncüsü, fiyat
istikrarı, insanların değer ölçüsü olarak güvenli bir şekilde paraya güvenebile-
ceği için uzun vadeli planlama ve sözleşmeyi de kolaylaştırır. Bu, insanların
varlıklarını ve gelirlerini enflasyona veya deflasyona karşı koruma stratejileri
yerine üretken faaliyetlere odaklanmalarını sağlar. (Price stability, financial sta-
bility and efficiency, and monetary policy, 2006)

Fiyat istikrarının temel hedefi ülke parasının bütünlüğünün ve satın alma
gücünün korunmasıdır. Bu sebeple, günümüzde ülkeler tarafından belirlenen
para politikalarında en etkin amaç olarak fiyat istikrarı gösterilebilir. Özellikle
enflasyonist eğilimlerin ekonomiye olan tesiri, ekonomik sistemler fiyat is-
tikrarını ana hedef olarak belirlemeğe başlamışlardır. Para politikası amaçları
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içerisinde ilk olarak uygulamaya konulanda fiyat istikrarı olmuş, daha sonra
gelişen olayların tesiri ile başka amaçlarda ana hedef olarak kullanılmaya
başlanmıştır.

Enflasyonun ekonomiyi etkilemesinin önlenmesi amacıyla fiyat istikrarı
düzenli olarak sağlanmalıdır. Bu görev kolay olmamakla birlikte enflasyonda
artış veya azalışlar ekonomide dengesizlik yaratabilir. Bahsi geçen durum fi-
nansal sistem açısından olumsuz sonuçlar doğurmakta bazen ekonomiyi durma
noktasına kadar sürükleyebilmektedir. Enflasyonist yapıyla mücadelede fiyat
istikrarı karar verici birimler tarafından dikkatle izlenmeli, mevcut ekonomik
yapıya uygun oranlar kabul edilmelidir. Ekonomide fiyat istikrarı ile enflasy-
onun indirilmesi demek, sıfır noktasına indirilme olarak anlaşılmamalıdır. En-
flasyonun sıfır durumuna gelmesi ekonominin etkinliğini kaybetmesine,
durmasına neden ola bilmektedir. Bu nedenle ideal enflasyon belirlenmeli, bu
yönde fiyat istikrarı sağlanarak enflasyonu istenilen noktada tutulmasına özen
gösterilmelidir.  

İstihdam

Ekonomide üretim faktörlerinin atıl durumda kalmaması, tam anlamda üretim
faktörlerinden yararlanılması birincil hedeflerdendir. Bu ise tam istihdam
olarak adlandırılmaktadır. Dünyadaki her ekonomi, tüm mevcut kaynaklarının
tam ve verimli biçimde kullanıldığı tam istihdam dengesi seviyesine ulaşmayı
hedeflemektedir, çünkü bu azami çıktı seviyesine yol açmaktadır. Bu, “tam is-
tihdam” teriminin kavramsal anlamıdır. Uygulamada, tam istihdam kavramı,
genellikle bir ülkenin işgücünün tam istihdamını ifade eder. İstihdamın ideal
düzeyde, yani tam istihdama yakın bir düzeyde tutulması da, para politikası
amaçları içerisinde yer almaktadır.

Ekonomide ilerlemenin sağlanması ve belirlenen hedefler doğrultusunda
hareket edile bilinmesi için istihdam düzeyinin arttırılması gerekmektedir.
Ancak bu şekilde etkin bir politikanın varlığından söz edile bilinir. Aksi
takdirde atıl kalacak faktörlerden yararlanılmayacak ve kaynaklar boşuna
tüketilmiş olacaktır. 

İktisadi Büyüme 

Son yıllarda, iktisadi büyüme dünyadaki ekonomistler ve devlet adamları
arasında tartışılması gereken temel konu olarak görülmektedir. Bir ülkenin kişi
başına düşen reel gelirinin uzun bir süre boyunca arttığı süreç olarak iktisadi
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büyüme, toplam fiziki veya reel verimin artması, insan isteklerinin karşılanması
için malların üretilmesi anlamına gelmektedir. Başka bir deyişle, tüm üretken
doğal, beşeri ve sermaye kaynaklarının, ulusal ve kişi başına gelirde zamana
göre sürekli bir artış sağlayacak şekilde kullanılması anlamına gelmektedir. Bu
nedenle, para politikası toplam para talebi ile toplam üretim kapasitesi arasın-
daki dengeyi koruyarak, tasarruf ve yatırım için uygun koşullar yaratarak
sürdürülebilir ve sürekli iktisadi büyümeyi teşvik eder. 

Para otoritesi büyümenin gereksinimlerine uygun kolay ya da sıkı bir para poli-
tikası izlemelidir. Yine, büyüyen bir ekonomide para politikası, artan para
talebini karşılamalıdır. Bu nedenle, uygun miktarda ve kalitede para dolaştır-
mak para otoritesinin sorumluluğundadır. 

İktisadi gelişme toplumun gelişiminin temel yapı taşıdır. Gelecek nesillerin re-
fahı açısından, iktisadi büyüme ile ilgili bütün veriler detaylıca incelenmelidir.
Uzun vadeli büyüme açısından elde edilen verilerin sık sık kontrol edilmesi en
önemli etkenlerdendir. Zira, iktisadi büyüme açısından en küçük veriler bile
birikerek, kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla hacminde büyük farklılıklar ortaya
çıkara bilmektedir. 

Genel olarak bir toplumda üretimi arttırmadan ve geliştirmeden iktisadi büyü-
menin etkin olmayacağı aşikârdır. Ancak iktisadi büyümenin tek üretimle bağlı
olmadığı da önemli bir veridir. Sonuç olarak iktisadi büyümenin temin edilmesi
için bir dizi faaliyetler dengeli bir biçimde gerçekleştirilmelidir. Buradan yola
çıkarsak, yaşam beklentisinin arttırılması, eğitim düzeyin yükseltilmesi, kültür
seviyesini yükseltilmesi, ihtiyaçların tam olarak karşılanması ve yolsuzluğun
rasyonelleştirilmesi, yoksulluk ve yaşam standartlarındaki farklılıkların
üstesinden gelinmesi, maksimum istihdamın sağlanması gibi faaliyetleri den-
geli bir biçimde hedefe ulaştırmak, iktisadi büyüme açısından en uygun zemi-
nin hazırlanması işlemlerini yerine getirmek olarak sayılabilir. 

Ödemeler Dengesi

Ödemeler dengesindeki eşitsizlikler, savaş sonrası yıllarda önemli derecede or-
taya çıkan bir diğer para politikası hedefidir. Bu, dünya ticaretinin dünya
likiditesinden daha hızlı büyümesi nedeniyle uluslararası likidite sorunundan
kaynaklanmaktadır. Ödemeler dengesindeki açığın artmasının, bir ekonominin
belirlenen hedeflere ulaşma yeteneğini azalttığı hissedildi. Bu nedenle, para
otoriteleri ödemeler dengesinde dengenin korunması gerektiği için, önemli
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ölçüde çaba göstermektedir.

Küreselleşme etkileriyle, ülkelerin ithalat ve ihracat hacimleri katlanarak art-
maktadır. Gerçekleşen bu alım satımlar ekonomilere önemli etkiler göstermek-
tedir. Bahsi geçen etkiler ekonomik büyüme anlamında katkı sağlasa da
ithalatın ihracattan fazla olduğu ülkeler açısından bakıldığında yerel para bir-
imi üzerinden dövize karşılık yapılan ödemeler sayesinde, para arzında daral-
malar söz konusu olmaktadır. Bu daralmalar döviz fiyatlarının, faizlerin
yükselmesi gibi diğer önemli ekonomik sorunlara işarettir. Ülkelerin dış
ticarette yaptığı alım satımlar ve ekonomik bütün işlemler ödemeler bilanço-
sunda yer almaktadır. 

Cari hesaptaki ödemeler dengesindeki kalıcı bir açık, kesinlikle ekonomik ve
finansal iflasa yol açmaktadır. Cari hesaptaki olumlu bir dengenin de devam
etmesi dezavantajlıdır çünkü diğer ülkeler için zorluk yaratmaktadır. Kredi
ülkesi, fazlalığını borçlu ülkeye kısa veya uzun vadeli borç vermek için kullan-
abilir. Ancak bu sefer de kredi hacminin genişlemesiyle enflasyona sebep ola
bilmektedir (“Equilibrium of Balance of Payments”, t.y., par 2). 

Ödemeler dengesinde yaşanan olumsuz yönde eşitsizlik olması durumunda
genelde üretimin teşvikine başvurularak, ihracatın artırılmasına başvurulmak-
tadır. Yabancı piyasalara yapılacak satışlar sayesinde döviz rezervlerinde olacak
artışlar sayesinde döviz fiyatları düşmekte ve ödemeler bilançosunda denge
söz konusu olmaktadır. 

Faiz İstikrarı

Faiz oranlarında aşırı dalgalanmalar ekonomik istikrarı açısından çok sıkıntılı
durumlar yaratmaktadır. Bu sebeple para otoriteleri faiz iniş çıkışlarına karşı
oldukça duyarlıdırlar. Yaşanan ani iniş ve çıkışlarda mali işlemler, çok büyük
oranlarda kar veya zarar edebilmektedirler. Bu nedenle ekonomik istikrarın
sağlanması, faizlerde yaranabilecek dalgalanmaların karşısı alınarak stabiliza-
syonun temin edilmesi gerekmektedir. 

Merkez Bankasının finansal piyasalardaki stresi ve durumu yansıtacak şekilde
oluşturacağı faiz düzleştirme modelinde amaç, piyasalardaki aşağı ve yukarı
yönlü kırılmaları azaltarak ve istikrarlı bir kısa vadeli faiz serisi oluşturarak
piyasa katılımcılarının beklentilerini olumluya çevirip, finansal istikrarın oluş-
masına ve sürdürülmesine katkı yapmaktır. Merkez Bankasının uygulamaya
koyacağı diğer para politikası araçlarının meydana getireceği çatı altında faiz
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düzleştirme kuralı, oluşturulmaya çalışılan istikrarlı finansal sisteme katkı yap-
manın yanında, özellikle dinamik bir yapısı olan finansal istikrarın
sürdürülmesi bağlamında önemli bir araç olarak ortaya çıkmaktadır (Darıcı,
2010:40).

Para Politikası Amaçları Arasında Çatışmalar

Para politikası amaçlarının eşit olarak istenilen düzeyde yerine yetirilmesi çoğu
zaman mümkün ola bilmemektedir. Zira çoğu zaman bu amaçlar gerçekleştir-
ilirken bir biriyle çatışma söz konusu ola bilmektedir. Örnek olarak tam istih-
dam düzeyi hedefine ulaşmak isterken ekonomik genişleme söz konusu olduğu
zamanlarda faiz ve enflasyon oranlarında bir artış olduğunu görebiliriz. Veya
enflasyonun azalmasını hedefleyen bir para politikası uyguladığımız zaman-
larda da istihdamda bir azalma söz konusu ola bilmektedir. 

Amaçlar arasında çatışmalar olduğu gibi paralel olarak ilerleyen amaçlarda
vardır. Örneğin ödemeler dengesinde eşitliğin sağlanması için üretimin teşvik
edilmesi, beraberinde istihdamı olumlu etkileyecek ve amaçların ikisi bir birini
destekleyen biçimde ilerleyecektir. Bu sebeple, yaşana bilecek çatışmaların var
olma olasılığı olduğu için, para otoriteleri uygulayacakları politikanın
dikkatlice incelenmesi, söz konusu politika uygulanacağı zaman yarana bilecek
yan etkilerin önceden tahmin edilerek önlemlerin alınması gibi tedbirleri de
hazır duruma getirmelidir. 

Para Politikası Araçları

Para otoriteleri tarafından uygulanan politikalar, amaçların gerçekleştirilme-
sine, fiyat istikrarın sağlanmasına, ödemeler dengesinde arzulanan durumun
elde edilmesine, faiz istikrarının istenen düzeyde tutulmasına ve ekonomik
büyümenin gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir. Bu amaçlara ulaşabilmek
için para otoriteleri belirli araçlar kullanmaktadırlar. Bahsi geçen araçlar “Para
Politikası Araçlar” ı olarak gösterilmektedir. 

Doğrudan ve Dolaylı para politikası olarak, para politikası araçlarını iki ana
grup halinde ifade etmek uygundur (Önder, 2005: 55).

Para Politikası Araçları, Merkez Bankaları’nın belirlenen para politikasını
piyasa inisiyatifi veya yasal düzenlemelere göre yerine getirmesine uygun
olarak iki ana gruba ayırabiliriz. Para Politikasının doğrudan araçları; yerine
yetirilmekte olan politikanın direkt olarak merkez bankasının kontrolünde
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gerçekleştirilmesidir. Dolaylı araçlar ise; merkez bankalarının işlemleri
piyasaların inisiyatifi çerçevesinde aracı olarak katılım sağladığı bir araçtır.  

Para Politikası Doğrudan Araçlar

Selektif Kredi Kontrolü

Seçici veya niteliksel kredi kontrolü de adlandırabileceğimiz bu yöntem,
merkez bankalarının kredileri öncelikli sektörler belirleyerek bu sektörlere yön-
lendirmesi gibi de izah ede biliriz. Piyasada kullanılan kredinin hacmini ve
ekonomideki para arzının kontrolü amacıyla kullanılan nicel kredi kontrolün-
den farklı olarak, nitel kredi kontrol işlemleri ticari bankaların sadece kar
amacıyla dağınık kredi kullandırmasının kısıtlayarak, kredinin merkez bankası
tarafından belirlenen amaçlar çerçevesinde kullanılmasını temin etmek
amacıyla yapılmakta olan işlemlerdir (Hodgman, 1972:342-359)

Selektif kredi kontrolü, merkez bankalarının ekonomide belirli bir hedef sektör
belirleyerek belirlenen sektöre yönelik olumlu hareketlenmeler planlayarak
hedef sektörde gelişimi sağlamak, ödemeler dengesinde makul duruma
gelmek, ticari bankalara tarafından yapılan kredi kullandırma işlemleri üz-
erinde kontrolün sağlanması maksadıyla hayat geçirilmektedir (Aslannur, 2019:
16).

Disponibilite Oranı

Disponibilite oranı, bankaların likit varlıklar biçiminde herhangi bir zamanda
tutmaları gereken fonların yüzdesidir. Ancak, bankaların bu fonları devlet
menkul kıymetleri, tahviller veya kıymetli metaller şeklinde değil, nakit olarak
tutmaları gerekir. Disponibilite oranı, banka kredisini kontrol etmek, ticari
bankaların borç ödeme kabiliyetini sağlamak ve bankaları devlet tahvillerine
yatırım yapmaya zorlamak için merkez bankası tarafından belirlenir ve ko-
runur. Bu oran değiştirilerek, ekonomideki banka kredisi akışı artırılabilir veya
azaltılabilir.

Faiz Oranı Kontrolleri 

Araç olarak faiz oranı kontrolleri kullanıldığında bunların avantajları bankacılık
sistemine girişin sınırlı olduğu durumda, rekabetin olmadığı fiyatlamaları
içerir. Bankacılık sisteminin de denetiminin yeterli olmadığı durumlarda, kredi
alanlar ile ilgili gerekli bilgilere erişimin sağlanamadığı zamanlarda kredilerde
hatalı seçimler olması mümkündür. Uzun vadeli oranların uygulanan poli-
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tikada amaç olarak seçildiği ya da para otoritelerinin mevcut piyasa
koşullarında bir faiz oranı belirlemekte zorluk yaşadığı durumlarda uygulan-
maya çalışılmaktadır.

Para Politikası Dolaylı Araçları

Açık Piyasa İşlemleri

Açık piyasa işlemleri Merkez Bankaları tarafından ekonomide daralma ve
genişleme zamanlarında, ekonomiye gerekli müdahaleleri yapmak için
piyasaya tahvil, bono gibi menkul kıymetler kullanarak fon sunması veya
piyasada olan fazlalığın Merkez Bankası’nca toplanması olarak açıklanabilir.
Açık Piyasa İşlemleri Merkez Bankalarının ana aracı olarak da gösterilebilir.
Zira açık piyasa işlemleri piyasanın sistematik ve etkin bir şekilde çalışmasının
en büyük teminatçılarından Merkez Bankası’nın en önemli silahı konu-
mundadır.

Açık Piyasa İşlemleri uzun bir tarihi kullanım devrine sahiptir. Zaman
içerisinde menkul kıymetlerde artış yaşanmasıyla daha etkin kullanım alanına
sahip olmaya başlamıştır. Ayrıca bankalarda kur işlemlerinin ve ekonomide
likiditenin artırılması açısından vazgeçilmez bir araç olarak da belirtilebilir.

Ülkeye nakit sızması veya nakit enjeksiyonu gibi yabancı faktörlerin uygulan-
ması Açık Piyasa İşlemleri politikasının etkinliğini etkileyebilir. Merkez
Bankası’nın menkul kıymet  satın alması durumunda, ödemeler dengesi bi-
lançosundaki açığı düzeltmek için ilave nakit enjeksiyonu kullanıldığı zaman
veya insanların daha fazla nakit tutabileceği veya paranın hızında düşüş yaşan-
abileceği gibi durumlarda bu politika etkisiz hale gelir (Aslannur, 2019:20).

Reeskont Penceresi İşlemleri

Reeskont Penceresi İşlemleri daha önceden bir banka tarafından iskonto ettir-
ilmiş senedin, merkez bankalarına yeniden iskonto ettirerek sağladıkları kredi
avantajıdır. Genellikle merkez bankaları reeskont işlemleri vasıtasıyla piyasaya
sundukları kredilerin kısa vadeli, mümkün olduğunca gecelik, olmasına dikkat
etmektedirler. Bir merkez bankasının varlıkları ne kadar kısa vadeliyse, para
politikasında o kadar esnekliği var demektir. Arzu ettiği an daha önce verdiği
likiditeyi çekebilecek demektir (Kumcu, 2014).

Zorunlu Karşılık İşlemleri
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Piyasada işlemlerin kontrol altında tutulabilmesi amacıyla, ticari bankalara
topladıkları mevduatların belirli bir kısmını rezerv olarak merkez bankası kon-
trolüne verilmesi gibi bir mecburiyet söz konusudur. Ticari bankalar ellerinde
bulundurdukları mevduatlardan maksimum düzeyde kredi kullandırarak
gelirlerini maksimize etmeğe çalışacaklardır. Sonuçta ellerinde kalacak fon mik-
tarı mevduat sahiplerinin olası taleplerinde bankaları ve dolayısıyla ekonomiyi
olumsuz etkileyecektir. Yaşana bilecek bu tür olumsuzlukların önlenmesi ve
piyasaya kontrolün tam sağlanması amacıyla merkez bankalarınca zorunlu
karşılık ayırma mecburiyeti getirilmiş bulunmaktadır. Yapılan bu işlem aynı
zamanda yarana bilecek enflasyon sorununun da önüne geçmektedir. 

Swap Analizi

Piyasada para birimlerinin belirli bir süre için değiştirilmesi olarak izah ede
bileceğimiz swapı bir örnekle inceleyelim. Örneğin; bir bankanın döviz ihtiy-
acının karşılanması amacıyla merkez bankasında döviz alarak karşılığında yerel
para birimi ödemesi yapması “döviz üzerine swap” işlemi olarak gösterilebilir.
Bu sayede merkez bankaları finansal piyasaları destekleyebilir.     

Para Politikası Stratejileri

Yaşanan olayların etkisiyle ekonomik sarsıntı içinde olan ülkeler, genellikle
merkez bankaları vasıtasıyla uygulanan para politikalarını yürürlüğe sokarak
çözüm aramaya başlamış ve alternatif para politikaları vasıtasıyla ekonomide
dengeyi sağlamaya çalışmışlardır (Arıcan ve Okay, 2014:2-5).

Modern dünyada, herhangi bir devletin para politikası en çok ulusal ekono-
minin makroekonomik düzenlemesini temin etmektedir. Makroekonomik
yapının ne zaman olumsuzluklar yaşayacağı önceden belirlenememiştir, bu
yapı dalgalanmalara her zaman müsaittir. Bu yüzden nadiren de olsa yaşan-
abilecek olası şoklara karşı durmak ve etkilerini yok etmek çok maliyetlidir. 

Tutarlı ve dengeli bir para politikası yürütmek, ekonomik yönetimin dayandığı
en önemli etkendir ve ekonominin yönetimi ve düzenlenmesi, ilgili bir dizi un-
surun varlığını içerir. Para politikası stratejileri de merkez bankalarının tutarlı
ve dengeli bir ekonomiye sahip olmak için uyguladığı stratejilerdir.

Doğrudan Enflasyon Hedeflemesi

Enflasyon hedeflemesi birkaç özelliği içinde barındırmaktadır:
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l Para otoritesi tarafından enflasyon hedefinin kamuoyuna açıklanması

l Fiyat istikrarının uzun vadede hedef strateji olduğunun açıklanması

l Para arzı gibi ara hedeflerin azaltılması

l Para politikasında şeffaflığın sağlanması adına belirlenen hedef ve
stratejilerin piyasa ve kamuoyuna net bir şekilde açıklanması

l Nihai hedefe ulaşmak için Merkez Bankasının güvenilirliğinin artırıl-
masıdır (Uçak, 2004:104).

Enflasyon hedeflemesinde sayılan bu şartlar göz önünde bulundurularak iler-
lenmektedir. Para otoritesi tarafından orta vadeli bir enflasyon oranı belirlen-
mekte ve bu yönde nihai hedefe ulaşım amaçlanmaktadır. Bu yöntem
enflasyonun doğrudan hedeflenmesi olarak da bilinmektedir. Diğer bir yön-
temde ise; para otoritesi faiz oranları, döviz kurları, beklenen enflasyon oranı,
tahvil fiyatları gibi değişkenler kullanarak hedefe ulaşım amaçlanmaktadır
(Uçak, 2004:104).

Bahsi geçen stratejinin uygulanması için öncelikli şart, para otoritesinin ki,
tecrübede genel olarak bu stratejiler merkez bankaları tarafından uygulanmak-
tadır, merkez bankalarının bağımsız karar vere bilmeleri, baskı altında
kalmadan verdikleri kararları tam anlamıyla uygulaya bilmeleridir. Bazı ülke
ekonomilerine bakıldığında siyasi kurumlar veya başka otoriteler tarafından
merkez bankalarına uygulanan baskılar sonucunda, ekonominin durma nok-
tasına geldiği görüle bilmektedir. Sonuç olarak uygulanacak stratejinin başarılı
sonuç vermesi, kısmen uygulanan politikalardan, genel olarak ise uygulayan
otoritenin bağımsız ve özgür karar vere bilmesinden asılı olmaktadır.   

Döviz Kuru Hedeflemesi

Döviz kuru hedeflemesi tarihi açıdan bakıldığında çok eskilere dayanmaktadır.
Para politikasının döviz piyasası esasında yürütülmesine dayanmaktadır.
Döviz kuru hedeflemesinde ulusal para enflasyonu düşük bir ülkenin para bir-
imine bağlanarak ithalata konu olan malların fiyatlarının artması önlenir ve en-
flasyon kontrol altına alınmaya çalışılır (Yalta, 2011:198).

Gelişmekte olan ülkeler tarafından enflasyonun düşürülmesi için en etkin yön-
tem olarak da adlandırılabilir. Yüksek oranda enflasyonla boğuşan ülkelerde
genellikle benimsenen bir yöntem olmaktadır. Aynı zamanda bireyler tarafın-
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dan kolay anlaşılır olması, basit ama etkin bir yöntem olmasını da beraberinde
getirmektedir.

Parasal Hedefleme

Parasal hedefleme, merkez bankasının parasal büyüklükleri nihai hedefi, fiyat
istikrarını etkilemek için işletme veya ara hedef olarak yönettiği para politikası
için basit bir kuraldır. Parasal hedefleme altında, enflasyon hedefi ilan edilmez
ve merkez bankası müdahalesi sadece para piyasasında yoğunlaşır. Tipik
olarak, merkez bankası uzun vadede enflasyonun ana belirleyicileri olarak
kabul edilen parasal büyüklükleri, kontrol etmek için faiz oranlarını belirler.
Dolayısıyla, parasal büyüklüklerin kontrol edilmesi enflasyon oranının hedef
değer etrafında dengelenmesine eşdeğer olacaktır. 

Parasal hedeflemenin bir avantajı, merkez bankasının hedefine ulaşıp ulaş-
madığı hakkındaki bilgilerin hemen hemen mevcut olmasıdır. Bu nedenle
parasal hedefler, halka ve piyasalara para politikasının duruşu ve politika
yapıcıların enflasyonu kontrol altında tutma niyetleri hakkında neredeyse
anında sinyaller gönderebilir. Buna karşılık, bu sinyaller enflasyon beklenti-
lerini düzeltmeye yardımcı olur ve daha az enflasyon üretir (Aslannur, 2019:
30).

Nominal GSYİH Hedefleme

Nominal gelir hedefi veya nominal GSYİH hedefi, ekonomideki nominal har-
camaların seviyesini veya büyümesini hedefleyen bir kuraldır. Enflasyon bil-
gisi, gerçek çıktı ve potansiyel çıktı gerektiren, nominal bir GSYİH hedefi
yalnızca toplam harcama bilgisini gerektirir. Nominal GSYİH büyümesini hedef
almak ölçüm hatasına tabi olabilir, ancak bu ölçüm hatasının gerçek zamanlı
olarak önemini en aza indirir. 

Nominal GSYİH hedeflemesinin bazı avantajlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

l Merkez bankalarının tek bir değişkeni hedef almasını sağlar.

l Merkez bankalarının bir politika planlamak ve yürütmek için ihtiyaç
duydukları bilgileri azaltır.

l Merkez bankalarının gerçek bir değişkeni kontrol etme ihtiyacını or-
tadan kaldırır. (yani, para politikası dışındaki ekonomik faktörler tarafından
büyük ölçüde belirlenen bir değişken)
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l Merkez bankalarının çıktı açığının gerçek zamanlı tahminlerine
uygun olarak, para politikası yürütmesini gerektirmez.

l Nominal bir GSYİH hedefi bilgi sorununun üstesinden daha iyi gelir
ve bu nedenle ekonomik şokları azaltmak için daha idealdir.

Azerbaycan’da Para Politikası

Azerbaycan’da Genel Ekonomik Durum 

Azerbaycan Sovyetler Birliğinden ayrılarak bağımsızlığını ilan ettikten sonra
kendi politikalarını uygulamaya başlamak zaruri idi. Ancak yeni kurulmuş bir
ülke olarak yürütülmeye çalışan politikalar dağınık şekilde uygulanmaya
çalışılmıştır. Etkin bir para politikasının olmaması ekonomik olarak dalgalan-
malara zemin hazırlamış, enflasyonun durmadan artması ve işsizliğin gittikçe
derinleşmesine sebep olmuştur. Bu sebeple, Azerbaycan’da yürütülmeğe
çalışılan makroekonomik faaliyetlerin ilkin hedefleri enflasyonun karşısının
alınması, vergilendirmenin yeniden düzenlenmesi, bütçe açığının ortadan
kaldırılması, istihdamın artırılması, merkez bankasının dünya standartlarına
uygun hale getirilmesi olarak belirlenmiştir.   

Para politikasının etkinliği ülkeler açısından ekonominin dengelenmesinde en
önemli anahtar kavramlardan biridir. Yaşanan bu istikrarsızlık döneminde
Azerbaycan’da enflasyon gittikçe artması etkin para politikası uygulamasının
önemini artırmıştır. 

Piyasa ekonomisine geçiş süreci ile birlikte önceleri üretim ve ulusal paranın
değerinde görülen değer düşüklükleri ile beraber enflasyon oranlarındaki
artışlar korkutucu boyutlara ulaşmıştır. Aynı zamanda, 90 lı yıllarda para ve
döviz kuru politikalarındaki istikrarsızlıklarla beraber, Ermenistan ile devam
eden amansız savaş yaşanan olumsuzlukları tetiklemiştir. 21-ci yüzyıl ile bir-
likte iktisadi anlamda gelişim göstermeğe başlamış, istikrarlı bir dönemin
şahidi olunmuştur. IMF-in desteği ile 2004-2007 yılları aralığında uygulanmaya
başlanan İstikrar Programı sayesinde enflasyon baskısının hafiflediği his edilm-
eye başlanmış, fiyatlar genel düzeyinde ve döviz kurlarında istikrarlı bir
döneme girilmiştir (Delice, 2012:104).

Aynı yıllarda petrol fiyatlarında artışlar görülmeğe başlanmıştır. Önemli bir
petrol ihracatçısı sayılan Azerbaycan’da yaşanan bu fiyat artışıyla birlikte
ekonomik anlamda bir sabitlik gözlemlenmeğe başlanmıştır. Bu dönemlerde
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yapılan bir çok önemli petrol anlaşmalarıyla birlikte Azerbaycan 2005–2007 yıl-
ları aralığında %20–30 oranlarındaki GSYH artışı yaşamış ve yaşanan bu artışla
birlikte dünyada en hızlı büyüyen ülke olarak gösterilmiştir (Delice, 102:105).

Aynı dönemde petrol gelirlerinin yüksek olması ve ülke ekonomisinin büyük
bir kısmını oluşturması büyümenin temeli olmakla beraber, istihdam sorun-
larını yaratmakta ve ekonominin tek daldan bağlı bir hal alarak riskli durumda
olmasına sebep olmaktadır.

Azerbaycan’da Para Politikası İstikametleri

Azerbaycan merkez bankasının ülkede yürütmekte olduğu para politikasının
ilkin hedefi, ulusal paranın istikrarının korunması ve enflasyon oranının düşük
seviyelerde tutulması olarak belirlenmiştir. Bunlar Azerbaycan’da ekonomik
gelişimin devamı ve fiyat istikrarını korumak maksadıyla yatırım ve yapısal
politikaların gerçekleştirilmesinin önemli şartlarıdır.

Son yıllarda Azerbaycan ekonomisi, dalgalanmalar yaşayan global ortamda,
kalıcı riskler zemininde istikrarlı gelişimini sürdürmüştür. Ülkenin dış
ekonomik durumu olumlu olmuş, ekonominin istikrarlı gelişimi sürmüş, isti-
hdam seviyesi artmış, sosyo-ekonomik kalkınmada devletin desteği etkin rol
üstlenmiştir (İsmayılova, 2015: 7). 

Azerbaycan Merkez Bankası

Azerbaycan merkez bankası ülkedeki fiyat istikrarını sağlamak ve ekonomik
düzenlemeleri gerçekleştirmek üzere 1992 yılında kurulmuştur. Merkez
Bankası'nın bu yöndeki faaliyeti “Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası”
Kanunu ile düzenlenmektedir. Para politikası, Merkez Bankası'nın fiyat is-
tikrarını sağlamak için aldığı bir önlem sistemidir.

Azerbaycan merkez bankası belirlenen para politikası hedeflerine ulaşmak için
para politikası araçlarını kullanmaktadır. Para politikası hedeflerine ulaşmak
için para arzı, faiz oranları ve döviz kurlarını etkileyerek nihai hedeflerine ulaş-
mayı amaçlamaktadır. Etkili kararlar ala bilmek adına, ülkedeki
makroekonomik durumu sürekli analiz ederek tahminler yapmaktadır.
Makroekonomik durum, Para Politikaları Komitesi ve Merkez Bankası Yönetim
Kurulu tarafından düzenli olarak tartışılmakta ve bu tartışmalara dayanarak
para politikası kararları alınmaktadır (Azәrbaycan Respublikasının Merkezi
Bankı, 2019). 
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Azerbaycan merkez bankasının kullandığı esas para politikası araçları aşağı-
daki gibidir:

l Açık piyasa işlemleri

l Zorunlu karşılıkların belirlenmesi (güncel %2 oranındadır)

l Döviz işlemleri

Aşağıdaki tabloda, Azerbaycan Merkez bankası ve para piyasası hakkında bazı
temel veriler sunulmuştur. Tabloya göre, Merkez Bankası’nın uluslararası rez-
ervleri artan petrol ihracının bir yansıması olarak 2005–2011 döneminde yak-
laşık 7 kat artış göstermiştir. Ekonomiye yönlendirilen krediler ve dolaşımdaki
para arzı açısından da benzer bir durum söz konusudur.

Kaynak: Delice, G. (2012). Azerbaycan’da Finansal Yapı ve Politikalar. Avrasya
Etüdleri 41/2012-1, 111. (Tablo 3)

Azerbaycan’da Para Politikası Karşısında Duran Zorluklar ve Çözümleri

Para politikası kavramını izah ederken, karşılaştığı sorunlar ve mücadele tarzı
da göz önünde bulundurulmalıdır. Aynı zamanda dünyanın en büyük
ekonomilerinin monetarist politikalarının Azerbaycan’da direkt olarak uygu-
lanması uygun olmamaktadır. Tabii ki, yerel özellikler de incelenerek daha etkin
bir politika uygulanması daha doğrudur. 

Tablo 1 Temel Parasal Göstergeler (milyon manat).



Azerbaycan’ın genç bir ülke olması, onu ekonomik anlamda etkilemekte ve be-
lirli zorluklarla karşılaşmaktadır. Yaşanan ekonomik gelişmeler akabinde, Azer-
baycan’da hükumet düzeyinde kayıt dışı ekonomiye karşı da bir savaş
başlatılmıştır. Lakin, yapılan bütün müdahalelere rağmen kayıt dışı ekonominin
varlığı Azerbaycan ekonomisinin en büyük sorunlarından biridir.

Yaşanan bu olumsuzluklar merkez bankası tarafından uygulanan politikaların
etkinliğini azaltmaktadır. Global ekonomik dalgalanmalar, doğal kaynakların
laneti, merkez bankasının etkinliği bu sorunlara örnek olarak gösterilebilir. 

Azerbaycan üzerinde saydığımız bu tür sorunların elbette çözüm yolları vardır.
Öncelikli olarak petrol gelirleri üzerine kurulan ekonominin günümüz talep-
lerine uygun olarak diğer sektöre kaydırılması gerekmektedir ki, Azerbaycan
Cumhuriyeti tarafından son yıllar petrol dışı sektörlere yüklü yatırımlar yapıl-
maktadır. İkinci olarak, genç bir ülke olan Azerbaycan’da ekonomide gelişimin
devam ettirilmesi için teknolojik yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Son
olarak ise, istikrarlı bir politikanın benimsenmesi ekonomide gelişimi arttırıcı
bir rol üstelenecektir.

Sonuç 

İktisat politikası kıt kaynakların olumlu yönde kullanılarak toplum
ihtiyaçlarının karşılanmasını amaçlamaktadır. Para politikası ise iktisat poli-
tikasının ekonomide dengeyi kurmak, fiyat istikrarını sağlamak için bir aracıdır.
Bu sebepten uzun bir tarihi geçmişe sahip olsa bile, günümüzde hala etkin bir
şekilde bu yönde teoriler geliştirilmeğe devam edilmektedir.

Öncelikli amaç olarak fiyat istikrarının sağlanması, enflasyon ve istihdamın
kontrol altına alınması gibi ekonomik stratejilerin uygulanması açısından para
politikası makroekonominin omurgası niteliğindedir. Küreselleşme açısından,
para politikası uygulanması yerel bir ekonomik amaca ulaşmak için kullanılan
yöntem olmaktan çok, dünya genelinde yaşana bilecek istikrarsızlıkların ön-
lenmesi açısından çok daha global bir önem arz etmektedir. 

Zaman içerisinde enflasyon hedeflemesi, döviz kuru hedeflemesi, parasal hede-
fleme, nominal GSYİH gibi farklı para politikası stratejileri uygulanmıştır.
Makroekonomik düzeyde yaşanan olumsuzluklarla beraber para politikası
stratejileri değişmeğe ve gelişmeğe devam etmiştir. Uygulandığı sosyo-
ekonomik düzene göre stratejiler farklılık göstere bilmektedir. Bir diğer önemli
husus da ülkeler açısından ekonomide para politikasının yapıya uygun olarak
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inşa edilmesi gerekmektedir. 

Genç bir ekonomiye sahip Azerbaycan Cumhuriyetinde bağımsızlık kazandık-
tan sonra yaşanan savaş ve diğer olumsuzluklarla beraber enflasyonun yüksek
seviyelere ulaştığı görülmektedir. Kayıt dışı ekonominin bir sorun olduğu Azer-
baycan’da, bağımsızlığından kısa bir süre sonra kurulan, Azerbaycan Merkez
Bankası tarafından uygulanan etkin para politikası sayesinde günümüzde
gelişmekte olan ülkeler sırasında en hızlı büyüyen ekonomiler arasında yer al-
maktadır. 
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Tüketicilerin Plansız Satın Alma Davranışları

Elmira Rezaei Pilehroud

Özet: Tüketici davranışları sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Tüketici
davranışlarında satın alma karar süreci, bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlamaktadır. Satış odaklı
hareket eden firmalar pazara sundukları ürünlerle ilgili olarak hedef tüketiciler üzerinde ihtiyaç his-
settirme politikası izleyerek tüketicilerin satın alma karar sürecini başlatmayı hedeflemektedirler.
Tüketici karmaşık yapıda bir varlıktır. Her gün hatta gün içinde bile tercihleri hızlı bir şekilde farklılık
gösterebilmektedir.

Pazarlamacılar için tüketicinin davranışlarını incelemek büyük önem taşımaktadır. Tüketiciler, satın
alma kararlarını bazen önceden planlayarak yapmakta bazen de plansız hareket etmektedir.
Tüketici hiç aklında yokken, mağaza içinde dolaşırken, ürünü gördüğünde ihtiyacı olduğunu hatır-
layabilir, ürünün fiyatı düştüğü için ya da o anda ürünle ilgili yapılan promosyondan yararlanmak
için satın alma kararı verebilir. Tüketiciyi aniden satın alma kararına yönelten, işletme tarafından
yaratılan dürtüler vardır. Bu nedenle, tüketici her zaman ihtiyacı olduğunda satın alma yapmamakta,
işletmeler de ihtiyaç yaratabilmektedirler. Plansız satın alma, tüketici davranışları konusu içinde,
tüketicinin ani bir dürtü ile yapmış olduğu satın almadır. Tüketiciler, özellikle market alışverişlerinde
daha fazla plansız satın almaya yönelmektedirler. Plansız satın alma davranışı aniden gerçek-
leşmektedir. Kuvvetli bir istekle oluşmaktadır. Bu istek, mağaza içinde dolaşırken ortaya çıkmak-
tadır. Plansız satın alma davranışında ürünlerin etkisi bulunmaktadır. Ürünlerle birlikte tüketicinin
kişilik özelliklerinin de plansız satın alma davranışı üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu makalede,
plansız satın alma davranışlarının özellikleri ve onu etkileyen faktörler üzerinde bahsedilecektir ve
bu faktörler için kapsamlı bir model sunulacaktır. Ayrıca Plansız satın alma davranışların kredi kart-
lar ve online alışveriş gibi gündem kavramları hakkında bahsedilecektir ve sonunda da tüketiciler
için bu konu hakkında kaç tavsiye bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Plansız Satın Alma, Tüketici Davranışları, Kredi Kartlar, Online Alışveriş,
Pazarlama

Giriş

Tüketici davranışları sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir.
Tüketici davranışlarında satın alma karar süreci, bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla
başlamaktadır. Satış odaklı hareket eden firmalar pazara sundukları ürünlerle
ilgili olarak hedef tüketiciler üzerinde ihtiyaç hissettirme politikası izleyerek
tüketicilerin satın alma karar sürecini başlatmayı hedeflemektedirler. Tüketi-
ciler bir ürüne gerçekten ihtiyaç duyup duymadıkları konusunda firmaların
yönlendirmelerine maruz kalmaktadır. Ayrıca peşin paranın yerini hızlı bir şek-
ilde alarak kullanıcılarına ödeme kolaylığı sağlayan, tüketicilerin istedikleri her
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ürünü satın almalarını kolaylaştıran ve firmalar ve bankalar tarafından kul-
lanıcılarına bir ödül gibi sunulan kredi kartları, ürünlerle ilgili ihtiyaç hisset-
tirilen tüketicilerin satın alma karar sürecini hızlıca tamamlamalarına neden
olmaktadır (Yurtsever & Çakmak, 2012).

Yazı Tarama

Plansız satın alma kavramı, 1950’lerden bu yana tüketici davranışları üzerine
yürütülen araştırmalara konu olmaktadır. Pazarlama alanında faaliyet yürüten
araştırmacılar, plansız satın alma konusunu incelemiş ve bu konuda farkı ter-
imler ortaya koymuşlardır. Stern 1962’de plansız satın almayı, “tüketicinin
alışverişe çıktığında önceden planlamış olmadan gerçekleştirdiği durum”
olarak tanımlamıştır.2 Bayley ve Nancarrow 1998’de plansız satın almanın anlık
satın alma süreci, ürüne bağlanma, çabuk oluşan bir duygu ile satın alma,
adrenalinin yükselmesi ve moralin düzelmesi şeklinde gerçekleşen davranış
olduğunu belirtmiştir.

Weinberg ve Gottwald’e göre ise, plansız satın alma, gerçek anlamda sonuca
ulaşan ve planlanan satın almalar arasındaki duygusal bir çatışmayla ortaya
çıkmaktadır. Planlı satın alma davranışı, uzun dönemli, mantık çerçevesinde
gerçekleştirilen ve ihtiyaçlar dahilinde yapılan bir faaliyettir. Halbuki plansız
satın alma davranışında her zaman için önceden belirlenmiş, mantık çerçevesin-
deki hareketler olmayabilmektedir. Bir anda görünce satın alma davranışı
sergilenmektedir (Özgüven Tayfun, 2015).

Cobb ve Hoyer 2003’te ile Kollat ve Willett 1967’de yaptıkları çalışmalarda,
plansız satın alma kavramının “tamamen plansız alımlar” olduğuna özellikle
vurgu yapmışlardır.

Rook 1987’de tarafından yürütülen diğer bir araştırmada ise, plansız satın alma
davranışının, tüketicinin içinden gelen şiddetli bir dürtü ile bir ürüne anında
sahip olma isteği çerçevesinde gerçekleşen satın alımlar olduğu belirtilmiştir.
Rook, bahsedilen bu plansız satın alma işlemi sırasında tüketicinin, içinde bu-
lunduğu durumu kontrol altına almak ve duruma yenik düşmek arasında hap-
solduğunu eklemektedir. Beatty ve Ferrell Rook‟un tanımını genişletmiş ve
plansız satın alma davranışını “belirli bir ürün kategorisinde önceden alım yap-
maya eğilim olmadığı halde ani şekilde ortaya çıkan bir satın alma arzusu”
olarak nitelendirmişlerdir. 

Yazarlar, tüketicilerin güçlü ve anlık bir arzu ile satın alma işlemini gerçek-
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leştirdiğini ve olası sonuçları dikkate almadığını ifade etmişlerdir. Piron ise, bu
konuda son derece kapsamlı bir literatür taraması yapmış ve dört temel kısma
odaklanan net bir tanım geliştirmiştir. Bu tanıma göre, bu tür satın alma
davranışı plansızdır, anlık karar vermeye dayanır, belirli bir uyarana maruz
kalma sonucunda ortaya çıkar ve duygusal reaksiyon içerir.

Plansız satın alma davranışı konusunda yapılan araştırmalarda öne çıkan bir
diğer temel alan ise, cinsiyetler arası farklılaşmalardır. Bu alanda yapılan çalış-
maların büyük bir kısmı, çelişkili sonuçlar içermektedir. Kadın tüketicilerin
satın alma işlemi öncesi yaptıkları bilgi toplama faaliyetlerinde detaylara önem
verdikleri gözlemlenmiştir. Kadın ve erkek tüketicilerin karar verme aşa-
masında son derece farklı yaklaşımları olduğu ileri sürülmüştür. Kadınların
ürün seçiminde renk faktörüne çok dikkat ettikleri ve alışveriş faaliyetlerini eğ-
lence olarak algıladıkları gözlemlenmiştir. Kadın tüketicilerin farklı mağazaları
gezip, araştırma yaparken çok vakit harcadıkları ve satın alma sıklıklarının
erkek tüketicilere oranda çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir (Akbay &
Ergin, 2011). Khan ve Dost 2011’da çalışmasında ise demografik özelliklerin
anlık satın alma davranışında farklılık yaratan özellikler olduğu da bulunmuş-
tur. Ayrıca, aynı çalışmada kadınların erkeklere göre; 26-30 yaş arasındaki
tüketicilerin diğer yaş gruplarına göre, gelir seviyesi düşük olanların yüksek
olanlara göre daha fazla plansız satın alma davranışı gösterdiklerini ortaya koy-
muşlardır. Yang vd.’nin 2011’da çalışmasına göre, kadınlar eğer gelirleri
düşükse plansız satın alma yapmaktadırlar. 

Yüksek gelire sahipse, plansız satın alma yapmamakta ama ürünlerde pro-
mosyon olduğunda, promosyondan etkilenerek plansız satın alma yapabilmek-
tedirler. Baron ve Wass 1996’da yaş ve cinsiyet faktörlerini kullanarak
geliştirdikleri araştırmalarında, kadın ve erkeklerin satın alma davranışları
arasında daha az farklılık bulmuştur. Tifferet ve Herstein 2012’da çalışmasında,
kadınların erkeklere göre marka bağlılığının, hedonik ve plansız satın alma eğil-
imlerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir (Özgüven Tayfun, 2015). Kollat
ve Willetin çalışması, kadın tüketicilerin plansız satın alma yapmaya daha eğil-
imli olduklarını ortaya koymaktadır. Ancak, bu bulgu Cobb ve Hoyer‟in kadın-
ların alışverişlerini planlamaya yönelik eğilimleri olduğunu ortaya koydukları
çalışmaya ters düşmektedir. Bir diğer araştırmada ise, Coley ve Burgess, kadın
tüketicilerin gayet düzenli şekilde plansız satın alma davranışı sergilediklerini
göstermektedir. Kadın ve erkek tüketicilerin plansız satın alma davranışlarını
konu alan araştırmalardaki çelişkili sonuçların sebepleri farklı faktörler ile açık-
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lanabilir. Bu faktörler arasında kültür, bireylerin toplum içerisinde üstlendikleri
farklı roller, sosyal, kişisel ve çevresel faktörler bulunmaktadır (Akbay & Ergin,
2011). Sütütemiz ve Çiftyıldıza göre, bulgular ambalajın önemine ispat etmek-
tedir. Yanı sıra, ambalaj özelliklerinin tüketicilerce dikkate alınan ve önemsenen
ürün özellikleri olduğu görünüyor. Ayrı bakış açıdan, ambalajın görsel özellik-
lerinin plansız satın alma davranışları ve ambalaj üzerindeki açıklayıcı bilgi-
lerin tekrar satın alma niyeti üzerinde anlamlı etkilerinin olduğu
görünmektedir (Sütütemiz, Çiftyildiz, & Konuk, 2009). Yeniçeri ve Yaraşın
araştırmalarına göre analizler sonucunda riskten kaçınma düzeyi yüksek olan
bireylerin sanal alışverişe yönelik risk algılarının yüksek olduğu ve sanal plan-
sız satın alma eğilimlerinin de düşük olduğu belirlenmiş ve ulaşılan bulgular
çerçevesinde farklı öneriler geliştirilmiştir (Yeniçeri, Yaraş, & Akın, 2012).

Plansız satın alma nedir (Özgüven Tayfun, 2015):

Tüketiciler bazen belli ürünleri hiç düşünmemişken veya planlanmamışken
tepkisel olarak satın alırlar. Tepkisel satın alma daha çok gereksinim (zarurî)
olmayan fakat satın almaya karsı konulamaz bir dürtüyle, zorlanmış gibi
dürtüyle yapılabilen satın almalardır. Tepkisel satın almayı etkileyen faktörlerin
temelinde kendini kontrol gücünü etkileyen para ve harcama ile ilgili tutumlar,
öz saygı, kendini tanımlama isteği, heyecan ve uyarı arayışı, hedonik unsurlar
ve içsel çatışmalar gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir (Davranışı & Strate-
jileri, 2007).

Yukarıdaki tipolojide ortaya çıkan genel bir ihtiyacın belirlenmemiş olması ha-
lidir. Eğer birey bir ihtiyacı alışveriş öncesinden belirlemeden, yani alım niyeti
yokken alışveriş ortamında alım yapıyor ise “plansız satın alma” söz
konusudur. Plansız satın almalar herhangi bir plana dayanmadan çoğunlukla,
bir dürtünün aniden ortaya çıkmasının neticesinde yapılan alımlardır. Plansız
yaptığımız alımların farklı türlerinden söz etmek mümkündür (Odabaşi, 2010):
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Plansız Satın Almanın Türleri

Tamamen Plansız Satın Alma (Özgüven Tayfun, 2015)

Plansız satın alma türleri içinde en kolay ayırt edilen türüdür. Tüketici bu satın
alma türünde, normal satın alma davranışının dışında bir davranış göstermek-
tedir. Aslında rutinsatın alma davranışından çok daha farklı ve yenilikçi bir tu-
tumdur.

Hatırlatıcı Plansız Satın Alma

Tüketicinin aslında ihtiyacı olup da alışveriş listesine yazmayı unuttuğu,
alışveriş sırasında görünce hatırladığı türden bir satın almadır. Hatırlatıcı plan-
sız satın almada, tüketici ürün hakkında bilgi sahibidir. Daha önceden bu ürünü
kullanmıştır. Ürünün bittiğini ya da azaldığını ürünü görünce hatırlamaktadır.

Öneriyle Yapılan Plansız Satın Alımlar

Tüketicinin ürün hakkında hiçbir bilgisi olmamasına rağmen, ürünü alışveriş
sırasında gördüğünde ve ürüne yönelik ihtiyacı gözünde canlandığında gerçek-
leşen satın alma türüdür. Hatırlatıcı plansız satın almadan farkı, tüketici önce-
den ürünle ilgili bilgi sahibi değildir. Ürünün kalitesi, fonksiyonelliği ve ürüne
yönelik oluşan duygular tamamen alışveriş sırasında oluşmakta ve değer-
lendirilmektedir. Tamamen plansız satın almadan farklı olarak rasyonel satın
alma ağırlıklıdır. Tamamen plansız satın almada duygular ön plandadır.

Planlı Yapılan Anlık Satın Alma

Tüketicilerin alışverişte belirli bir ürünü ya da markayı satın alma kararı ile git-
tiği halde, alışveriş sırasında diğer markaların çekiciliğine, bazı ürünlerdeki
özel fiyatlar ya da promosyonlardan etkilenerek o anda diğer ürünleri satın
aldığında oluşmaktadır. Bu gibi durumlar, alışveriş merkezlerini gezerken sık
olarak ortaya çıkmaktadır.

Plansız satın alma konusunda literatür incelendiğinde, demografik özellikler
ile plansız satın alma davranışının arasındaki ilişkiyi ortaya koyan çalışmalarla
karşılaşılmaktadır. Demografik özellikler içinde cinsiyet konusunda değer-
lendirme yapıldığında, plansız satın almanın cinsiyete göre farklılaştığı ortaya
konulmuştur.

Tüketicileri plansız satın almaya yönelten birçok neden söz konusudur. Bu ne-

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

189



denler arasında; fiyat indirimi, promosyon, satış elemanları, danışma grupları
ve mağaza atmosferi gibi birçok neden sıralanabilmektedir. Bu nedenler,
tüketicinin hızlı karar vermesine neden olmaktadır. Tüketici ihtiyacı olmasa da
ürünün fiyatının indirime girdiğini ya da üründe promosyon olduğunu
gördüğünde hiç düşünmeden anında satın alma gerçekleştirmektedir.

Plansız Satın Alma Modeli (Sohrabi, Samadi, & Yousefi Fard, 1391):
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Bu modele göre plansız satın almanı etkileyen faktörler:

Bireysel unsurlar

Çevresel unsurlar

Psikolojik unsurlar

Ürünü özelliklerine bağlı unsurlar

Bireysel Unsurlar

Plansız satın almada yaş, gelir düzeyi, plansız satın alma isteği, ilgilenim, cin-
siyet ve öğrenim düzeyi gibi bireysel unsurlardan da etkilenmektedir. Araştır-
maların çoğuna göre yaş düşük oldukça ve gelir yüksek oldukça plansız satın
alma imkânı artmaktadır.

Kadın ve Erkek Alışveriş Alışkanlıkları (mediabuyerplanner, 2011).

Cinsiyet farkı zevkler, ihtiyaçlar ve istekler üzerinde oluşturduğu farklılıklar
pazarlamacıların piyasaya süreceği ürünlerin farklı olmasına ve yeni ürün
çıkartırken buna yönelik stratejiler oluşturmalarına sebep olmaktadır (Sözen &
Orhan).
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Plansız Satın Alma Keyfi

Satın alma keyfi plansız satın alma zamanındaki iyi histir. Mutlu alıcılar ürün-
den değil alışverişten daha çok zevk alıyorlar ama normal tüketiciler bir ürünü
satın alarak birçok ihtiyaçlarını karşılamak ya da bazı sıkıntılarını çözmek is-
tiyorlar. Bu yüzden ortamı güzel ve çevresi uygun ve güzel tasarımlı bir avm
toplam alıcıların zevk almasını sağlar ve bu ortam, ihtiyaçları olması da
alıcıların satıcıyla iletişim kurma isteklerini arttırır. Alışverişten sağlanan zevk
alışveriş sürecindeki en hoş avantajlardan sayılır. Mesela, Katler ve Kar-
gavenker satın almanın bazı insanlara bir eğlence olduğunu hatırlatmışlardır.
Onlara göre bu insanlar, alışveriş için çok zaman harcıyorlar ve bir ürünü satın
aldıklarından sonra başka ürün almaya başlıyorlar. Bir müşterinin alışverişin-
den memnun olduğu taktirde fazla gezme ve fazla zevk alma imkânı da artıyor.

Plansız Satın Alma İsteği

Tüketiciler plansız satın almaya istekleri olduğunda bu tür alışverişleri fazla
yapıyorlar. Rook ve Garnerin 1992 yılında yaptıkları araştırmaya göre alıcıların
%75’i plansız satın almadan sonra pozitif hisleri olduklarını söylemişler ve
sadece %8’i kötü hissettiklerinden bahsetmişler.

Çevresel Faktörleri

Çevresel faktörler plansız satın almayı etkilemektedir.

Ulaşabilir Para

Eldeki paranın çok olduğu anlarda alışveriş için plansız satın alma ihtimali
daha çok artmaktadır.

Ulaşabilir Zaman

Alıcılar gerekenden çok zamana sahip olduklarında plansız satın alma ihtimali
daha çok artmaktadır.

AVM’lerde Gezmek: 

Genel olarak bu unsurdan kastettiğimiz eğlence ve gezmek için özel yapıda ku-
rulan AVM’lerdir. Tüketici AVM'lerde uzun süre geçirerek ürünlerle ilgi ku-
ruyor tam tersine kısa vadeli alışverişlerde sadece istediği ürünü alıp ve
problemlere kısa çözümler buluyor.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

192



Çevre (Atomosfer)

Mehiç ve Korsana araştırmalarında iç tasarım, renkler, ışık, koku, müzik, ürün-
lerin düzeni ve onların gösterileri bu kategoride yer almakta. Ve bu unsurların
toplamda uygun olmaları ani ve plansız satın alma davranışlarını ciddi olarak
etkilemektedir.

Matila ve Virts de araştırmalarında bu sonuca vardılar ki satın alma çevresi
etkin ve çekici olursa müşterileri kendisi üzerinde kontrolleri anlamlı bir şekilde
azalış göstermektedir ve ardından plansız satın almaları da artacaktır.

Tüketicinin hemen görebileceği yerlere ürünleri yerleştirmek, göz önünde bu-
lunmak satışları arttırmak açısından önemli bir adımdır. Tüketicinin hiç bek-
lemediği bir anda ve alışık olmadığı şekilde ürünle karşılaşması sağlanmalıdır
(Özgüven Tayfun, 2015):

Yalnızlık

Bir araştırmaya göre tüketicilerin arkadaşları ile alışveriş yaptıklarında yalnız
alışveriş yapmalarına göre daha fazla ani alışverişe özen gösteriyorlar ama
Rook ve Fisher’in araştırmalarının sonucunda müşteriler onları tanımadığı
yerde ve yabani olduklarında plansız satın alma ihtimalleri yükseliyor çünkü
yeni ürünler ve yeni tarzların denemesi için yalnız olmalarını tercih ediyorlar.

Öneri ve Yardım

Satıcının yardımı ve önerileri ani satın almayı etkiliyor. Araştırmalara göre
satıcının arkadaşça davranması özellikle kalabalık marketlerde müşterilerin
plansız satın alma kararlarını pozitif şekilde etkiliyor.

Psikolojik Unsurlar

Özgüvenlik

Elyot bireyin sosyal özgüveninin plansız satın alma davranışında etkin bir rolü
vardır ayrı bir ifade ile özgüvenin az olması durumunda tüketici plansız satın
almaya daha az özen gösterdiğine inanmaktadır.

Heyecan ve Satın Alma İsteğinin Üzerindeki Kontrol

Müşterinin kendisini kontrol etme gücünün plansız satın alma davranışlarında
önemli rolü vardır; çok araştırmalara göre plansız satın alanların kendilerini
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kontrol etme güçlerinin azlığı ortaya çıkıyor.

Ürünün Özellikleri ile İlgili Unsurlar

Ürünün Türü

Jonz çalışmalarında plansız satın alma davranışları ürünlerin hepsinde aynı ol-
madığına ve farklılıklar göstermekte olduğu sonucuna varmıştır. Jonz’un 2003
yılında marketler üzerinde yaptığı bir araştırmada müşteriler süt ve ekmek gibi
sık sık alınan ürünlerde plansız satın alma ihtimali yüksek olduğu sonucunu
elde etmiştir.

Kampanyalar ve Ödüller

Yon ve Faberin araştırmalarına göre plansız satın alan tüketiciler genelde
başkalarına göre kampanyalar ve ödüllerle daha fazla ilgileniyorlar.

Ürünün Fiyatı

Tüketicilerin davranışları üzerine yapılan araştırmalara göre yüksek fiyatı olan
ürünler genellikle planlama ve araştırmalardan sonra alınmakta ve tam tersine
fiyatı düşük olan ürünlerin plansız satın alma şansları daha yüksek görülmek-
tedir.

Ürünün Ambalaj ve Tasarımı

Bu unsurun da plansız satın alma davranışlarında çok etkili olduğu görülüyor.
Bir ürünün ambalaj ve tasarım açısından ne kadar güzel olursa plansız satın
alma ihtimali de o kadar yüksektir.

Ambalajın Önemi: Ambalaj ürünün özelliklerini yansıtması için bir araç olarak
kullanılmaktadır. Ayrıca ürünün korunması, taşınması ve ürünün maliyetini
düşürmede fayda ve kolaylık yaratıyor. Ama en önemli özelliği, şirketler
arasında rekabeti sağlıyor ve pazarlama faaliyetinde de başarılı olmayı sağlıyor. 

Bundan dolayı firmalar kendi tüketicileri daha yakından tanımak zorunda bu-
luyorlar. Bu bakış açısından tüketicilerin alışveriş esnasında ürüne ait olan özel-
likler arasında hangi faktörlere daha çok önem verdikleri anlamak istiyorlar.
Tarihsel bakış açısından, psikolojik ve duygusal faktörler ve ardından, ambalaj
ve fiyat gibi harici faktör alışveriş zamanında önemli yere sahiptir. Bunların
yanı sıra ambalaj kalite özelliğini de yansıtmaktadır. Ambalaj kalite gibi sayılan
özelliklerin yanı sıra başka özelliklere de sahiptir bilgi vermek ve çekici olmak
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bu faktörlerden sayılır. Bu yüzden tüketicilerin satın alma davranışlarını etk-
iliyor ve tüketicilerin ve satıcıların her ikisi için önemli rol oynuyor. 

•Eski tutundurma yöntemlerinin kullanımı gittikçe azalıyor, bu yüzden am-
balajın iletişim aracı olarak etkisi artıyor.  

•Tutundurma yöntemlerinin önemi, geleneksel reklam yapma yöntemden
pazar ortamındaki tanıtım yönteme doğru kayıyor.  

•Alıcılar artık marka farklılıklarını önemsemiyorlar, buna karşın farklılaştırma
ve tanımlama aracı olarak ambalajın önemi gittikçe artıyor. 

•Ürün kalitesi ve kaliteyi koruma daha çok önem kazanıyor.  

•Ürün ve müşteri güvenliği önemi artmaktadır.  

•Ürün hakkındaki bilgilerin tüketiciye sunulması önemi gittikçe artmaktadır.  

•Ambalaj sayesinde ürünün değerini artmayı oluşturmak mümkün hale
gelmektedir. Ambalajın etkin pazarlama iletişim aracı olarak önemini ortaya
koyan faktörlerden belki de en önemlisidir.  Çünkü, ambalaj tüm potansiyel
müşterilere ulaşabilmektedir, tüketiciye karar verme aşaması gibi en önemli za-
manda ulaşmaktadır ve tüketiciler ürünü gördüklerinde ürün hakkında doğru
bilgiye sahip olmak isteği üzere ambalajı inceliyorlar ve iletişim sürecine aktif
olarak hazırlar (Butkevičienė, Stravinskienė, & Rūtelionienė, 2008). Bu du-
rumda ambalaj marka kimliğinin araya gelmesinde ve alıcılara arz edilmesinde
gerekli uyaranlardan biridir ve tüketici-marka ilişkisi konusunun güçlenmesini
artıyor (Rex, Wai, & Lobo, 2004). Ambalaj sayesinde alıcıların alışveriş es-
nasında ürünü rahatça fark etmeleri, daha fazla satın alabilmeleri gibi birçok
faydası da dikkate aldığımızda, ambalaj özelliklerinin artık alıcılar açısından
bir “beklenti” olarak görünmektedir (Dantas, Minim, Deliza, & Puschmann,
2004). Kalite, satış sonrası hizmetler, uygun fiyat gibi birçok faktör dahil tüketici
beklentileri, uygun ambalajla da farklı bir boyut olarak karşılaşıyoruz. Alıcıların
beklentilerini karşılamak tüketici tatmini bakış açısından lazım olduğundan,
satıcıların müşterilerin beklediği ambalajı uygulamaları gereği artmaktadır. 

Ambalajın Fonksiyonları

Ambalajı sadece ürünün taşınmasını kolaylaştırması için bir araç olarak kul-
lanılmak ve ele almak yeterli görülmemektedir. Ambalajın tüketicinin ürünü
gördüğünde ilk görünen faktörü olduğunu olarak dikkate almamız lazımdır.
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Dolayısıyla firmaların ambalajın fonksiyonlarını ve önemini iyi kavramaları ve
tüketicilerini en iyi şekilde memnun etmek üzere ambalaj özelliklerini en iyi
şekilde uygulamaları lazım görünüyor. Bundan dolayı tarihsel olarak ambalajın
kapsama, koruma, iletişim ve fayda sağlamak üzere dört önemli fonksiyonunun
olduğu görünüyor. Ambalajın en temel fonksiyonu kapsama özelliğidir ve dış
koruma kabının özelliklerinden sayılır. Özellikle ürünün taşımasını kolaylaştır-
mak ve ürünün güvenli ve kolay bir şekilde bir yerden başka bir yere taşımasını
sağlayan bir fonksiyondur. İkinci fonksiyon olarak ambalajın koruma fonksiy-
onu ise dış etkilere karşı olarak içindeki ürüne zarar gelmesini engelliyor. Bu
fonksiyon ambalajın materyali ve dış etkilere karşı olma yeteneğine ilişkin özel-
likleri ile bağlıdır. Alıcılar ürün ambalajını gördüklerinde, ambalajın tüketicide
geçmişteki tecrübelerine bağlı bir yarardır ya da ambalaja bağlı pozitif duygular
uyandırması, ürünün satılmasını kolaylaştırıyor. Bu yüzden, ambalajın iletişim
fonksiyonu önemli bir unsur olarak dikkat çekmektedir. Müşteri ürün ve ya
ambalajı gördüğünde geçmişteki tecrübelerine bağlı ona ne tür bir fayda kazan-
masını değerlendirmekte. Dolaysıyla ambalaj tüketiciye doğru mesajı vermesi
gerekmektedir. Ürünün şekli, boyutu ve çeşidi ise iletişimi sağlayan özellik-
lerdir. Ayrıca ambalaj üzerindeki çeşitli grafikler, etiketler, mesajlar, ürünün
markası ve ürünle ilgili diğer bilgiler ambalajın iletişim fonksiyonu ile bağlı
olan kalemlerden sayılır. Fayda fonksiyonu ise ürünü kullanmakta ambalajın
araya getirdiği rahatlık ile bağlı bir fonksiyon sayılır. Açma, kapama, tekrar kul-
lanma ve depolamada ambalajın sağladığı kolaylık müşteriler tarafından
gerekli ve önemli sayılır. Ayrıca son olarak geri dönüşümü olan ambalaj özelliği
de fayda fonksiyonu içinde önemli bir özellik olarak yer alıyor (Whaling, 2007).

Plansız Satın Alma Davranışlarında Gündem Kavramlar

Online ve Offline ve Sosyal Medyada Plansız Satın Alma Davranışları

Laura Aragoncillo ve Carlos Orús’un yaptığı araştırmalar sonucunda inanların
online alışveriş yaptıklarında rahatsız ve endişeli oldukları ve offline alışveriş
yaptıklarında daha rahatladıkları ispat edilmiştir ve plansız satın almaların artış
gösterdiği sonucuna varılmıştır. Ayrıca sosyal medyanın çağdaşta önemli rolü
olduğu öne çıkmıştır, bu mecranın en fazla kullanıldığı uygulamalar Facebook
ve Instagramdır (Aragoncillo & Orus, 2018).

Online Plansız Satın Alma Davranışları Üzerinde Gündem Araştırma

Önceki araştırmalarda sadece insanların net üzerinden gelecekte ne kadar mal
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ve hizmet alacakları tahmin ediliyordu ve plansız satın almanın online müşter-
iler üzerindeki etkisi dikkate alınmamıştı. Ama 2018’in son aylarında En-
donezya’nın Jakarta şehrinde kalp çarpıntısı üzerinden yapılan bir araştırmaya
göre net üzerinden plansız satın almaların mali ve psikolojik zararları vardır. 

Bu satın almalar genel olarak pozitif deneyimlere dayanmaktadır. Online plan-
sız satın alan müşterilerden altın ve saat gibi lüks ürünleri alanlar, normal ürün-
leri alan müşterilere göre hayatlarını kayıp etme sayıları daha fazla olduğu
ortaya çıkmıştır. Bu problemleri engellemek için web sitelerin tasarımında
psikologların yardımlarından faydalanmak ve tüketicilere web üzerinden
alışveriş yaparken ani satın almalarında kendilerini kontrol etmek için uygun
tavsiyeler verilmesi gerekmektedir (Himawari, Prayoga, Fajrianti, & Abraham,
2018).

Kredi Kartı Ve Plansız Satın Alma ilişkisi

Dünyada bu alanda yapılan çalışmalar birbirleriyle ilişkili başlıca iki alanda in-
celenebilir. Birincisi kredi kartının, ödeme sıkıntısını nasıl etkilediği, ikincisi ise
satın almayı teşvik edici bir faktör olarak nasıl çalıştığıdır. Ödeme sıkıntısı
kavramı, alışveriş yapan bir tüketicinin ödeme esnasında hissettiği rahatsızlığı
ifade etmektedir. Ödeme sıkıntısı türleri ise, yüksek, orta ve düşük seviyede
şeffaflık olarak adlandırılmaktadır. Nakit, en yüksek şeffaflık seviyesini temsil
eder, bur da tüketici ne kadar harcadığını anında görmektedir. Çek ve benzeri
ödeme türlerinde ise orta derecede şeffaftır.

Tüketici kıymetli evraklara ilgili tutarı yazmak zorunda olduğunda, harcadığı
parayı görmekte. En düşük şeffaflık seviyesi ise kredi kartı ödemelerinde
görülmektedir. Tüketici paranın nasıl el değiştirdiğini görmemekte ve budan
dolayı, kredi kartı ile alışveriş yapan tüketici, yaptığı alışveriş adedini ve mik-
tarını unutmaktadır. Sonuç olarak karşılayabileceğinin çok üzerinde borç
yükünün altına girmektedir. Alışverişin tüketici zihninde çok belirgin olma-
ması, tüketicileri planlı ve plansız olmak üzere iki tür durumla karsı karsıya
bırakmaktadır. Kredi kartı sahibi olan tüketicilerin, daha fazla borç altına girm-
eye meyilli olduğu düşünülmektedir. Çünkü kredi kartı kullanıcıları bir alışver-
işin artılarını ve eksilerini tartmaya durumda değiller ve kredi kartı ile alışveriş
yapan tüketicinin karar verme süresi çok daha kısadır. Bu yüzden tüketicinin
kredi kart borcu kontrol dışına çıkabilir ve bir kredi kartı bağımlılığına dönüşe-
bilir. 
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Türkiye’de kredi kartının harcamalar üzerindeki etkisi konusunda yapılan
çalışmalara bakıldığında ise; Özbek ve Koç’un, kırsal kesimde ve kentlerde
yasayan ailelerin dayanıklı tüketim malları satın alma kararlarının karşılaştırıl-
masına yönelik yaptıkları araştırmada: kırsal yerleşim yerlerinde insanların
daha çok taksitli alışverişi tercih ettikleri kentsel yerleşim yerinde ise buna ek
olarak tüketicilerin kredi kartıyla alışveriş yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Du-
rukan vd.’nin, kredi kartlarındaki taksit uygulamasının tüketicinin harcama
alışkanlıkları üzerindeki etkisini konulu çalışmasında; kredi kartında taksit
uygulamasının harcamaları artırdığı düşüncesi çoğunlukta çıkmıştır.

Kredi kartı kullanımının giderek yaygınlaşması, satın alma eylemlerinde ödeme
kolaylığı sağlayarak hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra tüketimi ve ihtiyaç fa-
zlası satın almayı artırarak tüketicilerin gereksiz ürünlere sahip olmalarına ve
kredi kartı borçlarını ödemede zorluk çekmelerine neden olmaktadır. Araştır-
malara göre kredi kartının kontrolsüz bir tüketici davranışı olan plansız satın
alma davranışlarına etkisini göstermekte ve kontrollü ve bilinçli kullandıklarına
rağmen kredi kartı kullanımlarının plansız satın alma davranışına neden ol-
madığı ifade edilebilir (Yurtsever & Çakmak, 2012).

Plansız Alışverişi Engellemek İçin Tüketicilere Tavsiyeler

1- Yanınızda az para bulundurun, böylece plansız ve alışveriş listenizde ol-
mayan ürünleri almayı engelleyeceksiniz

2- Bakış açınızı paraya ve zamana karşın değiştirmek: Her ihtiyacınız olmadığı
ve aldığınız ürünün karşılığında para ödemek zorundasınız. Bu parayı kazan-
mak için ne kadar zaman harcayıp çalışmanız gerektiğini gözünüzün önüne
alarak getirerek plansız satın almalara engel olabilmeniz daha kolay.

3- Listenizi oluşturarak sadece istediğiniz ürünleri alınız ve kısa zamanda
avm’den ve marketten dışarı çıkınız bu yolla başka ürünlerin cazip görün-
mesini engelleyerek plansız alışveriş yapma ihtimalinden uzaklaşırsınız.

4- Kredi kartları yerine nakit para kullanmayı tercih edin. Böylece hem ne kadar
para harcadığınızı görebilir, hem de nakit para harcamasının krediye göre daha
zor olduğu için paralarınızı daha planlı ve daha tutumlu harcayacaksınız .

5-Mümkün olduğunca toplu alışveriş yapın Toplam olarak satın alınız ve her
zaman, her şey için sık sık marketlere gitmek zorunda kalmayın.

6- Bir ürünü satın alıp almamakta kararsız olduğunuzda o ürünün alımını daha
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sonraki bir zamana bırakın. Böylece düşünmek için zaman kazanabilirsiniz ve
ürüne gerçekten ihtiyacınız olmadığınız halde onu satın almaktan
vazgeçersiniz.

7- Plansız alışveriş yapan arkadaşlarınızla alışveriş yapmaya gitmeyiniz. Ve
kendinizi onlardan etkilenmekten koruyunuz.

8- Genelde plansız satın aldığınız marketleri ve avmleri tanıyınız ve onlardan
uzak durunuz (mardoman.net, 2008).

Yeni Araştırmalar İçin Tavsiyeler

Plansız satın alma kararlarının tüketicilerin üzerinde ve onların ruhsal ve fizik-
sel ve finansal açıdan etkileri hakkında daha kapsamlı ve geniş çalışmak ihtiyacı
duyuluyor.

Yeni pazarlama yöntemleri, kampanyalar ve grup ürünler üzerinde kapsamlı
çalışmaların yapılmasını tavsiye ediyorum.

Sonuç

Küreselleşen pazar koşullarında tüketicilerin satın alma davranışlarını ve etk-
ileyen faktörleri incelemek, eskiye göre çok daha önemli hale gelmiştir. Çünkü,
rekabet değişiyor ve gelişiyor. Rekabetçi ortamda satışların ve gelirlerin art-
ması, pazar payının büyümesi işletmelerin sürdürülebilirliği açısından gerek-
lidir

Tüketicilerin plansız satın almalarına birçok faktör etki yapmaktadır. Bunu bil-
erek bu özelliklerden faydana biliriz. Araştırmada, plansız satın alma davranışı
özellikleri hakkında yapıldı. Ve kapsamlı bir model önerildi. Ayrıca farklı özel-
liklerin plansız satın alma üzerindeki etkileri bahsedildi. Tüketicilerin plansız
satın alma davranışı sergilediklerini bilerek, ürün teşhirinde, mağaza atmos-
ferinde, yapılan promosyon kampanyalarında ve fiyat indirimi gibi daha birçok
pazarlama uygulamalarında buna göre hareket etmeleri gerekmektedir.
Tüketicinin hemen görebileceği yerlere ürünleri yerleştirmek, göz önünde bu-
lunmak satışları arttırmak açısından önemli bir adımdır. Tüketicinin hiç bek-
lemediği bir anda ve alışık olmadığı şekilde ürünle karşılaşması sağlanmalıdır.
Ayrıca kredi kartlar ve online satın almalar da işlemi kolaylaştırmakla satıcılara
daha fazla yardım etmesine sebep oldu. Araştırmanın sonunda da tüketiciler
için bir kaç tesviyede bulunduk.
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G20 Ülkelerindeki Ödemeler Dengesinde Net Hata ve Noksan Analizi

Elmira Rezaei Pilehroud

Özet: Ödemeler Dengesi muhasebenin sistemi olarak milli muhasebecilikte en önemli kısımlardan
sayılmaktadır. Dış yatırımla ilgili politika ve kararlarda ödemeler dengesinin etkisi açısından NHN'ın
payı önemlidir. Bu makalede NHN'ın ortaya çıkma nedenleri ve raporundaki gerekli düzenlemeler
hakkında çalıştık. Raporda, G20 ülkeler grubunu oluşturan gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomi-
lerinde yaygın olarak kullanılan iki istatistiksel göstergeyi inceledik. 1990-2017 döneminde, birim
Kök testi kullanılarak, bu değişkenlerin zaman serilerinin rastgele doğası ya da sistematik doğasını
belirledik. 

Sonuçlara göre NHN’ın ortalama standart sapma değerinin en yüksek seviyesi Çin ülkesi ve ardın-
dan ABD ve ardından Meksika ve Rusya’yla ilgilidir. Ayrıca, bu değişkenin doğası dört ülkede (Avus-
tralya, Kore, Japonya ve Çin) sistematik olduğu, bu da bu ülkelerin ticaretinin veya ticari ilişkilerinin
kontrolünde ve gözetimindeki veya istatistiksel eğilimindeki önemli bir kusur ve zayıflıktan kay-
naklandığını gösteriyor. Ayrıca, NHN/Dış ticaret göstergesinin incelemesinde sonuçlar, bu hataların
Suudi Arabistan, Çin ve Rusya'daki raporlarda miktarının yüksek seviyede olduğunu belirletti, bu
da yatırımcıların bilançolardaki rakamlara olan güvenini ve bu raporların sonuçlarına dayanarak
karar vermeyi büyük ölçüde olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir. NHN / GSYİH , göstergesine
göre, Ödemeler dengesinde diğer ülkelere göre Suudi Arabistan en yüksek seviyede NHN’a sahiptir.
Suudi Arabistan'dan sonra, Rusya ve Çin, yüksek miktarda NHN’a sahiplerdir. Görülebileceği gibi,
en düşük nisbi NHN Hindistan, Avustralya ve Brezilya idi. Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye'nin
ödemeler dengesindeki NHN bakımından vasat olduğu ve bu nedenle bu hataların büyüklüğünün
Türkiye'deki ödemeler dengesinde yüksek olarak kabul edilemediği belirtilmelidir. Öte yandan, bu
hatalar Türkiye'de rastgele olarak görünmektedir ve ticaretin ve finansal işlemlerin istatistiksel
izlenmesinde büyük zayıflıkların varlığına dair endişeler yoktur.

Anahtar Kelimeler: Net Hata ve Noksan, Ödemeler Dengesi, G20 Ülkeleri, Döviz Kuru, Cari İşlem-
ler

Giriş

İkinci dünya savaşından beri Ödemeler Dengesi muhasebenin sistemi olarak
milli muhasebecilikte en önemli kısımlardan sayılmaktadır. Ödemeler den-
gesinin raporlama amacı, Bir ülkenin bütün ekonomik faktörlerinin diğer
ülkelere karşı tüm mal, hizmet, para transferi ve finansal işlem akışlarının hesa-
planması. Başka bir deyişle, sistem çift taraflı bir muhasebeye dayanmaktadır
ve bir borç ve alacak tarafta kaydedilme anlamına gelir. Ödemeler dengesinin
yıllık raporunun devletler tarafından yayınlanması, politikacılar ve yatırımcılar
için ülkenin ekonomik gelecek koşullarını tahmin ve analiz etmek için çok
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önemlidir. NHN'ın olduğu durumda, ödemeler dengesinin yorumlanması
sorunlu hale gelebilir ve bu tahminlerde belirsizlikler yaratabilir. Bu nedenle,
ödemeler dengesinin kalitesi ve güvenilirliği doğrudan HNH'dan etkileniyor
(Tang, 2017).

Ödemeler dengesi üç önemli kısımdan oluşur: cari hesap, sermaye hesabı ve fi-
nansal hesap. Bunların her biri diğer alt gruplara bölünmüştür ve toplam cari
hesap ve sermaye, finansal hesabına eşit olmalıdır. Ancak uygulamada, bu eşit-
lik nadiren meydana gelir ve bu açık "Net Hata ve Noksan" olarak adlandırılır.

NHN görünüşte bir ülkenin emtia ve döviz transferlerinin uygun şekilde izlen-
mesinde istatistiksel hatalarını gösterse de bu kısmen, bir dereceye kadar, bir
ülkenin finansal hesaplar ile cari ve sermaye hesapları arasındaki ikili
hesaplarda hataların varlığını da gösterir. İkili muhasebe sisteminde borç
hesaplarıyla alacak hesapları arasında her zaman eşitlik olmasına rağmen,
uygulamada ikisi arasında farklılıklar olabilir ve bu eşitsizlik yeterince büyük
olsa ülkedeki finansal bilgilerin yorumlaması ve sonuçlandırmasında hatalar
ortaya çıkarabilir (Kristinssen,2016).  

Daha ayrıntılı olarak, ödemeler dengesi sistemindeki NHN, birkaç faktörün
sonucu olarak uluslararası mali transferlerin karmaşıklığın da içeren ve açık ve
gizli yönleri içeren farklılıklar olduğu anlamına gelir. "Hata" kelimesi, yanlış
muhasebe kayıtları ''Noksan'' ise genellikle bazı mal veya finansal transferinin
erişimin olmaması anlamına gelir. Genel olarak, bu iki kelime bir anlama gelir
ve aralarındaki fark yok. Dünya Bankası'nın resmi tanımında, NHN parasal bir
değerdir ki ödeme dengesi sisteminin iki tarafındaki parasal değerlerin
toplamının dengelenmesini sağlar. Konuyla ilgili literatürde, ödemeler dengesi
raporundaki NHN kavramının, maalesef araştırmacılar tarafından ciddi şekilde
ihmal edildiği görülmektedir. Bu nedenle, bu çalışma, G20 grubunun 20 üye
devletinde ödemeler dengesindeki, NHN'ın çeşitli bakış açısından doğasını ve
nedenlerini ekonomideki genel göstergeleri kullanarak incelemeye çalışmak-
tadır. Ayrıca Türkiye'nin bu açıdan durumunu değerlendirmektedir.

Teorik Literatürün Gözden Geçirilmesi

1948'den bu yana, ödemeler dengesi raporunun ilk kez sunulduğu zaman,
NHN bölümü de bu raporun bir parçasıydı.  Başlangıçta ekonomilerin basitliği
ve hükümetlerin her şey kontrolünde olduğundan dolayı, bu kategori ulusal
ödemeler bilançosunun küçük bir parçasıydı, ancak daha sonra ekonomik
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transferlerin karmaşıklığı ve bu sektörün hacmindeki artışla birlikte bu hatalara
çok dikkat edildi (Kristinssen, 2016).  

Bu yöndeki ilk resmi çaba, 1987 yılında "uluslararası cari hesabındaki genel
hatalar" başlıklı bir raporun yayınlandığı Uluslararası Para Fonu tarafından
gerçekleştirilmiştir. Bu rapor, yatırım ve nakliye gelirleri gibi cari hesap bileşen-
lerine odaklanmaktadır.

Raporlara göre, yatırım yapılan ülkelerin hesaplarının yatırım yapan ülkelere
göre çok daha doğru olduğu ve bu nedenle yatırım gelirinin hesaplanmasında,
en fazla sermaye yapılan ülke tarafından sağlanan bilgiler referans veri olarak
kullanılacaktır. Bu nedenle, gelişmiş ülkeler ve bazı durumlarda uluslararası
kurumlar en yaygın yetersiz bilgi ve NHN ortaya çıkması kaynağı olarak tanım-
lanmıştır.

Uluslararası Para Fonu (IMF) 2014'e göre, bir ülkenin NHN'ı toplam ithalatının
ve ihracatının %5'inden fazla olursa o zaman NHN'ın büyük olduğu
düşünülmektedir. Ama bu seviyenin altındaki miktar da bu raporun güvenilir-
liğini artıramayacak. Çünkü her iki tarafındaki (borç ve alacak) hataların bir-
birini etkisiz hale getirecek kadar büyük olması muhtemeldir. Dolayısıyla, bu
hataların gelecek dönemlerde bir ülkenin istatistiksel adımları veya ekonomik
davranışları olmadan ortaya çıkması mümkündür (Fausten ve Brooks, 1996).

Genel olarak, ilk yıllarda, NHN'a genellikle ülkenin finansal işlemlerinde res-
men kaydedilmemiş olan bir ticaret ve finansal transferin bir parçası olarak
görüldüğü kabul edilmektedir. Ayrıca Sermaye uçuşu olgusu veya kaçakçılık,
vs. gibi gayri resmi bazı işlemler vs. Ancak daha sonra, yukarıda belirtilen
kavramlarla birlikte çeşitli sebepler araştırmacıların dikkatini çekti aşağıda
farklı bakış açılarına değinilecek.

Ödemeler Dengesinde NHN Hatalara İlişkin Farklı Görüşler:

Belides ve Ivanov (1983), NHN'ın ortaya çıkması için aşağıdaki üç potansiyel
alanı sınıflandırmaktadır.

• Genellikle tarafların (ülkelerin) muhasebe sistemindeki farklılıklardan kay-
naklanan kaçınılmaz olan farklılıklar, "menşe içindeki teslimat şartları" veya
"varış yeri teslimat koşullarına" dayanır ve genellikle iki yönlü istatistiksel fark-
lılıkların yüzde 10'unu oluşturur.

• Yapısal farklılıklar: örneğin, ülke ve karşı ülkesi arasındaki ikili döviz
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kurlarının hesaplanmasına ilişkin yöntem farklılıkları (metodolojik farklılıklar)
ve ...

• Hatalar: İstatistiki örneklemede ihmal, sahtekarlık ya da bir ülkenin istatis-
tiksel yöntemlerinde hatalar.

Yasadışı faaliyetlere dayanan bir diğer suiistimal kaynağı da genellikle yapılan
FATF raporlarında yayınlanmaktadır (FATF, 2006):

• Takas edilen mal ve hizmetlerin miktarını çok az veya çok fazla beyan etmek

• mal ve hizmetlerin bir kereden fazla kaydetmesi

•  Ticari mallarda bildirilenden düşük veya aşırı yüklenmiş

• Mallar ve hizmetler kasıtlı olarak yanlışlıkla belirtilmişlerdir.

Bloomberg, Forss ve Karlsson (2003) çalışmalarında, ülkelerin bilanço rapor-
larındaki hatalar hakkında üç farklı istatistiksel hata ve hatayı şöyle açıklamak-
tadır.

• Statistik hatalar: Hükümetlerin tüm işlemlerinin üzerine kontrol olmaması
nedeniyle ortaya çıkan hatalar.

• ölçme hataları: Genellikle tanımlardaki veya diğer teknik sorunlarındaki
kusurlardan kaynaklanan ortaya çıkan hatalar.

• Zaman uyumsuzlukları, işlemin yanlış bir zamanda raporlanması.

Bu çalışmada, farklı ülkelerdeki bu hataların büyüklüğünü değerlendirmek ve
karşılaştırmak için aşağıdaki göstergeleri içeren birkaç gösterge önerilmiştir:

•GSYİH'ye % oran olarak hesaplanır.                                                                            .

• Cari hesap dengesindeki brüt girişlerin yüzdesi olarak hesaplanır (mal ve
hizmetlerin ithalatı ve ihracatı).

• Temeli brüte dayalı girişlerin yüzdesi olarak hesaplanır (cari hesap ve ser-
maye hesabı, doğrudan yabancı yatırım ve menkul kıymet takası).

Cencini (2005), hataların ve istatistiksel hataların varlığının sebebinin iki ilişkili
kavramda olduğuna inanmaktadır: birisi kayıtsız sermayenin kaçması , diğeri
ise borçlu ülkelerin kredi veren ülkelere ödenen faiz oranlarındaki raporla-
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manın kusurları.                 .

Kilibera (2013), NHN'ı ortadan kaldırmak yerine, bu kategoriyi bir ülke
ekonomisinin anormal alanlarını tanımlamak için kullanabileceğimize inan-
maktadır. 

Committeri (2000), genellikle bazı bölümlerdeki fiyat ve faiz oranlarının dal-
galanmasının ödemeler dengesi raporunda NHN'ın ortaya çıkmasına neden
olduğuna inanmaktadır.

Dış ticaret verilerine veya bir ülkeye diğer ülkelere yatırım yapmanın ayrın-
tılarına bakıldığında, verilerde önemli farklılıklar olduğu görülmektedir.
Örneğin bir ülke olarak başka bir ülkeye ihracatı rapor edebilirken, karşı
ülkenin raporunda aynı konuda farklılıklar olabilir. Bu koşullar rapor edilen
tüm istatistiklerin doğruluğu hakkında şüpheler yaratır ve daha fazla açıklama
gerektirir. Günümüzde bazı gelişmiş ülkelerde bu verileri paylaşmak için
imkanlar sağlanmakta ve ülkeler bu rakamlara bakarak bu anlaşmazlıkları
azaltmaya çalışmaktadır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada
arasında bir iletişim bağlantısı kuruldu veya Avrupa ülkeleri arasında fon trans-
ferlerini izlemek için kanallar kuruldu. (Kilbard, 2013; Avrupa Komisyonu,
2016).

Bu yöntem, ülkeler tarafından yayımlanan verilerin kalitesini artıran yolların-
dan biridir. Ancak, bazen bu verilerin yayınlanmasını ve değişimini engelleyen
politik nedenler vardır. Ticari bilgilerin gizliliği ilkesi veya genellikle farklı
ülkelerdeki büyük çokuluslu şirketler arasındaki rekabet bu bilginin yayılması
ve paylaşılması konusunda isteksizliğe yol açabilir.

Gündemde, NHN'ın ana kaynaklarından birisi dünyanın farklı ülkelerinde
geniş bir faaliyet alanına sahip olan çok uluslu işletmelerdir. Yatırım yapılan
ülkelerin bilgileri paylaşmayı engellemeleri doğru ve şeffaf bilgi sağlama şan-
sını ortadan kaldırıyorlar.

Sermayenin kaydedilmeyen giriş ve çıkış Akımları:

Sermayenin kaydedilmemiş çıkışları, sermaye uçuşu olarak adlandırılır. Fakat
ne kadar karmaşık olsa da ona rağmen, bazı ekonomilerde genellikle NHN'ın
önemli bir bileşeni olduğuna inanılmaktadır. Diğer bazı ülkelerde ise bu hata-
larla ilgisi yoktur.
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Kayıt Dışı Finansal İşlemler (Emtia):

Kaçakçılık ve kara para aklama olgusu, bu bölümdeki en belirgin vakalardan
ikisidir.

Hükümetler, daha sıkı sınır kontrolleri, gümrükler ve akıllı finansal istihbarat
birimleri uygulayarak istedikleri zaman bu olaylarla ve yasa dışı davranışlarla
yüzleşmeye çalıştılar. Bu bağlamda, Altınkaya ve Ujil (2013), Türkiye'de kara
para aklama konusundaki çalışmalarında, Türkiye ekonomisinde kara para ak-
lama miktarının, kısmen NHN ile belirlenebileceği sonucuna varmışlardır.

Yabancı İşçilerin Maaşı

NHN’ın bir başka kaynağı da fonların yabancı işçilerden kendi ülkelerine ak-
tarılmasıdır. Her ne kadar bu rakam geçmişin geleneksel ve kolay ekonomi-
lerinde önemli bir farklılık yaratmasa da ancak bugün, farklı ülkelerde daha
fazla emek hareketliliğiyle, bu kategori genellikle önemli bir fark yaratıyor. Bu
nedenle araştırmacıların, NHN arttırmada oynayabilecekleri role dikkatini
çekiyor. Çünkü bu işçi paralarının aile üyelerine transferlerinin önemli bir kısmı
gayri resmi finansal kanallardan geliyor.

NHN ve Ödemeler Dengesindeki Hatalarla İlgili Yeni Zorluklar

E-ticaretin gelişmesiyle birlikte, emtia akışlarını ve sermayeyi gözlemlemek
yönünde yeni zorluklar ortaya çıkmıştır. Örneğin, ülkenin gümrüklerinden
malların giriş ve çıkışlarını geleneksel yolu ile izlemek hala mümkün olsa da
ancak, bu metalara yönelik ödeme yöntemlerini gözlemlemek, günümüzde
çeşitli elektronik şekillerde yaratılan çeşitlilik ile bir miktar zorlaşmıştır. Çünkü
bu ödeme yöntemleri, Paypal gibi kredi kartlarıyla yapılan ödemeleri ve Bitcoin
gibi dijital para birimlerinde yapılan ödemeleri içerir. Gündemde, finansal
mühendislik çok karmaşık bir hale gelip, fiyatlaması ve izlenmesi zor olan
ürünlerin üretimine neden oldu.

NHN Nedenleriyle İlgili Sorunları Özetlemesi

NHN meydana gelmesi ile ilgili nedenleri anlamak için, ödemeler dengesi ra-
porunda bu raporda bildirilen değişkenin pozitif veya negatif olması nedenler-
ine dikkat etmek gerekir.

Net hata ve noksan kalemi artı olduğunda cari işlemler ya da sermaye ve finans
hareketleri dengelerinde kapsanmayan bir faaliyetten dolayı ülkeye döviz girişi
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olmuş demektir ya da döviz girişine (çıkışına) neden olan ve cari işlemler veya
sermaye ve finans hareketleri dengesinde kapsanan bir işlem eksik (fazla)
olarak hesaba katılmıştır

Net hata ve noksan kalemi eksi olduğunda cari işlemler ya da sermaye ve finans
hareketleri dengelerinde kapsanmayan bir kalem yoluyla ülkeden döviz çıkışı
olmuş demektir ya da döviz çıkışına (girişine) neden olan ve cari işlemler veya
sermaye hareketleri dengesinde kapsanan bir işlem fazla (eksik) olarak hesaba
katılmış demektir.

Sürekli aynı yönde NHN verilmesi, sistematik bir hatanın göstergesi olarak
alınabilir. Yukarıdakilerle ilgili olarak, ödemeler dengesinde bildirilen NHN iki
genel gruba ayrıldığı söylenebilir:

• Rastgele NHN

Hatalar ve rastgele hatalar tekrarlanmaya devam ettiği söylenemeyen hata-
lardır. Bu rastgele hataların nedenleri, insan hatası veya makinelerin yanlış
rakam ve bilgi girmesi, kusurlu gözlemlerdir. Bu nedenler yanlış ölçüme neden
oluyor. Bu hataların kaynağı bazen bilinmez. Uygunsuz ürün sınıflandırmaları
gibi bazı diğer hatalar da bu kategoriye girer. Bu tür hatalarda hataların yerini
belirlemek zor olsa da istatistiksel testler bu hataları kısmen en aza indirebilir.

• Sistematik NHN

- Öte yandan, sistematik hataların değerlendirilmesi veya denetlenmesi sürecin-
deki sorunlardan kaynaklanıyor, bu da sonuçlarda sapma olacağı durumlara
yol açmaktadır. Barlow (2002) çalışmasında bu hataların alandaki hataları, kasti
yanlışlıklar yetersiz taramaları, uygun olmayan zaman dilimlerini ve benzer-
lerini temsil ettiğini belirtmektedir. Bu süreçlerde hatalara yol açan belirsizlik-
ler, bu kategoriyi oluşturacak istatistiksel hatalara yol açacaktır.

Ödemeler Dengesi Ülke Raporundaki Normal Düzeltmeler:

Ödemeler dengesinde yapılan düzeltmeler genellikle diğer kaynaklardan elde
edilen bilgi kaynağından oluşuyor ve orijinal kaynakla karşılaştırılarak birleştir-
ilerek, iki yayınlanan istatistiklerde değişiklik yapılması kararı verilir. Bu
ayarlamalar genellikle aşağıdaki gibi dört grupta yapılır ( IMF,BPM6 Compila-
tion Guide,2014).

• Bilgi korunması
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• Mal ve hizmetlerin sınıflandırılması için

• Mal ve hizmetlerin değerlemesi hakkında

• Raporlama dönemleri hakkında

Mal ve Hizmetlerin Kapsamı ile İlgili Değişiklikler:

Bu düzeltmeler, henüz mülkiyete tabi olmayan, ancak ödemeler dengesi rapor-
larına girilmiş olan kalemleri içerir. Bu kalemlerin değeri ödemeler dengesinden
kaldırılmalıdır. Ayrıca bu değişikliklere Ek olarak, mülkiyeti değiştirilmiş bir
mal değerini malın içine dahil edilmesini de içermelidir. Örneğin, mallar üz-
erindeki işlemleri yürütmek için yurtdışına gönderilen (ya da içine giren) mal-
lar ve bu malların mülkiyeti değişmemiş ve gerekli işlemlerden sonra iade
edilecektir veya ihracatçı ülkeden transit amaçlarla ülkeye nakledilen ve itha-
latçı ülkeye ulaşmadan önce ihraç eden ülkede kaybolan veya hasar gören
ürünler.

Malların Sınıflandırılması ile İlgili Değişiklikler:

Mal sınıfında sınıflandırılamayan bir hizmet bu sınıfta yanlışlıkla hesaplanır.
Örneğin, sigorta maliyetinin, havacılık taşımacılığı maliyetlerinin birçoğu
hizmet kategorisinde ayrı ayrı sınıflandırılmaları gerekirken mallarının fiy-
atında birleştirilir ve hesaplanır.

Mal ve Hizmetlerin Değerlemesi İle İlgili Düzenlemeler:

Mal ve hizmetlerin değerlemesini ayarlamak için çeşitli argümanlar olabilir. Bu
tartışmalar aşağıdakileri içerebilir:

• İhraç edilen bazı malların fiili fiyatı mevcut olduğunda ve bunların değeri
tahmin edildiğinde, malların fiyat değiştirilmesi.

• Değerli emtia fiyatlarının piyasa fiyatlarında değiştirilmesi

• Gümrük değerleri yerine değişim değerleri kullanın.

• Dönüşüm oranlarındaki herhangi bir sapma için ayarlamalar

Zaman ile İlgili Düzenlemeler:

İşlem süresi, mülkiyeti devir süresiyle eşleşmediğinde zamanla ilgili düzen-
lemeler gerekli olabilir çünkü işletme istatistiklerinin çoğu fiziksel transfer du-
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rumundaki malları doğru şekilde yansıtmıyor. Ticaretin değeri önemli ölçüde
olduğu hariç bu farklılıklar çok fazla da anlaşmazlık kaynağı olamaz. Önemli
ve yüksek katma değere sahip olan bu malların örneği petrol ve elektrik vs.

Örnekler: ABD Cari Hesap Bakiyesinde Vaka Temelli Düzeltmeler (U. S. Census
Bureau, 2019).

• Altın ihracatı (transfer yapılmayan):

Genellikle, Amerika Birleşik Devletleri sınırında fiziksel olarak çıkan altın ihra-
catı ödemeler dengesinde rapor edilir.

Ancak bazı yabancı kuruluşlar, ABD'den, New York Federal Merkez
Bankası'nda bulunan altınlardan bir miktar satın alıyor ve bu miktar altın fizik-
sel olarak ABD'den çıkmıyor. Bu yüzden, ABD’nin ödemeler dengesinde düzen-
lemeler gerekli görünüyor çünkü bu satın alma işleminin bedeli ABD’ye
ödeniyor. 

• Yabancı Brokerler Tarafından ABD Limanlarında Üretilen Ürünler.

• ABD Toprakları Dışında Üretilen ABD Mallarının Net İhracatı.

Bu mallar, Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş ve çıkış yapmıyorlar bu yüzden
ihraç raporlarına dahil edilmiyor ve bu nedenle ABD İhracat Hesaplarına ek-
lenmelidir.

• ABD Dışında Masraf Edilen ABD Mallarının Net İthalatı.

İthalat tarafında, ABD Savunma Bakanlığı tarafından o ülkenin ordusu için
diğer ülkelerden satın alınan mallar, ABD'ye girmedikleri için resmi raporlarda
rapor edilmiyor ve bu nedenle ABD ithalatına eklenmesi gerekiyor.

Örnekler: İngiltere’nin Cari Hesap Bakiyesinde Vaka Temelli Düzeltmeler (U.
K. Office for National Statistics, 2018):

Aşağıdaki tabloda Birleşik Krallıktaki ödemeler dengesinin cari hesaplarında
2013 ile 2017 arasında yapılan düzeltmeler milyon Euro ayarlarında olarak gös-
terilmektedir.
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Tablo 1 U.K. Ödemeler dengesindeki Düzenlemeler 1990-2017 yıllar arasında (milyon £)

Kaynak: U.K. Balance of Payment, the Pink Book, 2018

İngiltere'deki istatistiksel hatalar, ithalatta yapılan ürünlerde görünüyor en

fazla, havacılık endüstrisi yanı sıra limanlarda tahsil edilen malların ithalatında,

örneğin, 2015 yılında olduğu gibi, havacılık endüstrisi ithalat yapılan istatistiki

reformların 5568 negatif değere ulaşmıştır. Ayrıca limanlarındaki tahsil edilen

malların düzenlemeleri 2013 yılında 5934 civarında olmuştur.

Örnekler: Türkiye’nin Cari Hesap Bakiyesinde Vaka Temelli Düzeltmeler:

Ülke karşılaştırması yapılarak, Türkiye ödemeler dengesi tablosundaki net hata

ve noksanın tarihsel olarak çok büyük boyutlarda olmadığı, fakat son yıllardaki



pozitif yönlü eğilimin dikkati çektiği belirtilmiştir. Söz konusu gelişme, istatis-
tiksel hataların yanı sıra, özel sektörün yurtdışında veya yastık altında tuttuk-
ları yabancı varlıkları, ekonomide görülen istikrar ve buna paralel olarak artan
güven neticesinde yurtiçine getirmelerini teyit eder niteliktedir. Bu durum, para
ikamesi ile NHN arasındaki paralellik ile desteklenmektedir. Ayrıca, NHN
kaleminin cari işlemler hesabından ziyade sermaye hesabı ile bağlantısının
daha kuvvetli olduğunun görülmesi de bu görüşü destekler niteliktedir
(Türkiye merkez bankası raporu.2005).

Literatür

Tang ve Fausten’a göre (2012), işlemlerde zaman farklılıklarının (gecikmeler
veya erken olmalar) olması, işlemlerdeki kontrollerin azaltılması, finansal
serbestleşme ve resmi bilanço dışı işlemler, ülkedeki NHN boyutunu ve mik-
tarını etkileyen önemli değişkenlerden sayılır.

NHN sadece iki yönlü muhasebe sistemindeki sorunların bir işareti değildir,
aynı zamanda mal ve hizmet piyasaları ve ilgili finansal piyasalar hakkında
gizli bilgiler içerebilir.

Örneğin, Blomberg, Fross ve Karlson (2003), iç para biriminin değerinde sürekli
düşüşü ya da ülkeye finansal nakit akışının ya da yabancı turistlerin rapor
edilmemiş gelirlerinin ülkeye girmesinin ya da yabancı turistlerden rapor
edilmemiş gelirlerin ödemeler dengesindeki NHN’a yansıyabileceğini
savunuyor.

Duffy ve Renton (1971), ödemeler dengesindeki NHN’ın ortaya çıkma nedenleri
hakkında çok az bilgi bulunduğunu savunmaktadır.

Ve Fetzen & Pickett (2004), Avustralya devletindeki NHN’ı gözden geçirerek fi-
nansal sektör işlemlerinin giderek artan bir şekilde ülkenin istatistiksel
hatasının önemli bir parçası haline geldiği sonucuna varmıştır.  Tang, (2005 ve
2006) yıllarında Japonya'nın istatistiksel hatalarını otoregressive yapma (VAR)
ve Grangerin nedensellik testi ve varyans analizi ile bu sonuçlara vardı ki faiz
oranlarındaki dalgalanmanın, bu ülkede ödemeler dengesindeki istatistiksel
hataların hacmi üzerindeki etkisi, düşük olmasına rağmen anlamlıdır. Ayrıca,
Japonya'nın ticari açığı derecesinin etkisinin bu hatalar üzerindeki etkisinin
farkındaydı.

Damia ve Aguilar (2006) çalışmasında, ülkelerin ödeme dengesini belirli bir yıl
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için farklı zaman süreçlerinde yayınlanan raporları ayrıntılı şekilde in-
celemişlerdir, ancak zaman içinde, bu raporlardaki NHN hacminin azaldığı ve
ardından bu raporların gerçeğe daha yakın olduğu sonucuna varmış bulun-
maktalar. Bu yüzden, ülke bilanço hesabında bildirilen NHN’da en fazla pay
zamanla ilgili hatalardır.

Lin ve Wang (2009), zaman hatalarının, yatırım akışlarının ve Norveç, İsveç,
Filipinler ve Güney Afrika dahil dört ülkedeki ticaret açıklığı üzerinde etkisini
çok değişkenli regresyon yöntemiyle incelemiştir. Çalışmalarının sonuçları,
önemli hataların ve istatistiksel hataların çalışılan her ülkede farklı olduğunu
göstermiştir. Ticaret açıklığı derecesi, Norveç'teki bu hataların nedenidir, Zaman
faktörleri İsveç'teki bu hataların en önemli nedeni olarak, tüm faktörler (za-
mansal faktörleri hariç) Güney Afrika'daki en etkili değişkenler arasındadır ve
bu faktörlerin neredeyse hiçbiri Filipinler'deki bu hataların nedenlerini açık-
layamamıştır.

Diğer bazı çalışmalar, NHN’nın değişken olmamasına odaklanmaktadır.

Halbuki Tang, 2007 yılında sanayileşmiş ülkelerinde, G7 grubunun (Kanada,
Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devlet-
leri) bu sonuca vardı ki, yukarıda belirtilen ülkelerdeki ödemeler dengesindeki
net değişkeni NHN sabittir. Bu sonuçlar, bu ülkelerdeki NHN rastgele doğasına
sahip olduğunu göstermekte ve bu ülkelerdeki istatistiksel 

Tablo 2 Çalışılan Ülkelerin İsimleri
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ilişkilerde ve ticari ilişkilerinde sistematik eksikliklerini doğrulamıyor. Bu
araştırmacı yaptığı 2008 araştırmasında dünyadaki 20 sanayi çalışılan ülkelerin
çoğunda (İzlanda, Danimarka, Japonya, İtalya, Fransa ve İspanya hariç),
ülkelerin 18‘inde NHN ve istatistiksel hataların kalıcı (değişken olmayan) ve
rastgele nitelikte olduğunu ve yeterince yüksek olduğunu göstermiştir.

Araştırma Yöntemi

Bu çalışmada, öncelikle G20 grubuna dahil olan ülkelerin NHN’ a ilişkin Be-
timsel istatistikleri inceleyerek, bu ülkelerin ödemeler dengesindeki NHN’nın
iki göstergesini oluşturup hacminin büyüklüğüne bağlı sıralandı. Sonra,
NHN’ın, rastgele veya sistematik niteliğinin anlaması önemini göz önüne alı-
narak, genelleştirilmiş Dickey-Fuller birim kök testini  kullanarak inceleme
yapıldı ardından bu göstergelerin zaman eğilimi NHN’ları sistematik niteliğini
taşıyan ülkelerde sunulmakta. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi, bu hata
bileşenlerinin zaman serilerinin sistematik bir niteliğinin varlığı, istatistiksel
eksikliklerin, devlet işlemlerinin izlenmesinde ve kontrol edilmesindeki za-
yıflıkların veya ülkenin ticaret sisteminde sorunların varlığını göstermektedir.

G20 ülkeleri, dünya çapındaki GSYİH ‘ın %85'ini ve küresel ticaretin %75'ini
oluşturan, dünya nüfusunun yaklaşık üçte ikisini oluşturan yirmi gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkeyi kapsamaktadır. Çalışma süresi 1990'dan 2017'ye kadar
(28 yıl) süreyi kapsar sürenin uzun olması büyük bir önem taşımaktadır ayrıca
zaman aralığının en yeni çalışmalarından biri olarak kabul edilir. Veriler Dünya
Bankası raporlarından kullanmıştır.

Bulguların Analizi

İlk olarak, G20 ülkelerinden bahsetmek faydalı olacaktır. Bu çalışmanın istatis-
tiksel örneğini oluşturan bu ülkelerin isimleri aşağıdaki gibidir.

1990-2017 döneminde çalışılan ülkelerdeki NHN değişkeniyle ilgili Betimsel is-
tatistikler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır. Avrupa Birliği'nin NHN’ına erişe-
memesinden dolayı, bu birliğin bir sonraki anketten çıkarıldığına dikkat çeker
(rakamlar dolar cinsindendir).
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Tablo 3 Çalışılan Ülkelerin 1990-2017 yılları arasında NHN’ın Betimsel İstatistikleri

Kaynak: Research Findings

Yukarıdaki tabloya göre, ankete katılan 19 ülkenin çalışma döneminde (28 yıl)
11'i ortalama NHN için negatif değer olurken, 8 tanesi bu hatalar için pozitif
bir işaret vardır Ayrıca, bu 28 yıl boyunca NHN’ın ortalama standart sapma
değerinin en yüksek seviyesi Çin'de olduğu görülmüştür. Bu 28 yıl boyunca
standart sapma endeksi NHN’ın dalgalanmasının bir göstergesi olarak dikkate
alınmıştır, en yüksek dalgalanmalar Çin ülkesi ve ardından ABD ve ardından
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Mexico ve Rusya’yla ilgilidir.

Net Hata Noksanın / GSYİH (%) Oranı Göstergesi Analizi

Aşağıdaki tabloda, 1990'dan 2017'ye kadar olan dönemde her ülkenin ödemeler
dengesinde rapor edilen NHN’ın o ülkenin GSYİH yüzdesi olarak gösterilmek-
tedir.

Tablo 4 Çalışılan Ülkelerin 1990-2017 yılları arasında NHN / GSYİH oranının Sırala-
ması

Kaynak: Research Findings
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Tablo 5 Çalışılan Ülkelerin 1990-2017 yılları arasında NHN /dış ticaret endeksi

oranının Sıralaması

Yukarıdaki tabloda, göstergeye göre, Ödemeler dengesinde diğer ülkelere göre

Suudi Arabistan en yüksek seviyede NHN’a sahiptir. Suudi Arabistan'dan

sonra, Rusya ve Çin, ödemelerinde 28 yılık dönemde yüksek miktarda NHN’a

sahiplerdir. Görülebileceği gibi, en düşük nisbi NHN Hindistan, Avustralya ve

Brezilya idi.
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NHN/ Dış Ticarette Oranı Göstergesi Analizi:

Aşağıdaki tabloda, NHN’ın hacminin nispi payını ülkenin ödemeler den-

gesinde 1990 ile 2017 dönemindeki yıllarda dış ticarette (toplam ihracat ve mal

ve hizmet ithalatı) oranlarına göre gösterilmektedir.

Yukarıdaki tablo göstergeye göre, yine Suudi Arabistan, incelenen diğer

ülkelere kıyasla ödemeler dengesinde en yüksek miktarda NHN’a sahiptir.

Suudi Arabistan'dan sonra Çin ve Rusya, 28 yılın ödemelerinde en fazla NHN’a

sahip. Görülebiliyor, en düşük nispi NHN Kanada, Avustralya ve Hindistan'dı.

Genel olarak, her iki göstergeye göre, Suudi Arabistan, Çin ve Rusya’nın

ödemeler dengesinde en yüksek nispi hatalara ve istatistiksel hatalara sahip

oldukları görülmektedir.

NHN Değişkeninde Zaman Serisinin Geçerlik Ve Geçersizlik Niteliğinin

Araştırması:

Aşağıdaki tabloda, G20 ülkelerin NHN değişkeni üzerinde çalışılan zaman

serisinin geçerlik ve geçersizlik doğası, 28 yıllık dönemde genelleştirilmiş

Dickey-Fuller istatistiği testiyle yapıldı sonuçlara göre, sıfır hipotez değişkenin

geçersizlik (NHN bileşenin sistematik doğası) anlamına geliyor ve onu karşı

varsayım, geçerlilik anlamına (NHN bileşenin rastgele doğası) geliyor.
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Tablo 6 NHN için Artırılmış Dickey-Fuller birim kök testi 1990-2017 dönemde

Kaynak: Research Findings

Yukarıdaki tablonun sonuçlarına göre, Sıfır hipotez 0,05 anlamlılık seviyesinde,

Çin, Japonya, Güney Kore ve Avustralya'daki dört ülke için reddedilmedi.

Dolayısıyla, bu ülkelerdeki hata bileşenlerinin ve istatistiksel hataların niteliği

sistematik olarak değerlendirilmektedir. Aksine, kalan 15 ülkede, ödemeler

dengesinde rapor edilen NHN rastlantısal olduğu ve bu konuda daha az

endişelenmemize gerek kalmadığı görülmektedir. Görüldüğü üzere, son 28

yılda Türkiye'de ödemeler dengesinde bildirilen NHN niteliği rastgele bir

yapıya sahiptir. Bu nedenle, bu ülkedeki ticari ve mali işlerin kontrolü ve yöne-

timi hakkında çok sorun yoktur.

Aşağıda Sistematik niteliğine sahip olan dört ülkede bulunan NHN bileşen-

lerini Türkiye ile karşılaştırmak için bu değişkenin trendi grafiksel olarak ince-

lenmiştir.
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Şekil 1.Çin ülkesindeki NHN ($)

Kaynak: https://www.ceicdata.com / World bank

Görülebileceği gibi, Çin'deki 28 yıllık sürenin tamamı NHN’ın işareti açısından,
12 yıldaki negatif, 7 yıldaki pozitif ve 9 yıldaki negatif 3 döneme ayrılabilir.

Şekil 2. Japonya ülkesindeki NHN ($)

Kaynak: https://www.ceicdata.com /World bank
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Gördüğünüz gibi, Japonya son 28 yılda yalnızca altı olumlu ve olumsuz devir-
ler yaşadı.

Ve bu devirlerin her biri en az beş yıl sürdü.

Şekil 3. Avustralya ülkesindeki NHN ($)

Kaynak: https://www.ceicdata.com World bank

Gördüğünüz gibi, Avustralya ülkesi son 28 yılda yalnızca yedi olumlu ve olum-
suz devir yaşadı. Oysaki, bu 28 yıldan 22’si NHN pozitif değere sahipti. Ve orta
dönemdeki 14 yılda, sürekli pozitif olarak rapor edildi.

Şekilde gösterildiği gibi, ülkedeki NHN önceki üç ülkeye göre daha olumlu ve
olumsuz dalgalanmalara sahiptir. Yine de çalışma döneminin çoğunda, en az
üç yıl aynı bir işarette kalır (pozitif ve negatif) ve sonra yön değiştirir; Bu yüz-
den, bu ülkede sıfır hipotezin (NHN bileşeninin sistematik doğasına sahip ol-
ması) kabul edilmesine yol açmıştır.

Gördüğünüz gibi, Türkiye'nin ülkedeki NHN’ı, 28 yıllık sürede 14 kez olumlu
ve olumsuz değişiklikler yaşamıştır. Başka bir ifadeyle, Türkiye'deki NHN iki
yıl sonra ortalama olarak değişmekte bulunuyor, bu değişkenin niteliğinin
tamamen rastlantısal olduğunu göstermektedir.
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Sonuçlar

Bu çalışmada, ödemeler dengesindeki NHN’a ilişkin yetkili çalışmaların bu-
lunmaması ayrıca dikkatli ve güvenilir raporların yatırımcılar ve politikacılara
önemli olduğu için bu konu hakkında fazla araştırma ve inceleme yapmaya
çalışıldı. Bu az bilinen sorun, seçilen bu değişkenlerin eğilimini değerlendirmek
için mevcut en son verilere göre araştırılmış ve incelenmiştir. Bu amaçla, çalış-
manın ikinci bölümünde, literatürde bu konuyla ilgili en son görüşlerin gözden
geçirilmesi ve ulusal ödemeler dengesi raporlarında NHN’ın ortaya çıkmasının
nedenleri tartışılmıştır. Bu bölümün gerisinde, bu değişkenin hacmini azaltmak
için Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallıkta ve Türkiye’de yapılan
düzenleme örneği, revize edilmiş versiyonlardaki ödemeler dengesi rapor-
larında sunulmaktadır.

İlerleyen bölümlerde, bu değişkenin son yıllarda G20 olarak adlandırılan,
dünyanın gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler grubundaki ülkelerindeki eğili-
mini açıklamak amacıyla, tanımlayıcı özellikleri veya geçerlik ve geçersizlik
niteliğini inceledik.

Sonuçlara göre 28 yıl boyunca NHN’ın ortalama standart sapma değerinin en
yüksek seviyesi Çin'de olduğu görülmüştür. Bu 28 yıl boyunca standart sapma
endeksi NHN’ın dalgalanmasının bir göstergesi olarak dikkate alınmıştır, en
yüksek dalgalanmalar Çin ülkesi ve ardından ABD ve ardından Meksika ve
Rusya’yla ilgilidir.

Sonuçlar, bu değişkenin dört ülkede (Avustralya, Kore, Japonya ve Çin)
NHN’ın ödemeler dengesinde sistematik olduğu, bu da bu ülkelerin ticaretinin
veya ticari ilişkilerinin kontrolünde ve gözetimindeki veya istatistiksel eğili-
mindeki önemli bir kusur ve zayıflıktan kaynaklandığını gösteriyor. Hal bu ki
başka ülkelerde ciddi sorunlar görünmüyor. Ayrıca, incelenen ülkelerin
ödemeler dengesinde bildirilen NHN’ın incelemesinde, iki ortak gösterge
değerlendirildi. NHN/dış ticaret göstergesinin incelemesinde sonuçlar, bu
hataların Suudi Arabistan, Çin ve Rusya'daki raporlarda miktarının yüksek se-
viyede olduğunu belirletti, bu da yatırımcıların bilançolardaki rakamlara olan
güvenini ve bu raporların sonuçlarına dayanarak karar vermeyi büyük ölçüde
olumsuz etkileyebileceğini göstermiştir. 

NHN / GSYİH , göstergesine göre, Ödemeler dengesinde diğer ülkelere göre
Suudi Arabistan en yüksek seviyede NHN’a sahiptir. Suudi Arabistan'dan
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sonra, Rusya ve Çin, yüksek miktarda NHN’a sahiplerdir. Görülebileceği gibi,
en düşük nisbi NHN Hindistan, Avustralya ve Brezilya idi.

Çalışmanın sonuçlarına göre, Türkiye'nin ödemeler dengesindeki NHN
bakımından vasat olduğu ve bu nedenle bu hataların büyüklüğünün
Türkiye'deki ödemeler dengesinde yüksek olarak kabul edilemediği belirtilme-
lidir. Öte yandan, bu hatalar Türkiye'de rastlantısal görünmektedir ve ticaretin
ve finansal işlemlerin istatistiksel izlenmesinde büyük zayıflıkların varlığına
dair endişeler yoktur.
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Sovyetler ve Sovyet Sonrası Özbekistan’ın 

Kalkınma Politikalarında Kadınlar

Yulduzkhan Gaipova

Özet: Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra tüm dünyadan, özellikle batıdan araştırmacıların dikkati
bu bölgeye yöneldi. Eski Sovyet ülkelerinde Sovyetler döneminde ve sonrasında yapılan ekonomik,
politik ve sosyal reformların yanı sıra Sovyetler Birliği döneminde uygulanan kadın politikaları da
çok sayıda araştırmaların konusu oldu. Kollontai’nin çalışmaları ve Sovyetlerin ilk yıllarında kadın-
ların özgürleşmesi için tasarladığı politik önerileri, Sovyetler dışı dünyada çok yaygın olan Sovyetler
Birliğinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların özgürleşmesinin sağlandığı ütopisinin oluşmasına
katkı sağlamıştır.

Araştırmacıların eski Sovyet ülkelerine olan ilgisinin fazla olmasına rağmen Özbekistan’da, özellikle
kadın çalışmaları alanında, çok az sayıda araştırmalar mevcuttur. Halbuki ülkede Sovyetler döne-
minde yapılan değişiklikler toplumun, en çok kadınların hayatını derinden dönüştürmüştür ve
Sovyetler sonrası politikalarda da etkisini sürdürmüştür. Bu çalışmanın amacı mevcut olan
akademik boşluğu doldurmaya bir katkı sağlamak ve daha gerçekçi bakışla uygulanan politikaları
ve onların kadınlara etkisini değerlendirmek. Sovyetler döneminde uygulanan kadınları modernize
etme projesi yaygın olan görüşlerin aksine hep araçsal olmuştur: Amaç, kadınların haklarını ve
bireysel özgürlüklerini kadınların kendi faydası için belirlemek değil, geniş bir toplumsal dönüşüm
uğruna kadınların rollerini değiştirmek ve makro düzeyde oluşan krizlere bir çözüm olarak kadınları
kullanmaktı. Sovyetler sonrasında Özbekistan kadınları geçiş dönemi krizi ile baş etmek ve buna
karşı çoğu durumda hayatlarını ve sağlıklarını olumsuz etkileyen çözümler bulmak zorunda
kalmıştır. Yeniden pekiştirilmeye başlayan geleneksel söylemler ve normlar bu dönemde devletin
uygulamaya koyduğu projelerin başarısını sınırlı kılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma ve Kadınlar, Özbekistan, Sovyetler Birliği, Toplumsal Cinsiyet,
Kalkınma Politikaları

Giriş

Özbekistan bir ülke olarak Orta Asya bölgesinin 1924-25 yıllarında Sovyetler
Birliği tarafından millet ve dil özelliklerine göre bölünmesi sonucunda oluş-
muştur. Rus İmparatorluğunun fethinden önce Orta Asya bölgesi Buhara,
Kokand ve Harezm Hanlıklarından oluşmuştu. Bölgede VIII. yüzyılın ilk
çeyreğinde Arap Hilafetinin fethinden sonra yayılmaya başlayan İslam dini ve
kültürü hakimdi, yerleşik nüfusun yaşam tarzı göçebe nüfus göre daha
muhafazakardı. 

19. yüzyıl sonunda Orta Asya Rusya tarafından fethedilmeden önce Müslüman
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kültürü ve biliminin önemli merkezlerinden biriydi. Halkın İslam öncesi ge-
lenek ve adetleri bazı yerlerde İslam dini ile birleşmiş ve yerel halkın kendine
özgü milli değerlerini oluşturmuştur. Rusların fethi ve Sovyetler yönetimi al-
tında bu değer ve geleneklerin bazıları kendini korumuş, bazıları da Sovyet
etkisi altında değişmiştir. Orta Asya’nın bugünkü kültürel yapısı tüm bu etk-
ileşim sonucunda ortaya gelmiştir.

Bölgede uygulanan Sovyetler sonrası politikalarda sadece Birliğin dağılmasın-
dan sonra ortaya çıkan krizler değil, bu kültürel yapıların etkisi de büyüktür.
Söz konusu politikaların uygulanması sonucunda toplumsal cinsiyet norm-
larının değişmesi, bazen hafifleyip bazen de pekiştirilmesi her zaman kadın-
ların hayatını derinden etkilemiştir. Kadınlar genelde tüm krizlerden en çok
zarar gören kesim olmuştur.

Özbekistan’da Sovyetler sonrası ilk on yılda Batı taraftan çok araştırma
yapılmıştır. İslam kültürünün yaygın olduğu bir ülkenin Sovyetler döneminde
geçirdiği toplumsal dönüşümler akademisyenler ilgisinin merkezi olmuştur.
Ancak çalışmaların çoğu ekonomik ve politik reformların etkilerini incelemekle
sınırlı kalmıştır. Kalkınma programlarından en çok etkilenen kadınlar alanında
çok az sayıda çalışmalar yapılmıştır. Halbuki toplumun bu kısmında en önemli
reform süreçleri gerçekleşmiştir. 

Bu çalışmanın amacı Sovyetler Birliğinde ve sonrasında Özbekistan’da yapılan
reformlardaki kadınların rolünü içeriden bir bakışla incelemek. Araştırmada
Sovyet Birliği, Sovyet Özbekistan ve bağımsızlıktan sonraki Özbekistan’da
çıkarılan dergiler, kararlar, gazeteler, politik konuşmalar, kitaplar, kadınların
hayat hikayelerinde anlatılan bilgiler kullanılmıştır. Çalışma Orta Asya’daki
genel yaşam tarzının ne kadar dönüştüğünü anlamak için önce Çar Rusyası
döneminden başlayarak, Sovyetler döneminde kalkınma programlarında
kadınların yerini ve bağımsızlıktan sonraki kalkınmanın kadınlara etkisini
değerlendirmektedir. 

Çar Rusya’sı Döneminde Orta Asya

Rus İmparatorluğunun 19. yüzyılın ikinci yarısındaki fethinden sonra Orta
Asya sömürgeleştirilip Türkistan, Buhara emirliği ve Hive Hanlığı şeklinde
yönetildi. Çar hükümetinin bölgeyi sömürgeleştirmekten hedefi esas olarak böl-
genin ekonomik potansiyelini geliştirip kullanmak ve Rus köylülerinin Orta
Asya’ya göçü için mekan arayışıydı ve yapılan değişiklikler buna uygun
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koşullar yaratmaya yönelikti (Brezhneva, 2016). Bu nedenle Ekim devriminden
önceki dönemde (1865-1917) Türkistan, Buhara ve Hive Hanlıklarında önemli
ekonomik değişimler yapılmış, ancak toplumsal ve politik değişimler çok yavaş
ilerlemiştir. 

Orta Asya hanlıklarının Rus imparatorluğuna dahil olmaları Orta Asya’nın iç
ekonomisini önemli ölçüde değiştirdi. Orta Asya artık kendi kendine
merkezîleşmiş değildi, ekonomik merkezlerinin uzak olduğu Rus İmparator-
luğunun hammadde üretmeyi ve sömürge göçünü hedeflediği toprakları olan
bir çevre haline geldi. Çar hükümeti, bölge ekonomisini, Rusya’nın merkezinde
bulunan sanayi işletmelerinin çıkarları için pamuk üretimini artırmaya yöneltti,
hammadde üretimini ve Rusya’ya gönderilmesini kolaylaştıracak sulama
kanalları ve demiryolları gibi altyapı yatırımlarını teşvik etti, ancak sanayiye
yatırım yapılmasını önleyen yasalar çıkardı (Suny, 2001). 

Türkistan, Rusya’nın 220 pamuk temizleme tesisinin 204’üne ev sahipliği ya-
parken, yasalar bölgede temizlenmiş pamuğu kumaşa dönüştürecek fab-
rikaların kurulmasını yasaklamıştı. Bunun yerine, temizlenen pamuğun çoğu
merkez Rusya’nın kumaş üreticilerine gönderildi (Thompstone, 1995). Pamuk
yetiştirilmesinin birçok durumda zorunlu hale gelmesi ve bu nedenle buğday
ekimi için arazilerin azalması, Türkistan halkının Rus buğday kaynaklarına
bağımlı hale gelmesini sağlamıştı. 

Orta Asya’da Rusların yasaları İmparatorluğun diğer yerlerinden farklı tarzda
uygulandı. Türkistanlılar Rus İmparatorluğu vatandaşlarına hak ve sorumlu-
lukta eşit değillerdi. Bölgenin Çar hükümeti tarafından işgalinde yapılan an-
laşmaya göre Ruslar sadece bölgenin dış ilişkilerini dolaysız yönetirdi, yerleşik
halkın hayatına müdahalesini en aza indirmişti. Önemli olan değişiklikler
köleliğin tamamen yasaklanması ve toprak mülkiyetinin özelleştirilmesiydi
(Pierce, 1960).

Medeni hukuk meselelerinde Türkistan halkı şeriat ve adet hukukuna göre so-
rumlu tutulurdu, sadece ağır cinayet vakaları Rusya mahkemelerine aktarılırdı.
Kaufman’a (Alman kökenli Konstantin P. von Kaufman, 1867-1882 yıllarında
Türkistan Genel Valisi olarak atandı) göre, İslam çökmekte olan (çürüyen) bir
kültürdü: kendi kendine yok olacaktı ve müdahale edilmesine gerek yoktu
(Khodiyev, 2003). 

Yerel halk kadınları Ruslarla ilgisi olan her şeyden ayırmak için önlemler
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almıştı. Ruslarla yerlilerin etkileşimi sadece erkeklerin mekanları olarak kabul
edilen bazı kentsel işyerlerinde, Orta Asyalıların ücretli çalıştığı pamuk temi-
zleme fabrikalarında ve ticaret yaptıkları pazarlarda gerçekleşirdi. Kentsel Orta
Asya kadınlarının 15. yüzyılda giymeye başladığı ‘parancı’ ve ‘çaçvon’, kadın
ve yabancı arasında yerleştirilen fiziksel bir engelin yanı sıra bir kimlik işareti
haline gelmişti. Parancı, işlevsel olmayan kollarının baş taraftan aşağı boş, asılı
bırakıldığı kaftan, çaçvon da kadınların yüzlerini başlarının üstünden göğsüne
kadar kapatan peçe türüydü. 19. yüzyılın başlarında parancı, Orta Asya’daki
kentsel dış giyim türlerinden yalnızca bir çeşidiydi, ancak Rusya’nın fethinden
sonra kentsel Tacik ve Özbek kadınları arasında en yaygın kıyafet türüne
dönüştü.

19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başlarında Orta Asya’da cinsiyete göre ayrılmış
alanlarda yaşam yaygındı. Bunu yapabilecek maddi imkanlara sahip olan şehir
ve kasaba sakinleri, evlerini iki ayrı çevrelenmiş avlu tarzında inşa etmişlerdi:
Erkeklerin mekanı olan dışarı (dış avlu) ve kadınların mekanı olan içeri (iç
avlu). Yoksul kentsel hanelerde ve birçok köy evlerinde yalnızca bir oda ve bir
avlu vardı ve bu nedenle alanın cinsiyetlendirilmiş bir şekilde ayrılması için
imkan yoktu (Kamp, 2006).

Çar Rusyası’nın pamuk ve ipek üretiminin artırması kadınların ekonomide
çalışmak için harcadıkları zamanın önemli ölçüde arttığı anlamına gelmişti.
Genel olarak, kadınlar pamuk üretiminin en emek-yoğun ve en az ödenen kıs-
mını gerçekleştirirdi ve aynı şey ipek için de geçerliydi. Pamuk temizleme fab-
rikaları, genellikle Rus ve Orta Asya erkeklerini ve bazen kadınları işe alırdı. 

1897 nüfus sayımı, Fergana eyaletinde, yerli kadınların %10’undan fazlasının
ana mesleği olarak eğirme, dokuma ya da dikiş yaptığını tespit etmişti ancak
çok az Orta Asyalı kadın fabrikalarda ya da atölyelerde çalışırdı. Tekstil ile ilgili
satış işlemlerini erkekler gerçekleştirirdi; bazı kadınlar ürünlerini doğrudan
diğer hanelere satsalar da pazarda kendi ipliklerini satan kadınlar çok nadirdi
(Nalivkin, 1886). Kadınların daha fazla üretim yapması cinsiyet rollerinin an-
laşılmasını değiştirmedi hem erkekler hem de kadınlar, kadınları gelir sahibi
değil ev kadını olarak düşünmeye devam etti.

Orta Asyalı erkek ve kız çocuklar, mekteplerde (İslam okulu) dini eğitim veren
bir erkek öğretmen ‘domla’dan veya genellikle evinde öğretmenlik yapan kadın
öğretmen ‘otin’den resmi bir dini eğitim alabilirdi. Otinlerin verdiği eğitim
herkes için erişebilir değildi: Sadece zengin ailelerin kız çocukları otinlerden
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eğitim alabilirdi, yoksul aileler Sovyet hükümeti eğitimi ücretsiz ve daha geniş
erişilebilir hale getirmeden önce resmi bir eğitim alamazdı. Domla ve otinlerden
birkaç sene eğitim aldıktan sonra erkekler yüksek eğitimini medreselerde (İs-
lami yüksek okul) devam edebilirdi ancak kızlar için yüksek eğitim olanağı
yoktu ve medrese eğitimine özgü hukuk, mantık ve felsefe gibi derslere katıla-
mazdı. 1887’deki kadın okuryazarlık oranı, Fergana, Sırderya ve Semerkant böl-
gelerinde ortalama %1 den azdı. Müslüman kadınlar arasında en yüksek
okuryazarlık oranları kentlerde 9-19 yaş arası genç kızlar arasındaydı (Kamp,
1998). 

Ruslar, yeni hükümetin destekçilerini kazanmak için Rus kültürünü, ilk olarak,
Rus dilinin öğretilmesiyle yaygınlaştırmaya karar verdi. Yerleşik nüfus için
eğitimin Rusça dilde verildiği okullar açıldı. Ancak genel olarak yerli aileler bu
okullarda sadece Hristiyan dini dersinin olduğu ve Müslüman çocuklar için
İslam dini dersinin olmadığı için çocuklarının başka bir dine dönüştürülmesin-
den korkarak bu okulları tercih etmedi (Bartold, 1964). 

Rus okullarından mezun olan kentli zengin aileler erkekleri Kırım’da Tatarlar
tarafından başlatılan ‘Usul al Cadid’ (Yeni usul) adlı reformcu hareketini Türk-
istan’da benimsemeye başladılar. Orta Asya Cadid’leri kendi görüşlerini ‘ce-
halet uykusu’nda olan Müslümanların uyanışı, aydınlanması ve ilerlemesi
olarak sundular. Türkistan’da, Orta Asya ve Tatar Cadidleri, Müslüman çocuk-
lar için İslam din eğitiminin yanı sıra okuryazarlık eğitimi ve tarih, coğrafya ve
bilim gibi “modern” dersleri içeren yeni okullar açarak eğitim reformunu
başladılar (Allworth, 1990). 

Ceditler, kadınların “gelişmesine”, kadınların eğitimine ve kadınların tecrit
edilmesini sağlayan sosyal uygulamaları değiştirmeye çağırdı. Kadınların
eğitimsizliği milletin kendini geliştirmesini engellediğini vurguladı. Tatar
Cadid kadınlar, Türkistan’da kız çocukları için de eğitim veren okullar açtılar.
Kız okullarını açmanın yanı sıra, Semerkant’taki Tatar reformcuları, yerel Müs-
lüman kadınları çekmeyi hedefleyen kadın topluluklarını kurdular. 

Muhafazakar dini kesim kız çocuklarının eğitim almasına tamamen düşmanca
yaklaştı. Onlar için Ceditler şeytan ve dinsizdi, genç kızları ahlaksızlaştıracak-
lardı. O yüzden toplumu ve aileyi kurtaracak olan şey kadınların eğitimi değil,
eski muhafazakar dini uygulamalara geri dönüştür, diye iddia ettiler (Kamp,
2006).
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Sovyetler öncesi mevcut olan kültürel toplumsal cinsiyet ilişkilerinin bu un-
surlarından bahsetmek, yalnızca bu tutumların Komünizm sürecinde kaybol-
madan varlığını sürdürdüğü için değil, aynı zamanda bağımsızlık sonrası
dönemde ulusun yapım sürecinin bir parçası olarak geçmişe ve geleneksel
toplumsal cinsiyet uygulamalarının canlanışına dönük bir nostalji olduğu için
çok önemlidir. 

Sovyetler Birliği Döneminde Özbekistan’da Kalkınma ve Kadınlar 

1917’nin sonbaharında Bolşevikler devriminin ardından, Çarlık imparatorluğu-
nun diğer bölgeleri gibi Orta Asya da iç savaşa sürüklendi ancak burada her
yerde olduğu gibi Kırmızı Ordu Beyaz Orduya karşı değil, ayrılıkçılara karşı
savaştı (Kamp, 2006). 1917 Eylül ayında Bolşevikler Taşkent hükümetini ele
geçirdi. Yerli Türkistanlıların ana temsilcisi olan İslam dini örgütleri ‘Allahsız’
diye adlandırdıkları Bolşeviklere tamamen karşıydı ve Kokand’a yerleşip kendi
özerk hükümetini ilan etmişti. 1918 yılın Şubat ayında Kokand’ı birkaç gün
bombaladıktan sonra Bolşevikler hükümeti eline geçirdi. Dini askeri kuvvetler
dağlara kaçıp, Türkistan’ın diğer bölgeleri, İngiltere ve Afganistan’dan destek
almaya çalıştı. Yerli halklar, sıklıkla o grupların komutanları ve kabile liderleri
tarafından yönetilen milislerini oluştururdu. Bu milis gruplarını Sovyet
hükümeti basmacı olarak adlandırdı (Türkçe basmak, saldırmak anlamına
geliyor). Basmacılar hem Bolşeviklere hem de Beyaz Ordunun temsilcilerine
karşı savaşırdı (Abazov, 2008). 

1920 yılına gelindiğinde, Sovyet hükümeti çoğu bölgelerde kesin olarak ku-
ruldu, ancak basmacılar, yaklaşık on yıl daha gerilla tipi bir direnç göstermeye
devam etti. Ciddi bir askeri tehdidi nadiren temsil etmelerine rağmen, yerli
halk arasındaki etkileri, özellikle 1920’lerde, Sovyet makamlarının reformist
gayretlerini bir derece yavaşlatacak ve kadınları özgürleştirmek ve dine karşı
kampanya gibi uygulamalarını yıllarca geciktirmek zorunda bırakacak kadar
etkiliydi.

1924-25 yıllarında Ulusal Sınırlar belirlendi ve Orta Asya halklarının etnik-dilli
ilişkileri temelinde Sovyet Cumhuriyetleri oluşturuldu: Özbekistan, Türk-
menistan, Tacikistan, Kazakistan ve Kırgızistan. Yeni kurulan Özbekistan
Sovyet Cumhuriyetinin Sovyetler Rusyası merkezi ile ilişkisi sömürge Türk-
istan’ın Çar hükümeti ile ilişkisinden tamamen farklıydı: Diğer Sovyet birliği
ülkelerinde olduğu gibi bir vatandaşlık ilişkisiydi. Çar hükümeti yerel halkın
pasifliğini ve katılımcı olmamasını istediyse, Sovyetler sosyalizmin taleplerine
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uygun aktif, eğitimli, politik katılımı yüksek olan işçi sınıfını oluşturmayı istedi
ve buna göre kendi politikalarını uygulamaya başladı. 

İlk yıllarda (1918-26) öncelik toplumsal dönüşümü sağlamak için lazım olan
yasal altyapının oluşturulmasına verildi. Bölgedeki çatışma ortamından dolayı
1917 ve 1924 yıllar arasında yapılan ilk reformlar Şeriat ve Sovyet yasal
çerçevelerinin arasında uzlaşma halindeydi. Şeriat ve adet hukuk sistemlerini
kullanan İslami mahkemeler, 1928 yılına kadar Sovyet mahkemelerinin yanı
sıra faaliyet yürüttü, ancak yetkileri sınırlandı. Devlet tarafından kabul edilen
yasa ve kararnameler, diğer tüm yasaların hükümlerinden öncelikli olarak be-
lirlendi. 1918’de resmi evliliklerin, doğumların ve ölümlerin tescili zorunlu hale
getirildi. Ayrıca, kadınlara daha fazla koruma sağlamak amacıyla, Şeriat yasası
yerine Sovyet boşanma yasasına başvurma seçeneği getirildi. 1921 ile 1923
arasında çok eşlilik, gelin fiyatı olan ‘kalin’ ödenmesi ve gelinin rızası olmadan
evlilik gibi uygulamaları yasaklayan yasalar çıkarıldı; asgari evlilik yaşı kadın-
lar için 16, erkekler için 18 yaş olarak belirlendi (Astapovich, 1971). 

Sovyetler Türkistan’da hükümetlerini kurduğunda, Sovyet Eğitim Komiserliği
önce Taşkent’te sonra da tüm Türkistan’da okullar açmaya başladı. Eğitim
Komiserliği önce Rus devlet okullarını ve özel Cadid okullarını Sovyet
okullarına dönüştürerek mevcut kaynakları ve kurumları devraldı (Keller,
2001). Medreselerin ve vakıfların devrimden hemen sonra kapatılması planlan-
mıştı ancak bu halkın çoğunluğunun düşmanlığını kışkırtan bir projeydi ve bas-
macıların daha fazla halk desteğini alıp güç kazanmasına götürebilirdi. 1921’de
Türkistan Komünist Partisi, dini eğitimi destekleyen vakıflara müdahale et-
memeye karar verdi ve 1923’te resmi olarak ele geçirdiği vakıf mülklerini geri
verdi. Bu hareket, kökten din karşıtı politikalardan sadece geçici bir geri çek-
ilmeydi: Sovyet karşıtı görüşlerin hafiflemesi ve halkın basmacılara olan
desteğinin azalması için stratejik bir hamleydi. Vakıfların ele geçirilmesi de
dahil olmak üzere radikal din karşıtı politikalar 1927 yılına kadar ertelendi. 

1920 yılına gelindiğinde 1919’da A. Kollontai, N. Krupskaya, I. Armand ve K.
Zetkin önderliğinde kurulan Komünist Partinin Kadın Bölümü Orta Asya’da
da bir dizi şubelerini açtı. Bölgede, Kadın Bölümünün tüm stratejileri, kültürel
farkları dikkate alarak yerli kadınlarla güvenli ve çatışmacı olmayan bir şekilde
çalışmanın gerekli olduğunu belirledi. 1920’de Doğu Kadınları Arası Bütün
Rusya Konferansında Kollontai (1920), “kadınları Sovyet projesine kendi iradesi
ile çekilmesini ve kendi içlerinde komünizm ruhunu geliştirmelerini sağlayan
okullar olacak” Kadın Kulüplerinin kurulmasına karar verdi.
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Bu geçiş döneminde Özbekistan kadınlarına yönelik uygulamalı destek ve
eğitimin çoğu Kadın Bölümü ve Kadın Kulüpleri aracılığıyla yönlendirildi.
Kulüpler, çeşitli tıbbi, hukuk ve eğitim hizmetleri sundu; diğer faaliyetler
arasında dikiş, okuma; esasen çağdaş konulardaki oyun parçalarının perfor-
mansını yapan amatör dramaturji; beslenme, hijyen ve çocuk bakımı ile ilgili
danışmalar; seminerler, film gösterileri ve konserler vardı (Masharipova, 1990).
Kadın Kulüpleri sadece kentlerde değil hatta uzaktaki kırsal alanlarda da oluş-
turuldu. O zamandaki Özbekistan’da kadınların varlığının sıkı denetimli ve
ayrılmış koşulları göz önüne alındığında, kulüpler dikkate değer bir yenilikti
ve kadınların kamusal hayata tam katılımına yönelik ilk geçici adımı oldu. 

Bolşevikler 1918’de Taşkent’te hükümet kurduktan sonra Orta Asya kadın-
larının erkeklerle eşit derecede oy hakkına sahip olduklarını yasal olarak belir-
lemişti ancak uygulamada 1920’lerin sonuna kadar çok az kadın oy hakkının
olduğundan haberi vardı ya da kullandı. Ekim Devrimi’nden sonra, Orta Asya
kadınlarının Komünist Parti faaliyetleri, seçimler ve yerel yönetimlere katılım-
larını sağlamak Kadın Bölümünün göreviydi. 1920’lerde, Komünist gelecek
vizyonuna uyum sağlayan Özbekistanlı kadınların sayısı çok azdı: 4,7 milyon
nüfustan, sadece birkaç yüz Özbek kadın Komünist Partiye katıldı, birkaç bini
fabrikaya işçi olarak girdi, Komsomol’a (Komünist Gençlik Birliği) katıldı ya
da Sovyet okullarında eğitim gördü. 

Sovyet devletinin sınırlı erişim ağı ve kaynakları vardı ve geleneksel mektepler
ve diğer okullar, 1927’ye kadar Sovyet okullarından daha fazla öğrenci çekmeye
devam etti. 1920’lerin sonlarına doğru, tüm Sovyetler Birliği’nde olduğu gibi
Özbekistan’da da din karşıtı kampanya ve din adamlarının tutuklanma dalgası
başlatıldı. Aynı zamanda, İslam din adamlarını itibarsızlaştıran devlet propa-
gandası hızla arttı. Bütün Orta Asya cumhuriyetlerinde Dinsizler Birliğinin
şubeleri kuruldu. 1927 Eylülde Özbekistan Komünist Partisi dini okullar da
dahil olmak üzere tüm dini kurumların kapatılması kararını verdi (Keller, 2001).
Dinden özgür olan ve sınıfsal düzeyinden bağımsız Sovyet eğitimi tüm çocuk-
lar için açık ve ücretsiz olan eğitim olarak ilan edildi.

1926 Ekim’de düzenlenen Kadın Bölümü örgütü konferansında Orta Asya
kadınlarının örtülerini çıkartma kampanyasını başlatmaya karar verildi. Örtü
Ruslar için her zaman geride kalmışlık simgesi, İslam dininin temsiliydi ve din
karşıtı kampanya dahilinde kadınlar örtülerini çıkardıklarında İslam’ı bilinçli
bir şekilde reddettiklerini göstereceklerdi. Komünistler bu kampanyayı
‘Hücum’ (Nastupleniye) olarak adlandırdılar: Dine ve toplumsal sorunlara
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“saldıracaktılar” ve kendilerini toplumsal ve ekonomik savaş alanlarında asker-
ler olarak sunmuştular.

‘Hücum’ Özbek kadınlarının hayatlarını hızla değiştirmek, onları inzivadan ka-
musal hayata, ücretli işlere, eğitime ve partiye dahil etmek için planlanmıştı ve
Stalin’in başlatacağı beş yıllık kalkınma planının temel taşı olacaktı. Aralık
1926’dan itibaren Orta Asya parti üyelerinin eşlerinin örtülerini çıkarması için
toplantılar yapıldı. 1927 Şubat’tan Özbekistan’daki tüm medyalar örtüyü çıkart-
maya ve özgürleşmeye çağrı yapmaya başladı. Özbekistan Komünist Partisi
üyeleri ile mahallelere, evlere gidilip kadınların örtülerini çıkartmaları için aji-
tasyon konuşmaları yapılıyor ve kadınların örtüleri çıkartılıp, toplayıp yakılıy-
ordu. 

8 Mart 1927’de ve sonra tekrar 1 Mayıs’ta binlerce kadın, Özbekistan’ın her
yerindeki şehir ve kasabalarda yapılan toplu örtü çıkarmalara ve gösterilere
katıldı (Alimova, 1987). Ancak, Müslüman din adamlarının önderlik ettiği erkek
yerli nüfus, sonraki haftalarda binlerce örtülerini çıkarmış kadına saldırdı,
tecavüz etti ve vahşi tarzda öldürdü. Hayatının güvenliği için ve şiddet ko-
rkusundan dolayı binlerce kadın tekrar parancı ve çaçvonlarını geri giymişti.
‘Hücum’ kampanyasında 1927 ve 1929 arası boyunca, en az 2000 kadın örtü-
lerini çıkarttığı için öldürüldü (Palvanova, 1982). Özbekistan kadınları
‘Hücum’da sanki devlet ve toplum arasında bir tuzağa düşmüştü: Bir taraftan
Parti/devlet kadınlara toplumda örtülerini çıkartması için baskı uygular, diğer
taraftan aile ve toplum onların örtülü kalmaları için daha fazla baskı yapardı.

Sovyet devletinin 1920’lerin sonlarında muhaliflerine giderek daha sert davran-
ması, kolektifleştirme kampanyasındaki zenginlere saldırısı ve OGPU’nun
(Sovyet gizli polisi) suçlama ve tutuklama güçlerinin yükselmesi devlet
otoritesini Özbek kırsalına yaydı; bu otorite ile birlikte cinayet dalgasıyla mü-
cadele edebilme imkanı arttı. Birlik, bölgede korkunun hakim olduğu ortamda
hızla büyüdü. 1930’ların sonunda kollektifleştirme ve hem kırsal hem de
kentsel alanlarda okulların artışıyla birlikte örtüler ciddi şekilde azaldı. II.
Dünya Savaşı sırasında Özbek erkekleri orduya seferber edildi, şehirdeki ve
kırsaldaki Özbek kadınlarının çoğu, ücret için evlerinin dışında örtüsüz çalış-
mak zorunda kaldı. Özbek askerleri geri döndüklerinde Sovyetler Birliği’ne
ciddi bir şekilde asimile olmuş, biraz Rusça öğrenmiş ve Partiye katılmışlardı.
II. Dünya Savaşı deneyimi Özbek toplumunu değiştirdi ve örtünün tamamen
ortadan kalkmasını sağladı.  
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İlköğretim okulu, 1930 yılında kız ve erkek çocuklar için zorunlu hale getirildi.
Bu daha sonra sekiz yıllık (tamamlanmamış orta okul) olarak uzatıldı, daha
sonra isteğe bağlı iki veya üç yıl (yüksek okul) eklendi. Orta Asya kadınları,
1930’ların sonunda yüksek öğrenim eğitimine önemli sayıda başlamış ve daha
sonra mesleklere, özellikle de hukuk, tıp, öğretmenlik ve bilimsel araştırma
alanlarına girmeye başlamıştır. 

Zorunlu eğitimin getirilmesi hızla kadın okuryazarlık oranını arttırdı. Lenin’in
kadınların özgürleşmesi konusundaki ilk beş yıllık planının titizlikle uygulan-
ması, kadın okuryazarlık oranını 1926’da %3,8’den 1932’de %52’ye çıkardı (Al-
imova, 2000). 1959 yılında, Sovyet istatistikleri Özbekistan’da 9 – 49 yaş
arasındaki %97 kadınların okuma ve yazmayı bildiğini gösteriyordu. Yüksek
öğrenimdeki kadınların oranı kısa sürede çarpıcı bir şekilde arttı. 1982’de elde
edilen veriler, orta öğretimdeki mesleki öğrenim kurumlarında kız öğrencilerin
%43 ve yüksek öğrenim kurumlarındaki %51 oranını göstermektedir (Avanesov,
1983). 

Kadınların eğitim almasına kadınların faydasına hizmet eden bir eylem olarak
bakıldığında, Sovyetler döneminde Özbekistan’da kadınlar hayat yolunun aynı
dönemdeki diğer Müslüman ülkelerden çok ayrıştığını söyleyebiliriz. Örneğin
Türkiye ve İran’da 21.yüzyılın başlarında kadınların okuryazarlık oranları hala
Sovyet dönemindeki Özbekistan’daki oranların seviyesine gelmemişti (Kamp,
2006). 

Komünist Partinin Kadın Bölümü, 1930’da Stalin’in “kadın sorunu”nun
“çözüldüğünü” ilan ettiğinde, yani kadınların artık erkeklerle eşit olduğu iddia
edildiğinde kadınlar için artık özel kuruluşlara ihtiyaç olmadığı gerekçesiyle
kapatıldı. Kadınlar Bölümü kapatıldıktan sonra  kadınlar çıkarlarını savunan
hiçbir örgüt kurulmadı. Sosyal politikalar, örgütlü kadın gruplarının baskısı ol-
madan devlet tarafından planlandı ve uygulandı (Aminova, 1977).

1920’li yılların ikinci yarısı gelişmeye başlayan sanayileşme, kolektifleştirme ve
sosyalizmin “büyük inşaat projeleri” zamanıydı. Sovyet devleti kadın emeğine
ihtiyaç duydu ve çalışan kadınlara ödül olarak sosyal destekler belirledi. Kadın-
ların çalışması bu dönemin bir sembolü haline geldi. Her ne kadar Sovyet sosyal
sistemi ideolojiyle bağlantılı olsa da spesifik politikalar artan evsiz çocuk sayısı,
yüksek işsizlik oranı ve daha sonra da doğurganlık oranının düşmesi gibi kri-
zler tarafından yönlendirildi ve Özbekistan da dahil olmak üzere diğer Sovyet
cumhuriyetlerin hepsinde uygulandı. 
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Devrim sonrası yaşanan iç savaşlardaki erkek nüfusunun kaybı ve kadınların
daha fazla ücretli işlere dahil olması sonucunda doğurganlık oranının azalması
nedenleriyle oluşan bir krize yanıt olarak 1930’larda ve sonrasında, 1920’lerde
yaygın olan ailenin artık bir toplumsal birim olarak gerek olmadığı söylemine
karşıt Sovyetler Birliğindeki resmi propaganda ve idari-yasal baskıyla, het-
eroseksüel, tek eşli, çok çocuklu, devamlı birlikte yaşayan aile modeli tek nor-
mal birlik olarak sunulmaya başladı. Doğum oranını artırmak için Sovyetler
Birliği, tüm kadınların anne olması gerektiği yönündeydi; çalışmakla birlikte
annelik ve çocuk yetiştirme, kadınların devletin karşısında doğal görevleri
olarak ilan edildi (hatta bazı basınlarda “kutsal görev” olarak da ifade edildi
(Kostygova, 1975). 

Doğurganlığı teşvik etme yönündeki sübvansiyonları ödeme politikası, Sovyet
hükümetinin, 1936 Aile Yasasını kabul etmesiyle ortaya çıktı ve Özbekistan gibi
zaten doğurganlığı yüksek olan bir ülkede çok önemliydi. Bu ödemelere ek
olarak, beş veya altı çocuk yetiştiren anneler için devlet 1944’te Annelik
Madalyası belirledi, yedi ila dokuz çocuklulara Annelik Zaferi, ondan fazla
çocuğu olan annelere Kahraman Anne madalyaları verilirdi. Sadece Özbek-
istan’da, örneğin, 1987’lerde 100,000 den fazla kadın Kahraman Anne
madalyasına sahipti; milyondan çoğu Annelik Zaferi ve 2 milyon kadın Annelik
Madalyasına sahipti (Tashbaeva, 1989). Ayrıca, Stalin ve Stalin Sonrası dönem-
lerinde  1941’in sonunda çocuksuzluk vergisi uygulandı ve yarım yüzyıldan
fazla bir süre boyunca Sovyet Birliği dağılıncaya kadar devam etti. Bu yasaya
göre 20 ile 45 yaş arası evli ve çocuksuz kadınlarla medeni durumuna bakmak-
sızın 20 ile 50 yaş arası erkekler vergiye tabi tutuluyordu. Bu kategorideki in-
sanlar her ay maaşının yüzde 6’sını devlete söz konusu vergi olarak ödüyordu.
Bu yasa 1 Şubat 1992 yılında iptal edilmişti. Böylece, Sovyetlerin kadınların
özgürleşmesi için önerdiği formül, yeniden üretim emeğinden özgürleştirilmek
değil, ev içi işlerinin hala kadın sorumluluğunda olduğu halde toplumsal üre-
time katılımları ve çocuklu olmaları halde sosyal güvence seviyesine ulaş-
maları.

1980’lerde işsizlik oranının artması nedeniyle doğum izni 1950’lerde ödenen
birkaç haftadan,  18 aya kadar yükseldi. Bazı politikacı ve iktisatçılar, kadınların
işten ziyade evde kalmaları gerektiğini söylemlerinde bile bulundu (Buckley,
1989).

Sovyetler Birliği savaş öncesi dönemde ev hanımlarını bir araya toplayan ve
Partiye bağlı olan  Eşler meclisini oluşturdu. Eşler meclisi üyelerine kocalarının
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mesleklerini edinme ve dolayısıyla onlar savaşa gittiğinde ekonominin tüm
alanlarının çalışmasını sürdürme görevini yükledi. Eşler meclisi kadınları
sadece iş için değil savunma için de hazırladı. Kadınlar atış ve diğer savunma
kurslarına katıldı. 1941 itibariyle, kadın işçi ve kadın çalışan sayısı, 1929’da 3,5
kat fazlaydı. Sanayide, kadınların oranı %41,6 yükseldi (Hasbulatova, 2004).
Ancak savaş bittikten sonra, 1945’te, kadınlar liderlik kazandıkları tüm alan-
lardan (özellikle yönetimden, atölye ve fabrika müdürlüğünden) yerlerini
erkeklere vermek üzere çıkarıldılar).

1960’larda Sovyet Birliğinin İstatistik İdaresi tarafından yapılan çalışma ve boş
zaman harcamalarının incelenmesinde, bir ev hanımının çalışma gününün 12
saat ve 48 dakikadan oluştuğu ortaya çıkmıştır. Genel olarak, evli bir çalışan
anne olan kadının iş hacmi aynı miktardaydı, ancak onu 2-3 kat daha az za-
manda yapması gerekliydi. 1972’de Kiev’de yapılan araştırmalarından elde
edilen veriler, ailede çocuk sayısının artışıyla birlikte, her tür ev işinin önemli
ölçüde arttığını ve bu artışın çocukların yaşlarına da bağlı olduğunu göster-
miştir. 1 yaşından küçük çocukların bakımı ve temizlik, kadınlar için günde 7,7
saat, 1 yaştan 6 yaşına kadar çocuğu olan kadınlar için 5,7 saat ve 6 yaşından
10 yaşına kadar bir çocuk için 4,1 saatlik zamanı oluştururdu (Mishenko, 2010).
Orta Asya’da yük, büyük ailelerin yaygınlığı, kreşler, kantinler ve ça-
maşırhaneler gibi toplumsal yardım olanakları göreceli olarak düşük sağlan-
ması ve büyük şehirlerin dışında çamaşır makineleri ve elektrikli süpürgeler
gibi emek tasarrufu sağlayan cihazların kronik kıtlığı nedeniyle daha fazlaydı.
Ayrıca, araları yakın olarak yapılan hamilelik ve doğumların kadın için
tehlikeleri ve bunun Orta Asya kadınlarının ve bir bütün olarak ulusun fiziksel
ve zihinsel sağlığına olan zayıflatıcı etkisi hakkında da endişeler dile getirildi.
Aile planlaması sorunu, 1980’lerin ikinci yarısında kamuoyunda gündeme
gelmeye başladı, ancak kısa sürede güçlü yerel muhalefet nedeniyle göz ardı
edildi.

Sovyet sisteminin özellikleri, Özbekistan’ın toplumu, ekonomisi, siyasi
yaşamını ve Özbek kadınlarının yaşamlarını başka devletlerin deneyimlerinden
önemli mesafeler yaratarak şekillendirdi. Sovyet Orta Asya kadını dışarıda
özgürleşmiş, eğitimli, çalışan bir sosyalistti, ancak ev içinde çok çocuklu anne,
geleneklerin korunmasını sağlayan, bütün ev içi iş yükünü omuzlarına yük-
lemiş ve sözde ekonomik bağımsızlığını sağlaması gereken maaşı ve sosyal
destek ödemelerini kocası ya da kaynanasının ellerine teslim etmiş bir eş ve
gelindi.
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Sovyetler Sonrası Kalkınmada Kadınlar

Özbekistan’da Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bölgeye özgü bazı fak-
törler keskin sorunları ortaya çıkarmıştı: Hammadde üretiminde yüksek
düzeyde uzmanlaşma ve düşük sanayileşme düzeyi, diğer Sovyet ülkelerine
göre daha fakir ve bu nedenle sosyal destekleri sağlamaya yardımcı olan
merkezi hükümetten bütçe transferlerine daha fazla bağımlı olması, devletlerin
coğrafi konumu bozkır, çöl ve dağlarla çevrili ve açık denizden herhangi bir
yönde bin kilometreden daha fazla olan dezavantajlı konumda olması, Sovyet
döneminde geliştirilen ulaşım ve iletişim bağlantılarının bölgeyi Rusya’ya
bağlaması ve sonuçta Birlik sınırlarının ötesinde dünya ile herhangi bir doğru-
dan bağlantının olmaması. 

Diğer bir sorun nüfusun demografik yapısıydı. Ailedeki çocuklar sayısının fa-
zlalığından dolayı ücretli işçilere bağlı nüfus kesimi büyüktü ve bu nedenle
hızla artan işsizlik yaşam standartlarını daha da olumsuzlaştırdı. Kadınlar bu
durumda doğrudan işgücü piyasası ve dolaylı olarak sosyal yardımların aşın-
masıyla en çok etkilendi. Dünya Bankası (2002) raporuna göre, Özbekistan’daki
sosyal destek finansmanı %60’tan fazla azaldı.

Büyük kentler dışındaki yerlerde kreşlerin büyük kısmının kapatılması kadın-
ların haneye bağlı kalmasına neden olmuştur. 1990-2010 arası kreşlerin sayısı
devlet düzeyinde 1,8 ve kırsal düzeyde üç kat azalmıştır. Kırsal bölgelerde kreş-
lerin azalması ekonomik kalkınma programları çerçevesinde tarımda yapılan
kolektif çiftliklerin özelleştirilmesi reformu sonucunda meydana gelmiştir. De-
vlet çiftlikleri bilançosunda olan kreşler finansman yokluğundan dolayı kap-
atılmıştır. Çocukların kreşlere katılmamasına diğer bir sebep kreşler için
ödemelerin iki kat yükselmesi olmuştur. Bu durum birden fazla kreş yaşında
çocuğu olan ailelerin zaten artan işsizlik durumunda çocukları kreşlere gön-
dermektense evde bakılmasını tercih etmelerine ve yine kadınların bu yükü
üstlenmelerine neden olmuştur.

Bağımsızlıktan sonra eğitim sisteminde de reformlar yapıldı. Sovyetlerde
herkes için ücretsiz olan yüksek eğitim artık giriş sınavı sonuçlarına göre sadece
en yüksek puan alan adayların %30’una ücretsiz, diğer %70 kazananlar için
ücretli olarak değiştirildi. Yıllık eğitim ücretleri kazanılan bölüme göre fark-
lılaşsa da ortalama 1000-1200 dolar civarında olmuştur. Yurtdışı üniver-
sitelerinin ülkede açılan şubelerinde bu ücret daha yüksektir. Eğitimin artık
pahalı bir meta olması düşük gelirli ailelerde kız çocuklara göre erkek çocuk-
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ların eğitimine yatırım yapılması ve sonuçta kadınların düşük ücretli vasıfsız
işlerde çalışmasına ya da geleneksel kadın işleri sayılan dikiş, pastacılık gibi
evde iş yapmalarına neden olmuştur. Aynı zamanda diploma almak ve iyi bir
yaşam yapmak arasındaki denge, düşük ücretli kamu sektörünün ana işveren
olarak kısalması ve artan işsizliğin devam ettiği bir ortamda tamamen
kırılmıştır. 

Geçiş döneminde hızla büyüyen ve ortada oluşan krizle baş etmekte nüfusun
büyük kesimi için çözüm olan enformel sektördür. Kamu hizmetlerinden iyi
eğitimli profesyoneller, düşük ücretleri ve artan işsizlikten dolayı şanslarını
yüksek riskli ama daha kazançlı enformel ticaret sektöründe denemek için iş-
lerini bıraktılar. Kadınlar, bir yandan hane içi güç ilişkilerinde bir pazarlık
imkanı ve ekonomik bağımsızlık sağlayan ve diğer yandan devlet işlerinde
çalıştıklarında eşlik eden sosyal güvence ayrıcalıklarının kaybına neden olan
bölgeler arası enformel ticaret sektörünün üstünlüğünü elinde tutmaktadır. 

Kırsal yoksulluk, çok sayıda işsiz kadın kitlesinin, iş pazarlarında “mardikor”
(günlük işçi) olarak ve büyük şehirlerde ve komşu ülkelerde göçmen işçiler
olarak şansını denemek zorunda bırakmıştır. UNDP tarafından yapılan bir
anket araştırmada, mardikor pazarlarındaki katılımcıların hakaretten (%49),
ücretin ödenmemesinden (%34) ve cinsel tacizden (%19) diğer göçmen işçi kat-
egorisindeki kadınlardan daha sık şikayet ettiklerini bulmuşlardır (Abdullayev,
2007). Kadınların ticaret, ev işi ve mardikor olarak enformel sektöre aktif
katılımının diğer bir nedeni, iş arayan çoğu erkeklerin diğer ülkelere göç et-
melerinden kaynaklanmaktadır. Tahminlere göre, çalışma yaşında olan Özbek
vatandaşlarının 3-5 milyonu Özbekistan dışında en çok komşu ülkelerde veya
Rusya’da yaşamaktadır (Aslan, 2008). Bu hanelerdeki kadınlar bazen diğer
ülkelerde seks işçiliği yaparak çalışmak zorunda kalmıştır.

Bağımsızlıktan sonra ülkede başlatılan özelleştirme dalgası, özel girişimcilik ve
işletmelerin kuruluşu ekonomik büyümeyi ve yeni istihdam olanaklarını
sağlayacak temel stratejilerinden biri oldu. Devlet İstatistik Komitesinin 2016
yılı bilgilerine göre tüm istihdam oranının sadece %16,3 küçük ve orta işlet-
melere, %61,9 oranı da genelde sadece kendini istihdam eden ve bireysel gir-
işimciliğe denk geldi. 

Resmi işsizlik oranı ülkede %9,4, kadınlar arasında bu rakam %13  olmasına
rağmen, işsizliğin gerçek boyutu enformel sektörlerde faaliyet yürütenler, yurt-
dışına iş aramaya gitmek zorunda kalanlar, mardikorlar, mevsimli ve geçici iş-
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sizleri kattığımız zaman daha fazla oranı oluşturmaktadır. Bu durumda de-
vletin kadın girişimciliğine verdiği önem artmaya başlamıştır. Devlet poli-
tikaları ve kalkınma programlarında, kadın girişimciliğini desteklemeye ve
böylece kadınların toplumsal durumunu iyileştirmeye yönelik projeler yer
almıştır. En son çıkarılan 2017-2021 yıllar için ülkenin kalkınmasının beş önce-
likli alanını belirleyen Eylemler Stratejisinde de kadınları girişimcilik faaliyetine
çekmek öncelikli meseleler sırasında yer almıştır.

Özbekistan Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre, ülkedeki toplam işlet-
melerin yaklaşık %10’u kadın girişimcilere aittir. Kadınlar, işletme başlatmak
için sermaye eksikliği, bilgi eksikliği ve iş alanında gerekli becerilerinin olma-
ması nedeniyle girişimcilik alanında daha az aktiftir. Kadınlar tarafından ku-
rulan ve yönetilen işletmelerin çoğu, ev tipi üretim veya ev tipi çalışma şeklini
almaktadır. Kadın girişimcilerin çoğu küçük ölçekli tüketim malları üretimi,
ticareti veya sağlık hizmetleri, eğitim veya diğer bireysel hizmetlerin sunulması
ile uğraşmaktadır. Kırsal kesimde, özellikle de kadınların işi temelde mikro ve
küçük işletmelerdir.

Bu dönemde önemli olan sosyal politika reformlarından biri 1994 yılında
Özbekistan hükümetinin, çocuk sübvansiyonları dahil olmak üzere sosyal
desteklerin belirlenmesi ve ödenmesinin denetimi ile ilgili sorumlulukları Ma-
halle Komitelerine devretmesidir. Mahalle Komitesi (ve kırsal alanlardaki Köy
Komitesi) bir idari organdır; yerel hükümete bağlı olan özerk yönetim organı
veya ilçe yönetimidir. Mahalle Komitesi ailenin gelirini ve ihtiyaç düzeyini
değerlendirip buna göre sosyal destek boyutunu belirler. Bu transferler sosyal
hizmet uzmanları, sendika temsilcileri ve sağlık çalışanlarından oluşan sosyal
refah komisyonları tarafından değerlendirilip belirlendiği zaman sosyal
ödemeler kadın komiteleri aracılığıyla kadınlara yönlendirilir ve kadınların
kendileri de karar alma sürecine dahil olurdu. Mahalle Komitesinde uzmanların
katıldığı böyle bir sistem olmamakla birlikte, kadınlar genellikle sadece
yardımın pasif alıcıları olarak katılır.

Kadınlar, ücretli işlerde istihdam oldukları zaman sosyal güvence ödemelerini
çalıştıkları kurumlardan, çalışmadıklarında, ev içi üretim ya da girişimcilik yap-
tıklarında sosyal ödemeler için Mahalle Komitelerine başvururlar. Mahalle
Komiteleri söz konusu ödemeleri belirlemeden önce hane içini ziyaret edip,
evde mevcut olan beyaz eşya ve mobilyaların sayısı, türlerini kontrol eder ve
buna göre sosyal yardımı belirleyip belirlememeye ve miktarına karar verir.
Sosyal medyalarda genellikle evinde televizyon ve elektrik süpürgesi olduğu
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durumlarda Mahalle Komitesinin hatta maddi durumundan bağımsız tüm
kadınlar için yasal belirlenen yeni doğan çocukların bir kerelik doğum parasını
ödemekten vazgeçtikleri hakkında çok sayıda yorumlar mevcuttur. Çoğu du-
rumlarda yalnız anneler bile devlet tarafından belirlenen destekleri alamamak-
tadır.

Bağımsız olduktan sonra Özbekistan’da, oluşan ideolojik boşluğu Sovyetler
öncesi dönemdeki İslam değerlerinin yeniden canlanması ve milli gelenek,
adetlere geri dönüşle doldurmaya başlatıldı. Bununla birlikte kadınların
toplumdaki yeri ile ilgili ataerkil söylemler ve normlar pekiştirilmiştir.
1990’ların başında Özbekistan’da, kadınlara ve aileye yönelik söylemler, kadın-
ların anne olarak birincil rolünü destekledi ve kadınların yerinin evde
olduğunu savundu. Bunun temelinde ülkedeki geçiş dönemi krizi, yüksek iş-
sizlik oranı ve kreşlerin azalmasından dolayı artık çocuk bakımının hanelerin
kendileri üstlenmesi gerektiği gerçeği vardı. 

Toplumda yaygın olan ve medya tarafından desteklenen temel görüş genç kı-
zlara rollerinin eş ve anne olduğu, nazik ve itaatkar olmaları ve her şeye uyum
sağlamaları gerektiğidir. Bu ideoloji çerçevesinde kadınların genelde edindiği
beceri ve meslekler emek yoğun ve düşük ücretli dikiş, yemek ve pasta yapma,
hemşirelik, öğretmenliktir. Bu da kadınların istihdam olanaklarını ve girişim-
cilik yapabilecekleri alanları sınırlamakta ve genelde eşlerinin gelirine ya da
devletin gittikçe kısaltılmaya uğrayan sosyal desteğine bağımlı kılmaktadır. 

Sonuç

Sovyetler dönemi ve sonrasındaki kalkınma süreçlerine bakıldığında kadınların
devletin politikalarından en çok etkilenen nüfus kesimi olduğu görülmektedir.
Aynı zamanda kadınlarla ilgili politik kararlar ve eylemler her zaman
makroekonomik durumlar tarafından etkilendiği ve mevcut olan krizlere bir
yanıt olarak tasarlandığı belli olmaktadır. Bağımsızlıktan sonra kadınların
maruz kaldıkları geleneksel ataerkil kontrollerin maddi temelleri sosyo-
ekonomik dönüşüm ve kriz süreçleri tarafından aşınmış ve kadınları yerlerinin
evde olduğu ile ilgili baskın olan görüşe karşı hane dışı hatta yurt dışında gir-
işimlerde bulunmak zorunda bırakmıştır. 

Devletin kadınlara yönelik istihdam ve girişimcilik projelerinin gerçekte etkili
ve verimli olması ve ülkenin genel kalkınmasına katkı sağlaması için bu pro-
jelerin etkisini geride tutan toplumda mevcut olan ataerkil toplumsal cinsiyet
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norm ve kurallarının kırılması lazımdır. Bu uzun ve kapsayıcı bir süreç
olduğundan, ancak devletin öncülüğü ile gerçekleşebilir. Kandiyoti (1991), de-
vletin politik projesinin, Müslüman ülkelerdeki kadınların deneyimlerinde
önemli bir süreksizlik kaynağı olarak hareket edebileceğini ve devletin, bazı
durumlarda mevcut kültürel uygulamalara karşı bir saldırıyı temsil edebilecek
politikalar yoluyla güçlü bir değişim başlatıcısı olabileceğinin altını çizmiştir.
Bu nedenle devlet programlarının hazırlanmasının her aşamasında mevcut olan
toplumsal cinsiyet durumu dikkate alınması ve söz konusu durumu
pekiştirmek yerine daha eşit yönde değiştirecek eylemleri içermelidir.
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Technical Efficiency of Commercial Banks in The Gambia: 

An Empirical Analysis From 2005 To 2009

Bubacar Malang Fatty

Abstract: This study examines overall technical efficiency of commercial banks in the Gambia from
2005 to 2009. Also, the study examines the influence of banks’ specific characteristics on efficiency
measures. Two stages of efficiency analysis are applied in this study. In the first stage, the study
employs Data Envelopment Analysis (DEA) methodology to evaluate the overall technical efficiency
which decomposed to pure technical efficiency (PTE) and scale efficiency (SE), under the assump-
tion of Constant Returns to Scale (CRS) and Variable Returns to Scale (VRS). The study employs
two inputs (operating expenses and total deposits) and two outputs (loans and advances and in-
come) based on intermediation approach. The second stage of the study uses Tobit Regression
Model to examine the influence of banks’ specific characteristics (i.e. banks size, profitability and
market power) on efficiency measures. The results from DEA indicate that the majority of Gambian
banks are fully efficient in terms of PTE, under the assumption of VRS. Moreover, it is found that
the main source of inefficiency of CBs in the Gambia from 2005-2009 is technical and scale inef-
ficiency. The study found that Trust Bank Limited (TBL) is the most efficient bank in the Gambia
during the five years period, while International Commercial Bank (ICB) was found to have the low-
est efficiency level in the same period. The results from linear regression analysis indicate that
only bank’s size is significantly and positively associated with TE and SE, while both profitability
and market power were negatively associated to TE and SE.

Keywords: Technical Efficiency, Commercial Banking, DEA, The Gambia

Introduction

Commercial banks continue to be key partners of economic growth for any
country and Gambia is not an exemption. In general, commercial banks operate
in an increasingly competitive environment (Isik & Hassan, 2002; Mester, 1997;
Yeh, 1996), therefore, the capability of banks to play their role as intermediaries
depend party on how efficient they are been ran (Mester, 1997). In this regards,
the main objective of the bank’s management is to use the resources of the bank
in an efficient and effective manner (Siyaka, 2008). In other word, banking effi-
ciency is a very important issue at both macro and micro levels. As such banks
should be operated efficient in order to allocate their resources effectively (Hus-
sein, 2000). Efficiency of the firm as well as the bank is defined as the relation-
ship between what a firm or any decision making unit (DMU) produces and
what it could possibly produce, under the assumption of full utilization of avail-
able resources  (García del Hoyo, Castilla Espino, & Jiménez Toribio, 2004).
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Efficiency in banking industry can be categorized into Allocative Efficiency and
Technical Efficiency (TE). AE is the degree to which resources are being allo-
cated to the use with the highest expected return. A firm can be TE if it produces
a given set of outputs using the minimum possible amount of inputs (Siyaka,
2008). Outputs could be loans or total balance of deposits, whereas inputs in-
clude labour, capital and other operating costs (Mester, 1997). There are lot of
literature in this area written in US, Europe and Asia, yet only few empirical
studies have been done on technical efficiency of CBs in Africa generally and
Gambia in particular, as noted in the literature. Therefore, the objective of the
study is to evaluate technical efficiency of commercial banks in the Gambia
using DEA method. Also, the study examines the main factors that influence
the efficiency level of commercial banks in the Gambia. The paper is organized
into six sections. The first section of this paper focuses on introductory of the
study. The second sector highlights the background of the study. The third sec-
tion review the literature. The fourth section explain the methodology of the
study. The fifth section present the empirical results. Finally, section six presents
the conclusion and recommendations.    

Background Of The Study

The Gambian banking sector has experienced fundamental changes over the
last two decades. The current profile or structure of banking industry finally
emerged when the Central Bank of the Gambia (CBG) introduced significant fi-
nancial sector reform in mid-1980s. The financial reform was introduced to fur-
ther financial liberalization, institutional development and enhancing the
stability of the financial sector. This reform attracts many banks to establish in
the Gambia, to perform banking services. There were 12 banks operating in the
Gambia before 2008 and then the number increases to 14 banks in 2009, 13 con-
ventional commercial banks (CCBs) and one Islamic bank (IB), (CBG, 2011).
Meanwhile, in its Fifth Review of Gambia’s Three-Year Arrangement under the
Poverty Reduction and Growth Facility that was released on August 24th 2009,
the IMF expressed concerns about the current trend growth of the banking sys-
tem and the “risk that the quality of oversight may come under pressure” which
may cause uncertainty to banking performance in the Gambia . Also, there are
limited credit instruments available to the private sector in Gambia; the only
money market instruments available are the government treasury bills with a
population of 1.8 million, majority of who do not have bank accounts. Thus, it
is expected that the entry of new banks would increase competition and may
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affect efficiency levels of CBs in the Gambia, thus the weaker banks may drop
in efficiency level while the strong ones will benefit from increased scale and
efficiency levels. Currently, there were only few empirical studies that examine
the efficiency of banking sector in the Gambia, like the study of (Agu, 2004)
who focused only on the functions of a financial sector in the Gambia using in-
dustry data. Thus, this study attempts to extend his study by examining the
overall technical efficiency of individual banks spanning from 2005 to 2009. Our
study seeks to determine the relationship between technical efficiency and
banks’ specific characteristics (Bank’s Size, Profitability and Market Power).

Literature Reviews

Efficiency of the firm according to (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978)  defined
as the relationship between what a firm produces and what it can possibly pro-
duces, under the assumption of full utilization of the resources that available.
Thus, efficiency generally deals with both inputs and outputs that show how
productive inputs are transformed into outputs (Wahab & Rahman, 2011). This
study focuses only on overall technical efficiency (TE), which decomposed to
pure technical (PTE) and scale efficiency (SE). Technical efficiency is the ability
of the firm to convert its inputs with minimum cost to maximum outputs
(Falkena et al., 2004). DEA method has been used widely to analyse banking
sector. A visible huge literature has been conducted in developed countries such
as the US and Europe. For instant, Berger & Humphrey  (1997) provide a valu-
able summary on 130 studies on efficiency of financial institutions in 21 coun-
tries during diverse times using different valuation techniques, they indicate
that results from several efficiency methods are inconsistent. Furthermore, since
the pioneering work by Charnes et al. (1978) numerous papers have appeared
which have extended and applied DEA methodology (Dong, 2010). Seiford
(1997) wrote lists of over 400 papers in inclusive bibliography and Cooper et
al. (2007)  also give over 2000 DEA references. Such swift development and ex-
tensive acceptance of DEA is evidence to its strengths and applicability (Dong,
2010).

There are numerous studies which utilize DEA method to measure efficiency
of banks in general and CBs in particular. Some of these studies are study of (J.
Aikaeli, 2008; Aly, Grabowski, Pasurka, & Rangan, 1990; B.G. Arslan & E.H.

11  2010 Investment Climate Statement, Bureau of Economic, Energy and Business Affairs, March 2010



Ergec, 2010; Ataullah & Le, 2006; Bader, Mohamad, Ariff, & Hassan, 2008; Can-
hoto & Dermine, 2003; Chen, Skully, & Brown, 2005; Chortareas, Garza-Garcia,
& Girardone, 2011; Drake & Hall, 2003; Gulati, 2011; Havrylchyk, 2006; Kablan,
2007; Kyj & Isik, 2008; Maudos & Pastor, 2003; Onour & Abdalla, 2011; Sufian,
2007; Tanna, Pasiouras, & Nnadi, 2011; Tochkov & Nenovsky, 2009; Yudistira,
2004b)

Miller & Noulas (1996) examined the relative technical efficiency of 201 large
banks in the US from 1984 to 1990, by using DEA. They found that the overall
technical efficiency of banks in average accounted around 97 percent. Canhoto
& Dermine (2003) evaluate technical efficiency levels for the Portuguese banks
between 1990 and 1995 by employing DEA. The empirical results reveal that
the technical efficiency scores of Portuguese banks have risen gradually from
0.73 (1990) to 0.93 (1995) and, in overall, de novo banks tend to be more techni-
cally efficient (0.86) than the old established ones which accounted only (0.73).
Drake & Hall (2003) utilize DEA to examine technical and scale efficiency of 149
Japanese banks for financial year ended March 1997. The results show that the
average technical efficiency was 72% and that the large banks in Japan are more
efficient than small banks. Yudistira (2004a) evaluates technical, pure technical,
and scale efficiency of 18 Islamic banks globally from 1998-1999 by utilizing non-
parametric technique (DEA).  The overall efficiency results reveal that inefficiency
of 18 Islamic banks across is small at just over 10 percent, which is quite low com-
pared to many conventional counterparts Havrylchyk (2006) examines the effi-
ciency of Polish banking sector between 1998 and 2000 by using DEA. He found
that the average efficiency for Polish banks was 44.62% and 69.70% for domestic
and foreign banks, respectively. This result show that overall efficiency of Polish
banking system has no improved during the period between 1998 and 2000. Kyj &
Isik (2008) investigate the x-efficiency and scale efficiency of commercial banks in
the Ukraine over the period from 1998 to 2003 by using the DEA technique. Their
results also show that the average technical efficiency is only 47% and that the dom-
inant source of inefficiency is driven by poor management decisions (pure technical
efficiency) rather than there being any scale inefficiencies. Arslan & Ergec (2010)
examine and compare the efficiency of 4 participation banks and 26 private con-
ventional banks in Turkey during 2006-2009 by using DEA. The results indicate
that in 2006 only 3 out of 10 banks appeared inefficient, yet participation banks in
2009 illustrate 1 out of 11 banks were inefficient, which pointed out that there is
improvement in efficiency of participation bank in Turkey. Sufian (2007) examined
the efficiency of Malaysian Islamic banks between 2001and 2004, by using DEA,
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focusing on three kind of efficiency: technical efficiency, pure technical efficiency
and scale efficiency. The results show that in general the level of technical efficiency
for domestic and foreign Islamic banks in Malaysia was: 86.1% and 85.1% respec-
tively. 

Moreover, in the context of Africa Aikaeli (2008)  employed DEA and multi-product
translog cost function to estimate efficiency of commercial banks in Tanzania dur-
ing the period from 1998- 2004. He found that banks in Tanzania were not fully ef-
ficient in general. However, the banks performed fairly well during 1998-2004.
Although, the final results show that commercial banks in Tanzania still need to
improve their performance. Frimpong (2010) employs DEA to examine the relative
efficiency of banks Ghana during the year 2007. The study adopts input oriented
intermediation –based approach. The results of the study highlight the average ef-
ficiencies of Ghanaian banks during 2007 in general and by group, as determined
by ownership and size. Only 4 (out of 22) banks were efficient. The 18 inefficient
banks had their efficiencies ranging from 33% to 89%. The average technical effi-
ciency for the banking sector was 74%. Hauner & Peiris (2005) employed DEA
among other methods to evaluate the efficiency of Ugandan banking sector  be-
tween 1999- 2004, the study examines empirically the development of banking sys-
tem competition and efficiency over the period. The results saw that smaller banks
seem to be less efficient than larger banks. The results in average indicate that larger
banks and foreign –owned banks are more efficient than others. On the other hand,
some researchers test the relationship between efficiency and banks’ special char-
acteristics, in order to determine the factors that influence the efficiency of the
banks, such as bank size, profitability, market power and so forth,. Among of these
studies are study of (Aly et al., 1990; Ataullah & Le, 2006; A.N. Berger, 1995, 2003;
A.N. Berger & DeYoung, 1997; Darrat, 2002; Darrat, Topuz, & Yousef, 2002; Dong,
2010; Girardone, Molyneux, & Gardener, 2004; Grigorian & Manole, 2002; Hasan,
2004; I. Hasan & Marton, 2003; Z. Hasan, 2005; Isik & Hassan, 2002, 2003; Katib,
1999; Maghyereh, 2004; Miller & Noulas, 1996; M. Sathye, 2001, 2002; Siyaka, 2008;
Turati, 2003).  As observed from the prior literature, it is establishes that there is
valuable literature on banking efficiency employing non-parametric frontier in de-
veloped countries. Nevertheless, DEA method is not commonly used within bank-
ing industry in developing nations in general and Gambia in particular. Thus, this
study aims to fill this gap by empirically examine the overall efficiency of commer-
cial banks in the Gambia using DEA approach, and to evaluate the factors that de-
termine the efficiency of commercial banks in the Gambia.  

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

250



Methodology

Sample Selection and Data Sources

The sample consists of 7 Gambian commercial banks out of 14 banks due to selected
period 2005-2009. This is because; in 2005 Central Bank of the Gambia released a
new banking act, which enables CBG to conduct monetary policy without undue
interference from the government with the objective of delivering price stability.
As results, CBG allows new banks to enter in Gambian banking industry. Thus, the
real growth of banking sector in the Gambia started from 2005, and researcher able
to collect data from that year up to 2009, in order to determine changes that may
happen to overall technical efficiency level of CBs in the Gambia after this financial
Act.

The aimed sample will be 6 conventional commercial banks and one Islamic bank,
which are as follows (1) Standard Chartered Bank (Gambia) Ltd. (2) Trust Bank
Ltd. (3) First International Bank. (4) Guaranty Trust Bank. (5) International Com-
mercial Bank. (6) Arab Gambian Islamic bank. (7) Bank BHB. (Known as Interna-
tional Bank for Commerce –IBC- before 2007). The data is a secondary data namely
the banks’ annual report (individual banks’ income statements and balance sheets)
from Central bank of the Gambia (CBG) and individual banks websites. Table 4.1
shows the CBs included in this study. 

Table 1 List of CBs Included in the Study
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The sample was selected due to the period of the study 2005-2009, this is be-
cause other banks exist in the Gambian banking sector after 2005, like Access
Bank (2007) and Ecobank (2007). In addition, DEA as method of this study an-
alyzes only complete data for each of banks from 2005-2009. Thus, the bank that
has a missing data was excluded.

Research Methods 

This study adopted two-stage procedures to evaluate the efficiency of commer-
cial banks in the Gambia. DEA method is utilized in the first stage to measure
relative efficiency scores, and Tobit regression model is used to examine the fac-
tors determine efficiency level in Gambian banking sector. Also, the study
adopted the input-oriented CCR model which is named after its founder
Charnes et al. (1978)-although the concept originated from the work of (Farrell,
1957)- in order to obtain a scalar measure of overall technical efficiency OTE or
Constant Return to Scale (CRS). On the other hand, input-oriented BCC model
which also name after its founder Banker et al. (1984), is used to find PTE or
variable return to scale (VRS). The main purpose of DEA is to measure the rel-
ative productivity of each DMU by comparing it with every DMU used in the
model. For each input and output of every DMU weights are assigned and
through the analysis will be selected the input and output weights that maxi-
mize its efficiency score. Indeed, efficiency is weighted sum of outputs divided
by weighted sum of inputs (Nigmonov 2010).

This study uses the software, DEAP version 2.1 that has been developed by
Coelli (1996) to estimate TE, PTE and SE. A broad discussion on the mathemat-
ical model and assumption can be found in a guide to DEAP by Coelli (1996)
or (Coelli, 2005).

DEA Model 

In order to reach the discussion on DEA model, we first consider those N banks
or also known as Decision Making Units (DMUs) each producing S different
outputs using t different inputs. The efficiency of the DMUs measured as fol-
lows: 
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Where y_ip  is the amount of the i^(th)output produced by the p^(th)DMU,
x_jpis the amount of the j^(th) input used by the p^(th)DMU, u_i is the input
weight,v_jis the input weight,i runs from 1 to s, and j runs from 1 to t. This ef-
ficiency ratio (ef_p) is then maximized subject to the following:

Where the first inequality ensures that the efficiency ratios for the other DMUs
would not exceed at once, while the second inequality equality requires that
the weights are positive, the weights for each output are determined so that
each DMU maximizes its own efficiency ratio, any other set of weights produces
a lower efficiency score, in other words, DEA gives the benefit of the doubt to
each DMU when calculating the efficiency ratio. The fractional linear program
can be transformed into an ordinary linear program as follows:

Or the dual problem as follows:
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Minimize β_p                                                                                                                                 

The variable β_P is the overall technical efficiency and must lie between zero
and one. the linear programming problem outlined in (v) and (vi) assumes con-
stant returns to scale (CRS)

In conclusion, there are three measures for efficiency, according to (Zamil, 2007)
each representing a different technology as follows:

β_p: represents CRS technology and measures overall technical efficiency;

π_p: represents VRS technology and measures pure technical efficiency; and 

δ_p: represents NIRS technology.

Consequently, scale inefficiency is due to;

DRS    when   π_p = δ_p

IRS      when π_p≠δ_p

CRS    when,  〖β_p,π〗_p,and δ_p=1

Input and Output Identification

The key difficulty to measure efficiency of banks is how to choice input and
output of the bank, due to lack of agreement on what exactly banks produced
(A.N. Berger & Humphrey, 1992). Thus, the researcher should consider the
number of Decision-Making Units DMUs (n) exceeds the combined number of
inputs and outputs (m+s) by numerous times. (Cooper et al., 2000). In order to
break it down for example, if the n become lower than m+s that mean the great
portion of the DMUs will be explained as efficient and efficiency discrimination
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among the DMUs is consider inefficient (Cooper et al., 2000; as stated by Zamil,
2007). There is two main approach to select inputs and outputs of the bank,
namely intermediation approach and production approach. However, the most
common in the literature to measure the efficiency of commercial banks is the
intermediation approach. Intermediation approach assumes that banks are
viewed as financial intermediaries who collect deposits and other loanable
funds from depositors and lend them as loans or other assets to others for profit
purpose (Yang & Pollitt, 2009). Therefore, the intermediation approach is suit-
able for this study, because it follows the framework of traditional banking
which assumed that the bank transforms funds by using labour and physical
capital into interest gaining on balance sheet items such as different kinds of
loand (Isik & Hassan, 2003). By following study of (Sathye2001; Grigorian and
Manole, 2005; Fadzlan and Suraya, 2005; Zamil, 2007; and Sok-Gee, 2011) with
some necessary modification in order to merge with Gambian banking context.
Table 4.2 presents the inputs and outputs of this study.  

Table 2 Inputs and Outputs of the Study for DEA model
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Regression Model

Technical efficiency, OE/AE or PTE and SE. using equal or less of all inputs to
produce a given outputs, as compared to the bank on the efficiency frontier
(under management control).

Scale efficiency, TE/PTE, whether a bank has the right size, i.e. whether it pro-
duces where the long-run average curve (LRAC) i.e. minimum, or where CRS
is observed.

The study adopted the regression analysis in order to estimate the effect of a
set of environmental variables on the overall technical efficiency of CBs. In DEA
literature, the influence of these variables is usually analyzed by applying either
tobit or logistic regression models because the distribution of efficiency scores
is confined to the interval (0, 1). Numerous studies have been done to determine
the relationship between the bank characteristics and efficiency measures, like,
(Aly et al., 1990; A.N. Berger & DeYoung, 1997; Isik & Hassan, 2003; Miller &
Noulas, 1996; M. Sathye, 2001). Table 4.3 presents the dependent and independ-
ent variable of the study. 
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Hypotheses Development 

This study develops three hypotheses (Bank Size, Profitability and Market
Power) that can fit for Gambian banking sector and available data. The rela-
tionship between these hypotheses and economic theory or x-efficiency theory
referred to a fact that, the costs incurred by banks with efficient management
and/or technologies are lower resulting in higher profitability. The better banks’
efficiency is, larger are market shares and higher is concentration (Zouari, 2010).

Also, under the x-efficiency theory, the difference in performance between two
firms is not due to differences in management quality, but to differences at the
level of scale efficiency (size). Banks’ costs lower than their competitors result
in higher profitability. Thus, these banks may obtain extended market shares
which increases market concentration (Berger, 1995; as stated by Mensi &
Zouari, 2010). The hypotheses were developed in order to regress banks specific
characteristic and technical efficiency measures. The next section discusses
these hypotheses

Bank Size and Efficiency

Beside the measurement of bank efficiency, study of the impact of size on the
estimated efficiency levels of banks is a quite standard practice. . Microeco-
nomic theory of the firms states that one of the basic objective of the firms is to
operate at most productive scale size i.e., with constant returns-to-scale (CRS)
in order to minimize costs and maximize revenue. Within the banking literature,
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size has often been found to be an important factor that drives variations in ef-
ficiency across banks (Miller & Noulas, 1996; M. Sathye, 2001). It is often argued
that larger banks have more flexibility in financial markets and are better able
to vary their credit risks (Cole and Gunther, 1995). Bank size is measured by
Total Assets, like (Miller & Noulas, 1996; Sathye, 2001; Darrat et al., 2002; Zamil,
2007).

Therefore, the hypotheses can be assumed as follows:

H4: There is a significant positive relationship between bank size and OTE.

Bank Profitability and Efficiency

Profitability is measured by net operating income to total assets (Miller &
Noulas, 1996; Darrat et al., 2002; Zamil, 2007). From a theoretical aspect of rela-
tionship between bank profitability and efficiency there are at least two different
circumstances. The first circumstance proposes that efficiency is the driving
power in determining profitability.  In particular, the higher the efficiency level
of a given firm, the higher the profits this firm can earn. In this case, there is a
positive relationship between efficiency and profitability. On the other hand, a
second circumstance assumed that in a sector that firms obtain market power
of  banks will possibly generate monopoly rents, which ultimately reduce
clients’ welfare, because it is possible for banks to reduce their prices and the
quantity of financial services provided (Turati, 2003). For this regard, the rela-
tionship between profitability and efficiency measures is not clear. Thus, this
study proposed that there is positive relationship between profitability and ef-
ficiency measures based on study of (Miller and Noulas, 1996; Hassan, M.K.,
2005; and Zamil, 2007 and Ahmad and Noor, 2011). 

Therefore the hypotheses is assumed as:

H2: There is a significant positive relationship between bank profitability and
OTE

Market Power and Bank Efficiency 

The managerial theory and the “quiet life” hypothesis suggest that market
power or concentration is negatively related to efficiency measures (Dong, 2009;
Isik & Hassan, 2003). The above view was noted in the literature. Sathye (2001)
and (Maghyereh, 2004) found that market power has a significant negative re-
lationship to overall efficiency. Bank deposits to total deposits in the banking
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industry within which the bank operates is used to measure market power
based on study of (Miller &Noulas, 1996; Darrat et al., 2002; Isik and Hassan,
2003; Zamil, 2007)

Therefore, the hypotheses are assumed as:

H3: There is a significant negative relationship between market power and OTE.

Model Development.

The study utilizes regression model in second stage of the analysis, in order to
evaluate the impact of variables on overall efficiency scores. This approach in-
volves solving a DEA problem in a first stage analysis and then in the second
stage, the efficiency scores from the first stage regressed upon bank specific
variables. This method conducted by using the Tobit regression model because
it can account for truncated data (Casu and Molyneux, 2003). Also, DEA scores
are limited to the interval [0; 1]. Thus, the two-limit Tobit model provides sen-
sible estimates of the DEA scores, as adopted from Zamil,2007 and Sufian and
Noor,2009. The model that will be used in this second stage study is Tobit linear
regression from Eviews 5 and the equation denoted as:

Ef=α+β1S+β2P+β3M+μ

Where:

Ef= Overall, Technical Efficiency. S = Bank Size. P = Profitability. M = Market
Power 

Data Analysis And Research Findings

This section will highlight the analysis part of the research by introducing the
empirical results on overall technical efficiency measures of seven commercial
banks in the Gambia from 2005 to 2009, the factors that influence the technical
efficiency of the banks will be tested.

First Stage Analysis 

Descriptive statistics of inputs and outputs variables 

Table 5.1 shows the descriptive statistics of inputs and outputs of the seven
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commercial banks in the Gambia including purely Islamic bank during five year
period from 2005-2009. All the amounts are in thousands of Gambian Dalasi
(GMD ‘000).

Table 4 Descriptive Statistics of Inputs and Outputs of Selected Commercial Banks,
2005-2009.

On average, total deposits and loans and advances are the most prominent
input and output in Gambian banking industry. Of the seven commercial banks,
TBL is found to get the highest numbers of outputs and inputs. On the other
hand, ICB accounted the lowest level of outputs and inputs among the banks.
This is might be due to the fact that ICB is a new bank, established in 2005. 

Moreover, Table 5.2 reveals the descriptive statistics of the technical efficiency
measures for the 35 observations. As observed from the Table, the minimum TE
and SE are scored by International Commercial Bank (ICB), while minimum
PTE is scored by Platinum Habib Bank (PHB) in the year 2005.
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Table 5 Descriptive Statistics: Efficiency Measures

Efficiency Measures: Input Orientation 

Table 5.3 shows the means of TE under the assumption of CRS, and PTE and
SE under the assumption of VRS. Spanning the period 2005 to 2009, the TE
mean under the assumption of CRS ranged from 66.6% and 96.8 %.  Consider-
ing  the mean TE in 2005 as an example, the conclusion could be drawn that the
banks on average could have produce the same level of output by actually using
only 90.4%  of the inputs mix. In other words, in 2009, it is noted that, on aver-
age the banks were still 3.2 percent (100-96.8) technically inefficient. Since the
banks were operating under CRS, much of their technical inefficiency was at-
tributed to input wastage. Also, the TE score under the CRS is called (global)
TE, since it did not account for scale effect (Cooper et al., 2000 as stated by
Zamil, 2007).

However, under the assumption of VRS, between 2005 and 2009 the PTE ranged
between 90.3% and 100%. Also, under the same assumption the SE between
2005 and 2009 ranged from 75.7% and 98.7%. VRS ranking is obtained by con-
trolling the scale size of the DMU. This is the only difference in how the two
measures of efficiency are obtained. Thus the diversity of the measures captures
the impact of scale size on the productivity of the DMU concerned (Thanas-
soulis, 2001). The TE under the assumption of VRS introduces the (local) PTE
(Cooper et al., 2000). It can be observed from Table 5.3 that the mean TE in Gam-
bian banking industry rises to 95.5% in 2006, above the mean TE level in 2005.
The growth of mean TE kept growing by 2.2 percentage point in 2007. However,
the mean TE declined slightly to 95.8 % in 2008, by about 1.9 percentage point,
but still higher than the mean TE in 2005. Furthermore, in 2009 the mean TE in-
creased slightly to 96.8% for only 1 percentage point compared to 2008 scored.
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Thus, the best performance for banking industry in terms of TE was 2007, due
to economic booming of the Gambia in 2007, while the lowest performance was
2005. On the other side, the mean efficiency of PTE was 90.3% in 2005 before
increased to 97.4% in 2006, for about 7.1 percentage point increase compared
to 2005. It also experience gradual increase in 2007 and 2008 until it reached the
frontier level of 100% in 2009. Nevertheless, the mean of SE rose in 2006 to 98.0%
and further increased to 98.7% in 2007, and then the mean dropped slightly to
96.1% in 2008, for nearly 2.6 percent and mean of SE increased again by 7 per-
centage point increment in 2009. In deed we can observed that the highest score
of mean of SE was recorded in 2007. While lowers mean SE was in 2005.  In gen-
eral, the inefficiency of the DMUs may be caused by inefficient operation or by
disadvantageous conditions displayed by the scale size under which the DMU
is operating (Cooper et al., 2000). If a DMU is totally efficient (100%) in both
the CRS and VRS assumptions, it is operating in the Most Productive Scale Size
(MPSS). If a DMU has the full VRS efficiency but a low CRS score, then it is lo-
cally efficient but not globally efficient due to the scale size of the DMU (Cooper
et al., 2000). Overall banking industry in the Gambia over past five years were
considerable inefficient in term of TE, PTE and SE. 

Table 6 Technical Efficiency in Gambian Banking: 2005-2009 (Constant and Variable
Returns to Scale)

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

262



Moreover, Table 5.4 describes TE, PTE and SE of commercial banks in the Gam-
bia over the five year period. It’s clear from the Table that TBL is the only bank
that reached full efficiency level of 1 in terms of TE, PTE and SE. Thus, it could
be indicated that TBL is the most efficient bank in the Gambia during the analy-
sis period. On the other hand, the Table illustrates that SCB, AGIB and ICB are
totally efficient in terms of PTE only, but are inefficient in terms of TE and SE.
The results revealed that GTB, FIB and PHB are inefficient in terms of TE, PTE
and SE. Overall; TBL appears to be the most efficient bank in Gambian banking
industry for all means, while ICB is the least efficient bank in terms of TE and
SE. Moreover, GTB became less efficient in terms of PTE over the analysis pe-
riod. 

Table 7 Overall Efficiency of Commercial Banks TE, PTE and SE 2005-2009

This result may not be camper with any other finding in Gambia due to lack of
an empirical study in this area using DEA method. Although, Agu (2004) found
that the main causes of inefficiencies include the high regulatory framework,
the oligopolistic market structure and the small banking market making the
banking sector a bank centric system as opposed to a market centric system
with the attendant diseconomies of scale. This result may Constant with other
finding globally, for instance: Miller & Noulas (1996); Sturm &William (2004)
and Maghyereh (2004) found in  their studies that the major source of technical
inefficiency in the USA, Australia and Jordan respectively are subject to scale
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not pure technical. Also, Katib (1999) found that scale inefficiency in Malaysia
is relatively larger for years 1989 to 1995. Besides that (Krishnasamy, Ridzwa,
& Perumal, 2004) found that scale inefficiency was noted in Malaysian bank in
2000 to 2001 respectively. However there are some studies found different re-
sults such as Aly et al. (1990) and Darrat (2002) who found that technical inef-
ficiency is the major contributor in the USA and Kuwait banking sector, due to
operating of the isoquant (wasting input) and not because of scale inefficiency;
Sufian & Ibrahim (2005) also found that pure technical inefficiency contributed
to Malaysian banks’ post-merger TE in 2001to 2003.

Second stage 

Descriptive Analysis

Table 5.5 shows the descriptive statistics of the dependent and independent
variables. The study utilizes ROA as proxy of profitability, because ROA con-
cern about profitability of the firm after all expenses and taxes. Bank size is
measured by total assets while market power is measured by total deposit over
banking industry deposits. The explanation of the dependent variable is dis-
cussed in section 4 of this paper. 

Table 8 Descriptive Statistics: Dependent Variables (DV) and Independent Variables
(IV)

Dependent Variable: TE, PTE and SE
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The study introduces the estimation for linear regression in next section by
using E views 5.0 with Tobit regression Model. In this second stage of efficiency
measures, the efficiency scores obtained from the first stage analysis then they
are regressed against a set of bank characteristics. The standard Tobit model
adopted from (Sufian & Noor, 2009) can be defined as follows for bank i:

Where ε_(i~) N(0,σ^2 ),x_i and β are vectors of explanatory variables and un-
known parameters, respectively, while y_i^*is a latent variable and y_i is the
DEA efficiency score.

Using the efficiency scores as the dependent variable, the study estimates the
following regression model:

Where, 〖BANKEFF〗_jt is the technical efficiency of j^(th) bank in period t
obtained from DEA, Bank _Characteristics is an array of bank specific attribute
variables.

Linear Regression 

In order to interpret outputs of Tobit regression, there are special elements that
should be observed, which are the direction of the cause of the independent
variable, not the change of the magnitude that the independent would cause
towards in the dependent variable (Singh, 2009). 

The sample covers 35 observations for 7 commercial banks including one Is-
lamic bank, during the period of 2005-2009. This way of running regression was
supported by Saxonhouse  (1976) who indicated that “heteroscedasticity can
emerge when estimated parameters are used as dependent variables in the sec-
ond-stage analysis” the independent variables of this study as mentioned before
are Bank Size, Profitability and Market Power. Bank Size defined as the banks
total assets in the Gambia   and ROA as proxy of profitability, while market
power defined as ratio of bank’s deposits to total deposits of banking industry 

Dependent variable: Technical Efficiency 

Table 5.6 reveals Tobit regression statistics for the regression of the independent
variables on TE. The results show an R-squared of 0.285 and Adjusted R-
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squared 0.189. This indicates that the selection of the variables represents
roughly 29% explained TE scores. It can be noticed that that bank size is the
only variable seem to be significant associated to TE, indicating that having a
positive impact on TE scores, while both Profitability (ROA) and market power
are insignificant and negatively associated to TE, which mean that profitability
and market power (MP) are not having any influence on TE of commercial
banks in the Gambia.  

Table 9 Dependent variable: Technical Efficiency

Indicators: (C= Constant), Bank Size, profitability and market power 

*Significant level bellows 0.01. **Significant level bellows 0.05. ***Significant
level bellows 0.10

Dependent Variable: Pure Technical Efficiency

Table 5.7 exhibits the Tobit regression statistics for the regression of the inde-
pendent variable on PTE. The R-squared of 0.227 and Adjusted R-squared of
0.124 indicate that nearly 23% of the variation in PTE is explained by this set of
variables. The results show that the significant variable that is positively asso-

12  Total assets of 7 commercial banks were used as proxy for total assets of the banking industry 
13 Total deposits of 7 commercial banks were used as proxy for total deposits of the banking industry.



ciated to PTE in this regression is market Power. Both size and profitability are
significant but negatively associated to PTE.  

Table 10 Dependent Variable: Pure Technical Efficiency

Indicators: (C= Constant), Bank Size, profitability and market power 

*Significant level bellows 0.01**Significant level bellows 0.05***Significant level
bellows 0.10

Dependent variable: Scale Efficiency

Table 5.8 reveals the Tobit regression statistics for the regression of the inde-
pendent variable on SE. The R-squared of 0.296 and Adjusted R-squared of 0.202
indicate that almost 30% of the variation in SE is explained by this set of vari-
ables. The results show that bank size is significant and positively associated
to SE. Profitability (ROA) is insignificant and negatively associated to SE, while
MP is significant but negatively associated to SE.  
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Table 11 Dependent variable: Scale Efficiency

Indicators: (C= Constant), Bank Size, profitability and market power 

*Significant level bellows 0.01. **Significant level bellows 0.05. ***Significant

level bellows 0.10

Hypotheses Test Results

Table 5.9 provides the anticipated score and the summary of the linear regres-

sion results. The hypotheses that will be tested here are: bank size, profitability

(ROA) and market power.

u 5. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler Kitabı -3- İktisat- Finans-İşletme

268



Table 12 Directional Relationship Sign, Results from Linear Regression

*Significant level bellows 0.01. **Significant level bellows 0.05. ***Significant
level bellows 0.10

Hypothesis 1 in this study indicates that there is a significant positive relation-
ship between bank size and overall technical efficiency (OTE) scores. The re-
gression results highlight that the bank’s size is positive and significantly
associated to TE and SE, which is constant with hypothesis of the study. Nev-
ertheless, the result show negative and significant association between bank’s
size and PTE. In general, these results relatively support hypothesis 1.This in-
dicates that the bank size is an important factor that drives the variation in ef-
ficiency scores and the large banks tend to be relatively more efficient than small
banks. Therefore, this finding is Constant with many other finding in prior ef-
ficiency studies, like (Aly et al., 1990; Maghuereh, 2004; Miller & Noulas, 1996;
Aly & Pasurka, 1988 ; Hassan M.K., 2005; Hasan & Marton, 2003; Ali & Hang,
2006; Bokola, 2009 and Sufian& Abdul Majid, 2008). 

Hypothesis 2 reveals that there is a significant positive relationship between
bank profitability and OTE.  In the literature, profitability of the bank has a sig-
nificant and positive relationship with efficiency measures. Also, the conven-
tional neoclassical theory of the firm assumes that the firm is operating in a
perfectly competitive market. In this market, all firms seek to maximize their
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profit which is accomplished by simultaneously maximizing revenues and min-
imizing costs. According to this theory the relationship between profitability
and efficiency measures assumed to be positive. Thus, this study also expected
to see that reflecting in Gambian banking sector. 

However, the findings of this study exhibits negative relationship between prof-
itability and efficiency measures. It found that PTE seems to be negatively and
significantly associated with profitability, while both TE and SE are negatively
and insignificantly associated to banks profitability. Therefore, hypothesis 2 is
not supported by finding of this study, indicating that the profitability does not
have any impact on efficiency measures of Gambian banking sector over the
analysis period. Also, this finding did not supported by theory and is totally
different with many previous efficiency studies that found positive relationship
between banks’ profitability and efficiency measures. For instance, Darrat et al.
(2002) found that Profitability is significantly positive to all types of efficiency;
Ahmad & Noor (2011) found positive correlation between bank profitability
and technical efficiency; Miller &Noulas (1996) found that Bank profitability is
significantly positively related to PTE. (F. Sufian, 2007) found that profitability
is significantly and positively correlated to all efficiency measures. Meanwhile,
there are few studies found negative correlation between profitability and effi-
ciency measures. For example (Chortareas, et al., 2011) found that capital ratios
and bank’s size seem to be important factor that explain higher correlation with
efficiency measures than normal profit for Latin American banks. Turati (2002)
found that there is no linear relationship between profitability and efficiency
in European commercial banking sector. Also, Zamil (2007) found that the prof-
itability of the banks in Malaysia did not significantly influence the efficiency
measures.

The cause of negative relationship between profitability and efficiency measures
in this study could be due to choice of inputs and outputs. Due to limitation of
data and sample, this study employs only 2 inputs and 2 outputs. Even though
banks did not earn their very high profit during the period; the study found
that they were efficiently run for average of 90.5%. Moreover, the reason could
be due to CBG policy implication in terms of the treatment of banks that find
themselves in high competition with the entry of new banks in the Gambian
banking sector, or due to lower income countries condition; where many cus-
tomers do not engage with banking products and facilities. As a results, the
negative relationship occurs between efficiency measures and profitability.
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However, the results are Constant with the efficiency measures in the first part
of this study when it can be noted that some banks are not profitable but they
score high level of efficiency

Finally, hypothesis 3 indicates that there is a significant negative relationship
between market power and OTE. This expectation is Constant with literature
and the finding of the study. The results of this study illustrates a negative re-
lationship between market power and efficiency measures. Therefore, the re-
sults partly supported hypothesis 3. Although, the results show positive and
significant correlation between PTE and market power, but TE and SE are neg-
atively associated to market power. SE is negatively and significantly related
to market power while TE is negatively related to market power but not signif-
icant. In general, the finding determines that market power is not an important
factor that has an impact on efficiency of Gambian commercial banking sector.
This result is consistent with x-efficiency theory, which assumed that market
structure or power aspects are critical in determining the optimal behavior of
firms in production of services and gods. The level of competitiveness in firm’s
market and regulatory structure could affect the firm (bank) to be efficient
(Leibenstein, 1978) thus, suggesting a negative relationship between efficiency
and market power. These results is constant with some other previous studies.
For example, Sathye (2001) and (Maghyereh, 2004) found that market power
has a significant negative relationship to overall efficiency, and Zamil (2007),
found significant and negative relationship between market power and effi-
ciency measures.

Conclusion and Recommendations

In order to measure efficiency of commercial banks in the Gambia, certain ob-
jectives  were drown , the first research objective of this study is to measure the
overall efficiency of CBs in the Gambia from 2005-2009. The efficiency measures
that have been tested in this study are TE, PTE and SE for individual banks by
applying intermediation approach which concern about mobilizing inputs of
the banks to optimal outputs. The inputs of this study are operating expenses
as proxy of labor and deposits, while the outputs are loans and advances and
incomes. Thus, this study employs input oriented method for measuring effi-
ciency by using DEA approach. The empirical results show that the level of
overall technical efficiency commercial in the Gambia is accounted 90.4% in
terms of TE, 97.2% in terms of PTE and 93% in terms of SE. Therefore, the mag-
nitude of inefficiency accounted 9.6%, 2.8% and 7% respectively. Also, the re-
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sults indicate that TBL appeared to be the most efficient bank within the Gam-
bian banking sector with mean of 100%, while ICB appeared to be less efficient
bank over the period with average score of 77.3%. The reason for this result
may related to increased level of competition in the banking industry due to
entry of new banks resulting from financial sector reforms since mid-1980.

The second objective of this study is to examine the factors that influence the
level of efficiency of CBs in the Gambia. In order to test these factors the study
apply Tobit regression model, to show the relationship of efficiency measures
and banks’ specific characteristics in the Gambia. This kind of analysis will give
light to banks to which area they could focus. The banks characteristics (i.e.
Bank size, profitability and market power) were used as independent variables
and efficiency measures (TE, PTE and SE) used as dependent variables. The re-
sults show that there is a significant positive relationship between bank size
and OTE, while profitability is negative and statistically insignificant related to
OTE. Market power as anticipated found to be negatively and significantly as-
sociated to OTE 

As nature of any empirical studies, this study also has several limitations that
should be discussed here. The first limitation of this study is that the sample
size is very small (the study selects 7 CBs among 14 CBs for five year period
due to inability for getting data) and therefore it is difficult to generalize this
finding for all banking industry in the Gambia. The second limitation of this
study is, the researcher used only 2 inputs (i.e. operating expenses as proxy of
labor and deposits) and 2 outputs (i.e loans and advances and income) due to
limit observation. The third limitation of the study is, that, this study focuses
on technical efficiency only which decompose to PTE and SE rather than in-
cluding AE efficiency, due to inability of the data. Finally, the study uses only
DEA method to measure the overall technical efficiency rather than using SFA
and other methods to measure efficiency of CBs, due to lack of getting reliable
data for that. Thus, future research may focus on lager sample size, different
inputs and outputs variables, different approaches and methods (i.e. parametric
method: SFA), or comparison between Parametric and Non-Parametric methods
DEA. 
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Household Budgeting: A Case Study of Gwale Local Government Area

Kamal Tasiu Abdullahi

Abstract: Household forms part and parcel of the economy regardless of its size. From the economic
point of view, the household contributes to the economic activities of a country such as production,
exchange, and consumption of goods and services. At the microeconomic level, in a two-sector
model, there is a positive correlation between household and economic development due to the
contribution it makes in the provision of raw materials, services, and job creations. The differences
of the standard of living of a household which is attributed to basic necessities, resources available
for consumption, and the cost of purchasing what is needed to satisfy the household needs to
result in the need for household budgeting. Well-Planned budgeting can realistically be regarded
as a wise decision to take because it gives a roadmap on how much money will be spent and how
much can be saved. It also serves well for people with low income or salary to manage what they
have and live according to their earnings. However, in most cases, the idea of household budgeting
is seen as a misconception especially in developing countries, Nigeria included, and this is related
to either lack of knowledge or the economic hardship they experience. This main purpose of this
paper is to find out how significant household budgeting is in Gwale Local Government Area of
Kano State, Nigeria. To carry out this study, 50 questionnaires will be administered, and based on
the findings; the conclusion will be derived to see the impact of household budgets. 

Keywords: Household, Budgeting, Household budgeting, Income, Expenditure

Introduction

Housing is one of the most fundamental social units in social sciences. In most
instances, household is considered as a small group of people, but in social sci-
ences, household plays a major role and participate positively to the economic
activities which include exchange, consumption and production of goods and
services. Household is considered as a major contributor in the micro level due
it enormous role in the provision of raw materials, and jobs creation. 

Generally speaking, the standard of living of a household is characterized into
three main factors namely the resources needed for consumption, the basic ne-
cessities of the household, and the cost of purchasing the goods needed to sat-
isfy the household needs. 

In general terms, the material standard of living of a household is determined
by three factors, the resources available for consumption, the basic necessities
which have to be met, and the cost of purchasing the goods that satisfy house-
hold needs. Most analysis of the modern literature on inequality and economic
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well-being is based on measures of after tax. Income adjusted for need, or equiv-
alent disposable income from household which can be measured, if there is ap-
propriate analysis of household budgets among various households. It focus is
on establishing the adequacy of resources as measured by disposable income
in meeting relative needs (as captures by equivalence scale).

In order to ensure that household budgets will be used to promote social inclu-
sion and to avoid negative effects on households experiencing poverty, the re-
search would like to answer questions like

l What is the purpose of household budgets? To ensure a decent life
in comparison with the standard of normal society, or only to meet basic needs?

l To which levels are expenditures and consumption level and pattern
being determined by household income as compared to other variables if they
need to have a household budget?

The objectives of the is to review various literatures with respect to household
budgets with the objective to gather information on household and to find out
how significant household budgeting is in Gwale Local Government Area of
Kano State, Nigeria.

Literature Review

Budgeting is viewed as most crucial because it contains all aspects of using
household financial resources. Household budgeting can be prepared both on
short-run and long-run and 

According to Ellis (1988, p.14) in peasant economics, households are regarded
as a rationally behaving unit and its value of production of goods and services
are determined by market mechanisms. In the traditional economic theory, an
individual which is referred to as the head of the house is seen as the household
because he is the one who makes the decision on what to buy and what to eat.
The unitary model assumes that household is like a joint venture and all indi-
viduals have the same objectives and the same preferences (Ellis, 1988, p. 14). 

The question of what constitute “basic needs” invites further debate (Doyal and
Gough, 1984, p. 6), although most can agree on the general parameters. To them,
human needs are concerned to human welfare. Mingine (1983) classifies the
“principles subsistence needs”, or those essential to household’s reproduction
as housing, food, clothing, transportation, health and recreation. Raphael (2011,
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p. 11), identified that the creation for “personal care” in Canada such as bread-
basket approaches to human needs have perhaps shown the total cost of a fam-
ily or household income and a way to determine their relative level of
well-being or poverty.

In a developed country like the United States, household budget is divided into
different categories such as food, children and other necessities. In most of their
housing budgets there is tradeoff between food expenditures and transporta-
tion. An increase in the price of gas leads to a decrease in food expenditures
(Dominick et al., 2018, p. 379). 

Household budgeting differs from one country to another. In most African
countries people keep their records in diaries but theoretically this fails to ma-
terialize because of proper planning and implementation of the budget (Wam-
bile et al., p. 3). 

Ruuskanen (1997) lists three reasons for utilizing the single utility functions to
represents the entire household and the preference of all members; a dictation
an altruistic family (applied in Becker’s new household economic theory) and
a social welfare function. When a dictator is considered the all ruling head of a
household, it implies that one individual is assumed to make decision within
the household and keep its operations in line. However, all households’ mem-
bers do not necessarily behave voluntary in presence maximization and in con-
currence to the dictators’ orders. If violence is present within a household, it
indicates that somebody (the dictation) is forcing other members to accept the
assumed common good. When theories and models refer to violence as one of
means of acquiring the common good of a household, this violence is not con-
demned. Galbraut (1974, p. 30) states somewhat strongly that neoclassical
economies resolves the problem of non-express of individual personality and
preference by ignoring the subordination of the individual (mainly women)
and the inner relationships within a household.

It is argued also that household budgets emerged in the 1950’s as the privilege
statistical format to serve this version of state-building. Furthermore the con-
struction of income expenditure tables, which was common to all households
not only marries, the uneven will of the stet to establish its presence over the
territory through the choice of the specific survey areas, but provided the cog-
nitive bases for assessing urban welfare versus measuring the degree of incor-
poration of rural areas into the state network of patronage.
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In empirical terms, the total value of the domestic economy cannot be as readily
computed as in the case of formal economy in which national income accounts
measure output through standardized techniques (Eisner, 1989; Hawrylyshyn,
1976). Analysts have great difficulty in translating the activities of the domestic
economy into quantifiable values in part because household goods and services
are neither recorded in government departments nor involve (in most cases)
the exchange of cash (Bonke, 1992). Despite these difficulties, time budgets stud-
ies have attempted to estimate the production and leisure activities of house-
hold’s members (Andorka 1987; Gershony et al, 1986; Szalai, 1972). The
evidence clearly indicates that household’s members continue to produce a va-
riety of resources through their own efforts even in the absence of official cash
measurements.

Household Expenditure

Household expenditure is basically based on budgets limitation and on the
other hand based on the needs, preferences or demand of a household. In line
with this, other aspects of household expenditure can take various forms such
as:

a-  Proving insight into general consumption behavior with respect to restric-
tions and choices;

b-   Investigating household expenditure patterns are one considered to be key
for measuring and monitoring inequalities and the general welfare of people
in a country; 

c-   Studying household expenditure gives insight on how to go about measur-
ing the standard of living of the people and how to make their lives better.

There are only few empirical studies regarding the inequalities and structure
of household expenditure at national levels (e.g. Bogenhold, Fachinger 2000;
Langlos, 2002, 2003; Noll, Weick 2005a, 2005b, 2005c) and also with regards to
household budgets there is almost no comparative research in most developing
countries. 

Research conducted on household consumption and expenditure is not a new
concept in economics rather it is considered as a tradition in economics to ob-
serve human behaviors with respect to resources. Generally, in macroeconom-
ics, household expenditure is considered as an ultimate purpose of human
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behavior to tests his rationality.  However, consumption and expenditure can
be seen as an everyday decision that people take and their consumption or ex-
penditure is oriented towards habit, convenience, social norms, or practice
(Jackson & Michaelis, 2003, p. 31).

Economically, there has been a long standing debate among economists as to
whether or not income, consumption, and expenditures are better indicators of
well-being of individuals. One of the scholars in favor of this expenditure as an
indicator of the welfare of individuals is Friedman in his “Permanent income
hypothesis” (Freidman, 1957) arguing that expenditures do not fluctuate con-
siderably across time like current income not only for individuals or groups
that are self-employed or the ones with temporary or seasonal jobs but due to
the nature of life situations and the ups and downs of savings and debts. “If
spending is maintain at a more constant level overtime even while incomes are
fairly volatile, it may be that spending is a better representation of an individ-
ual’s average… income. If so, then disparities tell us something about perma-
nent inequalities in living standards and well-being that variation in income
cannot” (Brewer, et al. 2006:2).

Expenditures can differ from one household to another which is a better indi-
cation of measuring household consumption patterns. It is noted that there is
consumption without expenditures like in the case of house possession after
paying mortgages, consumption of non-markets goods and services as well as
public goods and services or the consumption of leftovers. Even though house-
holds expenditures do not arguably reflect a household’s total consumption
level, the expenses incur by households can still be used to as a way of meas-
uring their standard of living to make up their household budget with regards
to their income. 

Use of Household Budgets for Social Inclusion

Household budgets consist of the income and expenditure of households.
Household budget is composed of disposal income, and other compositions
like expenses on cars, food stuff, and other expenses. One of the advantages of
having household budgets is that it can be used to measure the standard of liv-
ing of individuals and for a government to make plans. Developed countries,
like various countries across Europe use household budget empirical data to
ascertain the level of poverty, debt, purchasing power, and credit scores. 
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Household budgets can beneficial in so many ways such as:

1- Determination of Household Spending Pattern

Household budgets can be used as a tool in giving debt advice, debt prevention,
and housing spending pattern. Most of the budgets done are based on empirical
data of households with low income which makes it not quite useful for debts
advice in developing countries and this makes it difficult to determine the ac-
tual spending pattern of households, therefore, a standard household budget
can be beneficial to not only show the spending pattern of low income earners
but of high income earners as well and this gives a country an advantage in
terms of knowing the living condition of its citizens, their spending pattern and
how to come up with policies to benefit them.

2- Ensuring Adequate Social Protection System

Changes in policies affect households. Having a standard household budgeting
can ensure having adequate social protection system. Most households of low
income earners are faced with the problems of making ends meet. Generally,
intra-households distribution helps families to also ensure protection for their
children. 

3- Increasing Access to Adequate Financial Services

Household budgeting is important because it serves as a base of calculating
how much a household can spend in a week, month, quarterly, or yearly and
also how much it needs to borrow to cover for expenditure gap. 

4- Combating Poverty and Social Inclusion

Household budgeting can play a vital role in combating poverty and social in-
clusion. An accurate data on household budgeting can help authorities on pur-
chasing power effects of their policies to be directed towards households. 

While social inclusion and social protection policies usually have a strong focus
in income, there often is a lack in considering expenditure pattern, needs and
cost in realistic terms. Household budgets can help to overcome this lack of in-
formation and contribution to discussions about poverty definitions and lines
that go beyond income statistics.
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Data Presentation and Analysis 

A total of 55 questionnaires were administered on the respondents, and fifty
questionnaires were returned. Percentage and Chi-Square is used in the analysis
of the questionnaires.

As stated from the above table shows this category of various households’
members of sampled respondents. Both Male and Female household repre-
sented members participated. A breakdown shows seventy-eight (78%) of the
respondents totaling thirty-nine (39) were male, while 22% numbering eleven
(11) were Female out of the household members. This shows that most of the
respondents representing the household members are all male participants. This
is so because most of the planners in a household are mostly male, so as well
the female have a contributory role to play.

Table 2 Age Distribution of the Respondents Source: Author’s compilation, 2019

Table 3.2 above shows the age category of sampled respondents. It can be seen
that respondents that fall between the age of 20-30 are twenty-seven (27) repre-
sented by 54%, while 31-40 are (18) represented by 36%, while 41-50 of the re-
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spondents are (3) represented by 4%. Most of the respondents from the house-
holds fall within age of 20-30, they serve as a tool that can allow us to generate
more detail on household quickly and can be use for future forecast with respect
to household planning. 

Table 3 Marital Status Source: Author’s compilation, 2019

Table 3.3 shows the marital status category of sampled respondents. From the
table, it will be noted that those that fall in the category of single household are
sixteen (16) represented by 32%, while those that fall within the married cate-
gory are thirty-four (34) represented by 68 percent. This shows that the percent-
age of married individuals is high compared to those who are not. This helps
us to generate and know what class can each household be ranged. Since most
of  them are married it helps us to understand how best do they plan for their
families.

Table 4 Employment Status of the Respondents Source: Author’s compilation, 2019

Table 3.4 above shows the opinion of the sampled respondents on employment
status. A breakdown shows that ten (10) employers represented by 20 percent,
while eighteen (18) self-employed represented by 36 percent, sixteen (16) em-
ployees represented by 32 percent and 6 unpaid represented by 12 percent. This
shows that majority of the respondents are self employed followed by the em-
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ployees of the respondents. The table helps to explain the level of employment
status each household is being classified in the economy, so as to investigate
what are their potentials to make a household budget.

Table 5 Income Distribution of the Households Source: Author’s compilation, 2019

The table below shows the opinion of sampled respondents on the level of in-
come generated by individuals. From the analysis it will be noted that 20 re-
spondents earned N18,000 – N30,000 representing 40 percent, while 10
respondents earned N31,000 – N50,000 representing 20%. While 7 respondents
earn N51,000 – N70,000 representing 14 percent and 13 respondents earned
N70,000 and above representing 26%. This shows that the number of respon-
dents that earned N18,000- N30,000 are high compared to others. As seen above
most of the households generate about N18,000- N30,000 a months. With this
we can understand how these household can promote their level of panning
within the household so that basic needs can be meet. 

Table 6 Distribution of those who keep a Household Budget Source: Author’s compi-
lation, 2019

The table above shows the opinion of respondents that keep a household
budget as a household. A breakdown shows that the numbers of respondents
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that keep a household budget are forty-two (42) represented by 84 percent,
while those that did not keep a household budget are 8 represented by 16 per-
cent. This shows that the number of respondents that keep a household budget
is higher than those that did not keep a household budget. Respects to such a
question it could be understood that most household do keep budgets but not
in a structured way that can meet up targeted goals as planned. 

Table 7 Timely Income and Expenditures monitored. Source: Author’s compilation,
2019

The table above shows the opinion of the respondents that keep account of their
family income and expenditure. From the analysis, it will be seen that 37 re-
spondents representing 74 percent keep account of their timely income and ex-
penditure, while 12 respondents representing 24 percent do not keep an count
of their timely income and expenditure. This shows that the number of respon-
dents that keep account of  their timely income and expenditure are higher than
those who do not keep an account of their timely income and expenditure.

Table 8 Can lack of effective/proper Household Budget be a source of poverty? Source:
Author’s compilation, 2019

From the table above shows the opinion of respondents on whether the use of
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household budget can regulate household budgets can regulate household
needs or not. From the table, it will be noted that 48 respondents representing
96 percent believed that the use of household budget can regulate household
needs, while 2 respondents 4 percent did not believe that the use of household
budget can regulate needs. This shows that the number of people that believed
that the use of household budget is high compared to those that did not be-
lieve.

Table 9 Can lack of Effective/Proper Household Budget be a source of poverty? Source:
Author’s compilation, 2019

Table 3.9 above shows the opinion of respondents on whether lack of effec-
tive/proper household budget can be a source of poverty. From the table, it will
be noted that lack of 27 respondents representing 54 percent are of the view
that lack of effective/proper household budget can be a source of poverty, while
23 respondents representing 46 percent did not believe that lack of
effective/proper household budget can be a source of poverty. This that lack of
effective/proper household budget can be a source of poverty is high compared
to those that did not believe.  

Table 10 Can a Household Budget serve as a tool to control household financial needs?
Source: Author’s compilation, 2019
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Table 3.10 above shows the opinion of respondents on whether a household
budget can serve as a tool to control household financial needs or not. From the
above table, it will be noted that 49 respondents representing 96 percent be-
lieved that household budget can serve as a tool to control household financial
needs, while 1 respondents representing 4 percent did not believe that house-
hold financial needs. This shows that the percentage of respondents that believe
that household budget can serve as a tool to control household financial needs
is high compared to those that did not believe.

Hypothesis Testing

Here the hypothesis formulated will be used to provide answer to the research
question. To test the hypothesis stated earlier in the preceding chapter we will
consider the use of Chi-Square.

Chi-Square Test

Chi-Square test is any statistical test use to compare observed data with data
we would expect to obtain according to a specific test. The formula for the Chi-
Square statistics is given as below;    

X2 = Σ(fo - fe)2

Fe

where:  ∑ = Summation

fo = Observed frequency

fe = the expected frequency

Hypothesis: 

Ho: Household budget does not serve as a tool to control household financial
needs.

Observed and expected frequency of Household budgets as a tool to control
household financial needs.
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Table 11 Source: Author’s compilation, 2019

The observed frequencies (Fo) are from the response of the respondents on
household budgets can serve as a tool to control household financial needs.

While the expected frequencies (Fe) are obtained using the formula below:

Where: T.F  =  50   N  =  2 

To test for the hypothesis

Table 12 Source: Author’s compilation, 2019

Decision Rule

The null hypothesis of independence may be rejected at the level of significance
if the compounded value of X^2 for (R-1) (c-1). The theoretical Chi-Square (X^2
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tab) depends in degree of freedom.

d.f = (R-1) (C-1)

Where R = 2 and C = 2

Therefore d.f = (2-1) (2-1) = 1x1 = 1 at 5% level of significance which is 0.05.
Therefore from the table the theoretical   X^2 = 6.314

If  X^2 Cal is >X^2 tab, reject the hypothesis but 

If  X^2 Cal is <X^2 tab accept the hypothesis.

Since in testing the Chi-Square (46.08) is greater than Chi-Square tab (6.314) we
reject the null hypothesis. Therefore we conclude that household budget have
a good relationship and can serve as a tool to control household financial needs. 

Interpretation

The null hypothesis (Ho) is rejected, since  X^2 Cal >X^2 tab at 0.05 level of sig-
nificance. Therefore we conclude that Household budget if accept and use by
various household can help serve as a tool towards meeting up household fi-
nancial needs.

It is very much observed here that most households from the questionnaire re-
sponses admitted the importance of using a household budget. From some re-
sponses they do believe that household budgets play a very important role in
meeting up their financial needs, helps them to regulate their timely expendi-
tures, helps them to save and know what to buy and what not to buy and when
to buy. Also regulate the financial status of the households towards helping
them meet up all financial irregularities that might become a pose as financial
problem to the household. A lot of responses showing the importance of house-
hold budgets.

Findings 

From our research being conducted with respect to reviewed literature as well
as questionnaire being administered, the following findings were observes;

1) Most of the household don’t really keep accurate estimation or what
their level of income is and their expenditures. From our literatures it is ob-
served that most household have a short insight about how they do spend their
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income. So from our observations households fall into short sightedness in
know what their income is and how they spend their income, which requires a
great concern and care for further studies.

2) Also the consumption patterns of households are not really known (i.e
when to spend and what to spend on). They fail to realize the impact of what
they do spend their income on. From this it is very much important those house-
holds are well aware about the importance of planning their cash flow so that
they don’t fall out of poverty and financial draught.

3) Also it was found out that from the questionnaire being administered
a lot of household found it very interesting to hear about household budgets.
It was found out that most household don’t keep a household budgets which
makes them fall into mis-management of their income and unable to make ref-
erence for their expenditures, we finally observed that a lot of household are
willing to accept the use of household budget and will be ever ready to do that.

4) It was also from our observation that the need for household budget
arose as mis-measurement by households to meet up their household needs
(i.e. most especially basic needs). The need for household budget was crucial
for the task of household planning.

5) Also it was from our observation that household budget can be used
to evaluate household problems in a microscopic view of any economy. The
construction of income and expenditure tasks, which form the most important
part of the household. Household can meet up their financial needs if and only
if they set up a budget.

6) Finally it was observed that both from the review of literature as well
as questionnaires being administered that if a household budget is properly
used, that can result to reduction in poverty in various households. 

Conclusion 

Household budgets plays a very significant role in determining financial needs.
Respect to our analysis, it was found that various households see household
budget as a very important tool that can help household meet their financial
requirement. It is however experienced that household budget cannot be
overemphasize, because in one way or the other household needs a form of reg-
ulation in their financial needs and so therefore household budgets contributes
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a lot in the determination of household needs. We therefore conclude that
household budgets have a very significant impact towards formulating policies
and financial position of a household and can lead to poverty reduction.

Recommendations 

From the analysis, it is found that household budgets can serve as a very pur-
poseful significance to the household and can contribute a lot toward policy
many. With reference to our observations, I therefore recommend that;

1) There is the need to enlighten and promote research that can lead to
encouraging various household who are not aware of household budgets, so
that various households can imbibe on using household budgets.

2) There is the need for government to establish and promote awareness
on the importance of household budgets and engage on timely survey pro-
grammes. Because these can enable the government to provide policies that can
help it solve the problem of poverty reduction in various households.

3) Educating and  Training Programmes need to be introducing to en-
lighten all households on the importance and the need to keep a budget so that
they can control, plan and regulate their financial needs and promote their debt
portfolio.

4) It is also useful to household that if they make use of household budg-
ets, this can help in reducing poverty because all expenditures and income are
planned and are well documented not off head.
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The Interaction of Openness and Exchange Rate: The Impact on 

Employment in Turkish Economy

Muhammad Salah Uddin

Abstract: Real exchange rate is one of the driving forces to contribute to the reallocation of re-
sources among manufacturing industries. According to economic theory, depreciation of exchange
rate enhances the level of employment. Using industry-level quarterly data from 2007-2017, we
show that only exchange rate changes cannot account for changes in employment levels. We use
the interaction of degree of openness and intensity of imported raw materials within industry to
see the impact of exchange rate on employment. This paper finds the negative association of ex-
change on employment when the industry is opened, and the industry relies on more imported raw
material into its finished goods. To confirm our findings, we use Panel Vector Error Correction
model, Panel Fully Modified Model and Random Effect Model. All models show that exchange rate
per se does not have any impact on employment. But joint interaction of exchange rate and open-
ness has a negative association with employment. The higher the proportion of imported raw ma-
terials to produce the finish goods, the greater the effect

Keywords: Openness, Import Intensity, Exchange Rate, Employment, Depreciation

Introduction 

In this laissez-faire economy, exchange rate plays a crucial role in the economy.
It determines the path of exports and imports. The depreciation of a currency
makes the domestic goods more affordable for foreigners, which accelerates the
volume of exports. Imports, on the other hand, tend to fall upon such depreci-
ation. Whereas the depreciation inflates the prices in local market as imports,
including for example, crucial energy, become pricier, adversely affects

imports, but does improve exports. These effects depend on the respective elas-
ticities of exports and imports. 

The fact is that a close relationship between exchange rate and international
trade undoubtedly exists in the economy. Literature finds that exchange rate is
positively associated with import level, on the other hand, the negative associ-
ation prevails with the level of exports. Both export and import tend towards
the equilibrium. However, import rather than export swiftly adjusts to any dis-
equilibrium in the short run (Kemal & Qadir , Summer-2005). The exchange
rate pass-through also depend on the productivity level of firm. The more pro-
ductive firm quickly respond in response of exchange rate than less productive
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firm.  This generic relationship can be reversed when the exported oriented firm
predominantly relies on the imported raw materials. The depreciation of cur-
rency may lead to decrease the volume of export through cost channel (Akhan,
Donmez, & Erzan, 2018-02). 

Nonetheless, Abeysinghe  & Yeok opine that the volatility of exchange rate does
not affect the more productive and less productive firms differently.  They argue
that the effect depends on the usage of imported raw materials into exported
goods. If imported contents  are used more as intermediate goods, the exchange
rate depreciation does increase the cost of production, and outweigh the impact
on export (ABEYSINGHE & YEOK, 1998). The adjustment of exchange rate
pass-through hinges on not only the volume of imported goods but also the
size of the firm. Any small firm without any imported raw materials almost
completely adjusts to the exchange rate pass-through, while firms retaining  a
high market share and import intensity only partially adjusts, that is over 50%
(Amiti , Itskhoki, & Konings, July-2014). 

Turkey has faced a severe depreciation since last decade. One US dollar to Turk-
ish lira, traded for 1.74 TL in January 2008, falling to 5.76 TL by April-2019 re-
spectively. It has experienced a significant amount of depreciation i.e. almost
380% (Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2019). Does this volatility of ex-
change rate have any impact on the labor market? Most probably, Yes. Turkey’s
labor market also faced a negative shock. Turkish Statistical Institute published
the latest news January-2019 that shows the employment rate has decreased by
1.9% compared to previous year. Sector-wise employment rates are 17%,
19.90%, 5.40% and 57.7% in agriculture, industry, construction and service sec-
tor respectively.  Employment in agriculture, and construction sector has de-
creased by 0.7% and 1.6% respectively, while industry sector employment rate
maintained its rate. Service sector gained more employment rather than the pre-
vious year ( Labour Force Statistics, 2019). 

The conventional economic theory tells us that the depreciation of Turkish lira
should lead to increase the level of employment (Huang & Tang , May-2013).
This may happen primarily through the channel of increased demand of coun-
try’s exports. However, the statistics show different scenario where industry
sector employment remained unchanged. Klein et al. (2003) explain this para-
dox.  According to them, in addition to changes in the exchange rate, the degree
of openness is important in determining the level of employment.  A firm in a
more open economy will be affected more with the volatility of the exchange
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rate  ( Kleina, Schuh, & Triest, 2003). They also argue that the real exchange rate
decisively plays an important contribution in  job destruction and job realloca-
tion, but has no role  in changing net employment levels (Klein , Schuh , & Tri-
estb, 2003). 

There are a number of studies on exchange rate pass-through and the volatility
of exchange rate and its effect on trade flow, exchange rate and export behavior,
few researches cover the firm level analyses. However, we did not find any
study which accounts for the interaction of exchange rate and openness based
on industry level employment of Turkey. 

Hence, our study shows that exchange rate and openness negatively affect in-
dustry level employment. Simultaneously, the interaction of exchange rate and
openness reduce the labor employment. Our findings are conformable with two
arguments:  Firstly, the impact of exchange rate on employment is determined
by the degree of openness (Alexandre, Bação, Cerejeira, & Portela, May-2009),
Secondly, the exchange rate has a negative impact on employment in the pres-
ence of intensity of imported intermediated materials (Abeysinghe et. al. 1998). 

According to most previous studies, the depreciation of currency enhances the
level of employment, whereas our study finds the downward impact of ex-
change rate depreciation on employment. We contribute in the literature to
solve this paradox, make sure a plausible link of negative relationship, as well
our selected manufacturing industries heavily depends on imported raw ma-
terials. This is the reason that the industries mediate the impact of joint inter-
action of exchange rate and openness through the destruction of employment. 

The chapter B will pertain to the detail’s analysis of data and its collection. The
methodology is in chapter C. Result and analysis will be adhered in chapter D.
Concluding and final will be in last chapter named chapter E. 

Data Collection

The data is mainly collected from the source of Turkish Statistical Institute and
Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT).  It contains the quarterly infor-
mation of a group of variables. We use exports, imports, Employment Index,
Wage and earning index, Exchange rate, inflation (which inflation?) since 2008
to 2017. We have chosen five food industries, and four-digit industry classifi-
cation system according to the International Standard Industrial Classification
Rev. 4 (ISIC). 
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All variables contain the industry-level quarterly data. Export and Import ac-
count the actual value in terms of Turkish lira. It is the industry level export
and import data, which is classified according to the International Standard In-
dustrial Classification Rev. 4 (ISIC).  We measure the openness: (X+I)/G*100.
Where X accounts for export volume and I stands for import volume. GDP is
the gross domestic production. It can be break into sum of export share i.e.
(X/G). 

Employment rate is an Industrial employment index and Earning data entitle
as Industrial Gross Wage-Salaried Index. Both data sets have 2010=100 as the
base year. These two data sets follow the NACE REV 2, a systematic classifica-
tion of economic activities which maintains the European standard classifica-
tion. Moreover, the inflation measures as a domestic producer price index
2003=100. To account the GDP, we use Production approach based on 2009. It
is also actual value in Turkish lira.  These whole data sets are available in Turk-
ish Statistical Institute. The Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT) pre-
serves the data of Exchange Rate. This rate is converted to one USD (buying
level) to Turkish lira.  It is quarterly data since 2008 to 2017.  Table-1 shows the
summary explanation of our data. 

The theoretical channel is described in methodology section. The exchange rate
has a negative relationship with employment through enhancing the export
volume, while GDP growth along with inflation rate stimulate the employment.
Moreover, the sum of export share creates the more demand for employment.
This dynamic differs on the heterogeneity across industry level. Hence, produc-
tivity of the firms and intensity of imported raw materials, openness to inter-
national trade is one of determining factors of the impact of exchange rate on
employment. 

Econometric Method

Homoscedasticity assumption is violated due to non-stationarity when we use
Ordinary Least Square method. To scrutinize the non-stationarity, we use the
different group of tests. Levin-Lin, Chew test along with Im-Pesaran, Shin and
ADF-Fisher is a group of tests where the null hypothesis is non-stationary. Ma-
jority of the tests confirm that the variables are non-stationary at level, see table
(3). However, first-difference makes them stationary. 

When the variables are non-stationary at level, and stationary at first difference,
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the rank of cointegration exists in this model. In this context, Baltagi (2005) sug-
gests the number of models for cointegrated vector with cross-sectional hetero-
geneity (Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, 2005). One of them is
Vector Error correction model, which is suitable to account the causal relation-
ship of these variables. Another one is Panel Fully Modified OLS.

Alternatively, this model shows that the rank of cointegration is at least one,
which will tend the data to be stationary. It refers to choose any one model from
the following models: (1) one/two way Fixed-effect or Random-effect model,
(2) Common Correlated Error (CCE), (3) Augmented Mean Group Estimation,
(4) Panel Dynamic OLS, (5) Panel Fully Modified OLS. (Baltagi, Econometric
Analysis of Panel Data , 2005)

Cointegration Test Result

Johansen Fisher Panel cointegration test shows that it is cointegrated at least
the rank one, which is simultaneously confirmed by Trace test and Max-eigen
test.

The results are given table (4), which shows the order of cointegration.  Pedroni
Residual Cointegration Test reject the null hypothesis of no cointegration. Using
the Johansen Fisher Panel Cointegration Test, we find there is at least one coin-
tegrating equation, which explains the long-run relationship between labor
market and foreign trade. 

The cointegrating coefficient signs confirm the macroeconomic theoretical re-
lationship.  It follows the same pattern of theoretical argument. The bracket
contains the information of t-statistics. Hence, Exchange rate depreciation has
a positive impact on employment as well gross domestic production growth.
And the degree of openness is positively associated with employment. How-
ever, the rise of inflation is supposed to reduce the employment, but it is not
significant. 



Lag Selection Criteria

The lag selection criteria are used to determine the maximum number of lags.
Among three information criteria, Akaike information criteria is consistent but
less efficient. Schwarz Information criteria is more efficient rather than consis-
tent. Nevertheless, all information criterion determines 2nd maximum lags
(Table-5).

Vector Error Correction Model

The VECM shows the short and long run dynamics of variables. The speed of
adjustment moves toward the equilibrium point. The Vector Error Correction
Models (VECM) are as follows: 

Hence, from a conflicting point it reaches the equilibrium point at the rate of
0.0023326. This is speed of adjustment towards a balanced path. The bracket
shows the t statistics. Individual exchange rate and openness does not belong
any significant impact on employment (Table-6). 

While the data is cointegrated, we can use the number of methods. Among them
we   employ two models i.e. Panel Vector Error Correction Model (PVECM) and
Panel Fully Modified OLS (PFMOLS).  Applying the PVECM, we find the long
run causality from the explanatory variables on employment. Although PVECM
gives us the speed of adjustment toward long-run relationship, it does not rep-
resent any well-designed relationship. In this circumstance, PFMOLS presents
the better understanding of this model instead of PVECM. It accounts the het-
erogeneity across cross-sections. This model has an advantage over OLS to
measures the serial correlation effect and endogeneity in the regressors (Pe-
droni, 2015 ). 

Result

Panel Fully Modified Ordinary Least Square Model:

empt  = -2.468321Exch t+ 0.306765 π t   + 2.451595GDP t -0.630405 Openness t
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The PFMOLS, see tables-7, gives us the long-run dynamics among the variables.
The persistent depreciation of exchange rate negatively affects on employment
because it creates the uncertainty in the economic spectrum (DEMIR, 2010). It
will create further obstacle for labor market development in the long run. The
openness in long run follows the same path of the exchange rate. The solely
openness has a negative effect on employment.  For this food industry, change
in inflation and GDP soars the labor market, and it will create more employ-
ment in future. Since the increase of gross domestic production is associated
with inflation. The rise in price will attract the producer to produce more goods,
which surge the supply. To meet this supply side requirement, the industry
needs to hire more labor. This is the reason of positive impact on employment
for long run. 

Moreover, the increment of gross domestic production boosts up the economy.
To produce the more goods, the industry is supposed to hire the more labor.
When one percent GDP increases, it tends to soar employment indexes in food
industry because this is the labor-intensive industry.  

Impulse Response Function analyses the dynamic relationship of regressand
due to the shock in each variable. It shows how the shock of residuals  affects
all variables over the time. The innovation of exchange rate positively  affect
on the employment in short-run, and  openness has a positive effect on employ-
ment.  After a certain time,  both of them  tend to move  the steady state level. 
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The shock in exchnage rate  has a minor  impact on employment. While “ex-
change rate” depreciates, it rises the level of employment in short-run. The in-
novation of GDP growth has a permanent  effect on employment, and it see a
permanet rise in level of employment. However, it experience a slowdown. It
confirms the economic argument that the rise  of gross domestic production in-
creases the level of employment  because the economy requires the higher level
of employment for more production. The shock  of inflation has a short run im-
pact on employment, which is buttressed  by the Philips curve argument. How-
ever, the degree of openness present a unique relationship with employment.
It has a lag-lead realtionship. After one period, it will rise the level of employ-
ment. 
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Forecast Variance Decomposition

The proportional changes in a variable how to effect on other variables are
measured by the variance decomposition. It accounts the own shock versus the
shock of other variable. Tables-9 will shows the result. We skip some horizons
from because of insignificant result. Here, the 1st, 5th , 20th and 50th are re-
ported as a horizon. The shock of employment has a major impact on its own
as well exchange rate, gross domestic products, inflation. 

While the forecast error variance of exchange rate and openness are caused by
the shock of inflation, the forecast error variance of the GDP is insignificant for
the change in inflation. It also confirm the economic theory that inflation comes
from the price hike for expansion of money, not for GDP growth.  The shock of
GDP accounts expressively the forecast error of employment and GDP itself.
The forecast error variance of employment and inflation is dominant by the
shocks of exchange rate. Moreover, the shock of openness has a leading role on
employment in short and long run.  It is one of the main source that capture
forecast error of employment. 

Alternative Econometric Model: 

The long-term relationship is found using Panel Vector Error Correction Model.
Additionally, we have employed the Variance Decomposition and Impulse Re-
sponse function. Nonetheless, it provides the limited insight about our model.
Therefore, we would like to verify other models from the Random-effect GLS
regression and Fixed-effect within regression. 

To prefer the best possible model, we use the Hausman test. The motivation be-
hind of this test is to select the accurate mode, which can precisely measure the
effect of explanatory variables on employment. This test does not reject the null
of Random-effect model is appropriate. To account the heterogeneity among
the five food industries, Random-effect model is appropriate.  

Empit= α +β1  Exchit  +β2 Opennessit+β3 πit+β4 ln(gdpit)+ + uit+ εit

The model refers that α is intercept, β is the slope coefficient. Uit is between-
entity error and εit is the within-entity error. 
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Estimation & Result:

Our Random-effect GLS regression satisfies all criterion. The whole model is
authentic to explain the proper relationship among the variables affirmed by
the Wald test i.e. less than five percent. This is balanced panel data model where
the minimum and average, maximum values are the unique.  And the correla-
tion between error terms and independent variable is zero, which justify this
model is valid. 

The tables (8) shows the summary of Random-effect model. The employment
sees the positive impact on employment when the exchange rate depreciates.
But there is no significant relation here. This is fitted with the argument that
only exchange rate does not have any impact on labor market. The effect is de-
termined by joint interaction of openness and exchange rate. 

The openness creates the more foreign trade with rest of the world. At initial
stage, the degree of openness has a positive association with employment gen-
eration. To find the clear-cut relationship between openness and employment,
we pick two control variables i.e. inflation and gross domestic production
growth. The openness has also a role instead of these two predominant factors
of the labor market in the model. 

The inflation is supposed to increase the employment. The findings of this
model are in line with the economic theory that inflation boosts up the employ-
ment in the short run (Cashell, 2004). The joint interaction of exchange rate and
openness significantly play a role to reduce the level of employment. This find-
ing fit with our arguments that the effect of exchange rate on employment de-
pends on the degree of openness and intensity of imported inputs into export.
When the industry has the high intensity of imported inputs into export, the
degree openness and exchange rate negatively effect on the labor market. This
food industry absorbs the innovation of exchange rate and openness through
employment destruction because this industry intensively used the imported
inputs into export. This relationship confirms by the data, where the industry’s
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net export is negative. 

Concluding Remark 

There are a number of studies which show the interaction of openness and ex-
change rate have a significant role to determine the labor market. We add in-
stead the intensity of imported raw materials with this interaction term and
find the negative impact on employment. It is the contribution of this paper
that the degree of openness and the intensity of imported raw materials are the
determining factor of employment. This finding shows the intensity of im-
ported raw materials and degree of openness reduce the level of employment.
This outcome is confirmed by using the cointegration analysis and Vector Error
Correction Model. We also employ Panel Fully Modified OLS employ to and
the GLS Random-effect Model to confirm this finding. For future studies, we
recommend investigating firm-level data, which will present a comprehensive
understanding
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Human Capital and Labour Productivity in Nigeria
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Abstract: Human capital is nowadays considered as a key element to be utilized to achieve organ-
isational objectives. Firms seek to effectively manage their workforce through human capital de-
velopment and investing in R&D to achieve not only business objective but also business survival
and sustainability. The study investigates the role of human capital components on labour produc-
tivity in Nigeria. The study uses Nigeria Enterprise Survey data set. The study uses two-step gen-
eralized method of moments (GMM) to estimate the specified model. Empirical results from the
study indicate investing in R&D, bonus system and proportion of skilled production workers are
the most important human capital components that could significantly drive firms’ productivity in
Nigeria. Other human capital components playing peripheral roles include proportion of employees
who completed high schools, proportion of employees who attended formal training and top man-
ager’s level of education. These results have important policy implications for targeting policy pre-
scriptions to increase business enterprises’ productivity and competitiveness so as to fit properly
into industry 4.0 era. The study recommends that firms and government should invest more on
human capital through training, education, seminars, R&D and workshops for the continued devel-
opment of business activities in Nigeria. 

Keywords: Business Enterprises, GMM, Human Capital, Labour Productivity, Industry 4.0 

Introduction

The nation’s stock of human capital endowment (knowledge and skills) em-
bodied in individuals particularly the active population is more vital and crucial
than any form of resources available in a country. Human capital is assumed to
be the most important source of productivity to labour, firms and the economy
in general. Mincer (1981) stresses that human capital activities in a country in-
volve not only embodying of knowledge but also the production of new ideas.
They are the root of innovation and productivity which are vital ingredients for
growth and development. The role of human capital in promoting labour pro-
ductivity has spawned volume of studies in the last five decades. The critical
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question is how does human capital translates into labour productivity. Unfor-
tunately, majority of the previous studies are conducted for developed
economies and mostly stressing on firm productivity (see Backman, 2014; Black
& Lynch, 1996; Cörvers, 1997; Goedhuys, Janz & Mohnen, 2006 and Lebedinski
& Vandenberghe, 2014). There is scanty literature on the nexus between human
capital and productivity particularly labour productivity in developing
economies like Nigeria. 

In addition, most of the previous studies in Nigeria applied time series data
which cause measurement problem due to different proxies to human capital
and productivity which questioned the reliability of their findings (see Anu-
mudu, 2010; Umoru & Yaqub, 2013; and Olayemi, 2012). The availability of pri-
mary data of the enterprise survey published by World Bank has made it
possible to directly measure human capital and productivity variables without
proxies and biasness. In this regard, the present study plans to use enterprise
survey data in order to overcome the above problems. Again, the study specif-
ically looks at the impact of human capital on labour productivity. The contri-
bution of this study to literature is threefold: firstly, it provides fresh insight on
the nexus between human capital and labour productivity in Nigeria. Secondly,
it moves the debate further by applying direct measurement to variables incor-
porated in the analysis. Thirdly, it has an edge over previous studies because
of the reliability of data used and methodological soundness. 

The remainders of the paper are organized as follows: section two briefly re-
views literature on human capital and its effects on firm productivity. Section
three discusses the econometric methodology and sources of data. Presentation
and discussion of results as well as conclusion are done in section four and five
respectively.

Literature Review

Theoretical Underpinnings

Human capital incorporates inherited skills and abilities as well as education
and training (Backman, 2014). Human capital through education and training
help to improve the quality of workforce and improve their monetary income
in an organisation. According to Backman (2014) investment in education is a
vital decision as it improves productivity and aids firms with the capacity to
adapt to modern business technology. High level of qualifications and routine
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training would serve as a stepping stone in managing inputs and achieving
managerial goals in effective and efficient manner. 

In recent years, developed and developing economies have put much emphasis
on human capital development toward accelerating sustainable growth and de-
velopment. This is because of all the resources in an organization, human capital
has long been seen as the most critical and valuable resource that is needed at
all time for effective functioning of any entity (Pfeffer, 1995). Most firms the
world over have embraced the notion of human capital development as a com-
parative advantage that would enhance higher performance and efficiency at
all levels of production.

Although, neoclassical theorists like Solow, 1956 and Romer, 1986, among others
have not put much emphasis on the role of human capital in growth process.
Their stimulant was on physical capital as a tool for development. In addressing
the above issue, a new paradigm was developed in economic literature, which
is commonly known as endogenous growth model. This has broadened the con-
cept of capital to include human capital. Barro (1990) and Becker, Murphy and
Tamura, (1990) posit that human capital stock tends to generate higher eco-
nomic prosperity via higher productivity and innovations. Endogenous growth
model posits that combining physical capital with educated, skilled and lusty
workers would not only make organisation to be productive but also to be ef-
ficient and effective. This means that technology and human capital are both
endogenous to the system.   

From the classicalists view point, human capital is considered as labour power
which is a commodity that can be marketed based on negotiations and demand
and supply of labour. The classicalists believe in exploitation of labour for max-
imum profit. However, the modern economist sees human capital as a knowl-
edge, expertise, skill and training accumulated over a long period of time. In
the recent past, Becker (1993) in his analysis of human capital sees it as educa-
tion and training acquired by labour. These skills and knowledge are the most
important factors in business productivity. Becker (1993) and Mincer (1981)
opine that countries that invested in education to increase their stock of human
capital have helped their economies to achieve rapid economic growth through
improvement in industrial productivity. 

There is therefore, a link between skills and dedication of labourer in an organ-
ization and productivity of the organization. A labourer with more education
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and high level of training is expected to contribute more to productivity level
than uneducated and unskilled worker. Training and education make workers
more capable of performing their tasks more quickly and at a higher standard
of quality. 

Review of Empirical Studies

There is proliferation of studies on the relationship between human capital and
productivity across the globe. For instance, Pfeifer (2015) studies the nexus be-
tween top managers’ human capital and firm productivity and found that there
is a significant correlation between top managers’ level of education and skills
and firm performance. Similarly, Gomes and Kuehn (2017) in their analysis of
human capital development and size of firms found that workers development
in forms of education and training has strong linkage with firm size and level
of expansion over time. Correspondingly, Sun, Li and Ghosal (2017) found that
human capital particularly top managers’ education has significant influence
on innovation activities of firms. Abdu and Jibir (2018) confirmed the findings
of Sun, Li and Ghosal’s (2017) in Nigeria. Using a cross country data for 19
OECD countries, McGowan and Andrew (2017) investigate the relationship be-
tween mismatch in qualifications and skills among workers and level of firm
performance. The findings show that mismatch in human capital development
in an organisation is associated with lower productivity. Furthermore, Holland
(2017) investigates the nexus between human capital development on health
and firm productivity and found a positive association between them. Thus,
the finding reveals a significant impact of human capital spending on health
facilities on firm productivity.

Furthermore, Onkelinx, Manolova and Edelman (2016) examine the effect of in-
vestment on employee on firm productivity and found that investments on em-
ployees’ human capital are critical for labour productivity. Lebedinski and
Vandenberghe (2014) examine the impact of education on productivity of firms
using panel data set for Belgian firms and the results show that university ed-
ucated workers have higher firm level productivity. In another study by Van-
denberghe and Trinh (2016) on human capital and productivity nexus, using
panel data for five Asian countries, with a total of 4000 enterprises, the results
indicate that the productivity of small, medium and large firms is enhancing
by higher level of skills and education. Backman (2014) study the impact of
human capital on firm productivity using Swedish data and the results indicate
that human capital in terms of education, experience and cognitive skills and
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the firms overall access to human capital has a positive influence on firm’s pro-
ductivity.

Dearden, Reed and van Reenen (2005) found a statistically significant impact
of training on productivity in UK. In a similar study using data set for German
firms by Zwick (2002) found that trained a large share of their workers in the
first half of 1997 had higher level of productivity in the subsequent years. Again,
Vu (2003) conducts a similar study using data for Vietnam and the result indi-
cates that a larger share of skilled workers is correlated with technical higher
efficiency. Additionally, Hara (2011) and Charoenrat and Harvie (2014) have
found positive correlation between skills and training and the level of produc-
tivity for Japan and Thailand respectively. Black and Lynch (2001) examine the
impact of human capital on firms’ productivity using data for USA and the re-
sult reveals a positive and significant relationship between educated workers
and level of productivity. Similarly, Bartel (1995) found that formal training
within manufacturing firms has significant effect on rate of return, job perform-
ance and productivity.

There are some studies that found mixed and inconclusive results on the impact
of human capital on productivity. For instance, a study by Lundvall and Battese
(2000) found a mixed result. Other studies include (Black & Lynch, 2001;
Cörvers, 1997; Goedhuys et al., 2006;  Söderbom & Teal, 2003 & Wagner, 1995).
These mixed findings can be attributed to differences in sample size, data and
methodological tools.

Singell (1993) examines the effect of human capital on firm productivity and
found a link between managerial skill and productivity. Using panel data for
East African manufacturing firms, Aggrey, Eliab and Joseph (2010) found that
proportion of skilled workers and average training are positively related with
labour productivity. In another study by Pteifer (2015) using panel data from
World Bank Enterprises survey data for Egyptian manufacturing firms and the
results indicate that availability of top managers with high skill and training
has significant influence on firms’ productivity. 

According to Australian Workforce and Productivity Agency (2013) the extent
to which human capital contributes to productivity also depends on how effec-
tively it is utilized perhaps the most obvious example of this is the need to
match the knowledge, skills and competencies acquired through learning. In
this case, there are empirical studies that specifically studied the impact of for-
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mal learning on individual productivity. For instance, Leigh (2008) using Aus-
tralian data found that higher level of education by oneyear lead to 10-11 per-
cent of increase in wages. Forbes, Barker and Turner (2010) found that higher
level of training are positively and significantly associated with higher wages.
In another study by Walker and Zhu (2003) using data for UK found that an
additional year of education is associated with an average increase in wages of
around 9 percent of men and 10 percent for women. In same vein, Krueger and
Lindalh (2001) using U.S. data found that an additional year of education is as-
sociated with an average increase in earnings of about 10 percent. 

Nevertheless, in Nigeria, most of the previous studies applied time series analy-
sis, for instance, Olayemi (2012) using data set spanning between 1978 and 2008,
the econometric result indicates that government expenditure proxy for human
capital development has a positive long run relationship with industrial pro-
ductivity. In another study by Arshad and Ab Malik (2015) found that human
capital is positively significant in improving the level of labour productivity.
Using GMM estimation techniques, Umoru and Yaqub (2013) found health cap-
ital investment has a positive correlation with labour productivity in Nigeria.
Using robust econometric techniques, Adekunle and Aghedo (2015) study the
nexus between human capital and productivity in Nigeria, the econometric re-
sult indicates that public expenditure on education, literacy rate and educa-
tional enrolment rate has significant positive influence on productivity. Lima
(2016) explored the role of R&Ds and human capital in regional economic
growth and income convergence using dynamic panel models. The study ana-
lyzed the Italian ability to catch-up with more advanced nations like Germany.
The results show that investing R&D and in human capital could augment
growth improving the physical productivity of all factors.

Mačiulytė-Šniukienė and Matuzevičiūtė (2018) investigate the role of human
capital on in influencing labour productivity in European Union member states
using panel data analysis. Results from estimated Pooled ordinary least squares
(OLS) and Fixed effects model (FEM show that human capital is positively sig-
nificant in improving the growth of labour productivity in the EU. Similarly,
Okumu and Mawajje (2019) explored the relationship between the skills char-
acteristics of employees and labour productivity among manufacturing firms
in Africa using pooled OLS, instrumental variable and propensity score match-
ing estimation procedures. Results show that human capital components like
the share of high school and university graduates, and training are positively
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associated labour productivity.

Finally, Krekel, Ward and De Neve (2019) sought to find answers to whether
higher employee wellbeing lead to higher productivity, and, ultimately, to tan-
gible benefits to the bottom line of businesses? Using literature survey, their
study found a significant, strong positive correlation between employees' sat-
isfaction with their company and employee productivity and customer loyalty,
and a strong negative correlation with staff turnover. 

From the reviewed studies above, it is quite clear that most studies were con-
ducted outside Africa with few from Nigeria using time series data. Given the
continental and national peculiarities, this study is imperative to come up with
findings peculiar to Nigerian firms so as to enable fit properly into industry 4.0
era.

Methodology

Theoretical Model

The principal goal of this study remains to examine the impacts of human cap-
ital on firms’ productivity in Nigeria. Solow’s, (1956) model of output growth
posited that units of physical capital and labour remain the most important in-
puts that majorly determine productivity at either firms’ or country’s level. It
is however acknowledged by Nelson and Phelps, (1966); Lucas, (1988); Becker,
Murphy and Tamura, (1990); Romer, (1990); and Barro, (1991) that quality (not
only quantity) of labour is important in trying to boost the productivity of a
country or firm. This implies that accumulated human capital has positive im-
pact on labour productivity. Standard Cobb-Douglas production function is a
starting point of most growth models, and this can be specified as below:

Where Yit is the output; Kit is the physical stock of capital and Lit is the quan-
tity of labour; all of firm i at time t. A is an efficiency parameter representing
state of technology in the firm while α and β are the output elasticities which
could be used to measure the scale of production of the firms: α + β=1 (Constant
returns to scale); α + β<1 (Decreasing returns to scale); and α + β>1 (Increasing
returns to scale).
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To account for human capital in production function, Mankiw, Romer & Weil,
(1992) developed what they called an augmented-Solow Growth model, which
can be specified as below:

Where Hit is the stock of human capital of firm i at time t. Equation (2) can be
linearized by dividing through by L and taking logarithm of both sides so that
the equation is now expressed in per capita terms.

Where yit, kit, and hit are the output per worker, physical capital stock per
worker and human of a firm i at time t respectively. Equation (3) can be further
modified to capture other important variables that determine firms’ productiv-
ity. The modified equation can be specified as below:

Where Z is a vector of controlled variables in the firms’ productivity model.

Data and Measurement

In order to examine the major determinants of firms’ productivity in Nigeria,
the study used Enterprise Panel Survey data set collected and compiled by
World Bank (2015) for the periods 2007, 2009 and 2014.  The Enterprise Surveys
currently cover over 130,000 firms in 135 countries, of which 121 countries have
been surveyed, and the data was collected on firms’ experiences and enter-
prises’ perception of the environment (including innovative activities) in which
they operate. Nigeria Enterprise Survey is a nationally representative obtained
randomly from about 2640 business establishments, involved mainly in retail,
food, hotel and restaurant, furniture, non-metallic mineral products, garment
and publishing, printing, and recorded media.

Central to our empirical framework are the variables of human capital: Em-
ployees’ education, formal training, production workers’ skills, top manager’s
highest level of education and managerial experience, investing in research and
development (R&D) and bonus system. Besides human capital variables, we
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also control for many firm-specific characteristics based on the literatures re-
viewed: Capital-labour ration, energy, intermediate raw materials, foreign own-
ership structure and firm’s sector.  

Estimation Technique

We use generalized method of moments (GMM) estimator to estimate the
labour productivity model derived above. GMM is an econometric approach
that ascertains estimates of the unknown parameters of a given model by blend-
ing observed data with the available information in population moment con-
ditions. The theory of generalized method of moments tends to employ sets of
population moment conditions in a manner that minimizes the asymptotic vari-
ance among method of moments estimators. Wooldridge (2001), one of the ad-
vantages of GMM, observed that GMM estimators are most a times more
efficient than common method of moments estimators such as ordinary least
squares and two-stage least squares, especially in the presence heteroskedas-
ticity. Heteroskedasticity in turn is often embedded in most cross-sectional and
longitudinal data. GMM also addresses the problems of endogeneity in the pa-
rameters of explanatory variables, over-identification and possible correlation
between covariates and dependent variables (labour productivity in this case)
due to unobserved (omitted) variable(s) (Baltagi 2005 and Zsohar 2012). An im-
portant condition to avoid over-identification problem in GMM is to apply it
to scenarios where the number of periods is small relative to the number of
cross-sectional observations, otherwise asymptotic imprecision and biases may
arise (Roodman 2009). This condition perfecetly fits our dataset in which there
are thousands of cross-sectional units over just three years.

Results and Discussions

This section of the study presents and discusses the results obtained from panel
static models in addition to descriptive analysis. Firstly, Table 1 in appendix
presents clear definitions of variables included in estimated the models and the
variables are selected based on literature review and availability of data in the
survey. Table 2 reports mean, minimum values of some important variables of
interest. For instance, during the study period, the mean sales of the firms stood
at ₦732 million with minimum and maximum sales of ₦15,000 and ₦1 trillion
respectively. Again, the mean value added firms is estimated ₦49.8 million,
which ranges from the minimum of -₦576 billion to its peak of ₦1 trillion. These
translate into mean sales per worker and mean value added per workers of ₦26
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and ₦24 millions respectively. 

The divergence in firms’ sales and value added reflects the distribution of firms
based on scale of operation (micro, small, medium and large).  This is further
confirmed by discrepancy in the values of physical stocks ranging from as small
as ₦100 to as much as ₦100 billion; and number of firms’ employees from 0 to
5000. 

Table 1 Summary Statistics of the Variables Source: Authors’ Computation using
World Bank (2015) Data set

It is also cleared in Table 2 that the firms spent a lot on in taking care of their workers
as the average earning hovered around ₦1.2 million. Again, it is depicted by Table 2
that slightly more than half of the workers completed high school and 60.61 percent
of the workers attended formal training. The skilled production workers range from
0 to 4000 with average of 17 workers. Finally, on average top managers have univer-
sity education and 11.5 years of work experience. This is of course good news for
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human capital debate in business organization.

Furthermore, figure 1 depicts the trend of labour productivity in Nigeria based on
firms’ sizes. It can be seen that the productivity of all the categories of the firms
(micro, small, medium and large) has been on increase throughout the period of the
study. Although small and medium firms are more productive, and this could partly
be due to their large number in the dataset. 

Again, small and medium are more productive compared to micro and large firms
perhaps because they are in the process of catching up with large firms in term of
operation. 

Table 3 reports the estimated results of two-step GMM models of labour productivity
using sales per worker as a dependent variable. First model in Table 3 depicts all the
components of human capital are positively significant in determining labour pro-
ductivity. 

For instance, percentage of workers who completed high school and percentage of
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workers who attended formal training are positively significant at 1 and 5 percent
respectively. This suggests increases in the proportion of workers with such qual-
ities will make labour productivity increased by 0.009 and 0.004 percent respec-

tively. Top manager’s level of education, proportion of skilled production
workers and investing in research and development (R&D) are reported to be



statistically and positively significant at 1 percent.

Table 2 Two-Step GMM Model on Human Capital and Labour Productivity

Robust Standard errors in ( ) and Probability values in [ ], *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

As the level of top manager’s education increases the sales per worker would
go up by 0.142 percent and similarly a rise in the proportion of skilled produc-
tion worker leads to 0.144 percent rise in the sales per worker. The most impor-
tant significant factor determining labour productivity in the model is investing
in R&D which raises the sales per worker by 0.304 percent

Model 2 controls for bonus system to see the effect of workers’ morale on their
productivity. Introducing bonus system based on performance increases sales
per worker by 0.164 percent. Although the significant variables in model remain
significant in model 2; their respective coefficients slightly declined. Again, in-
vesting in R&D is still the most important human capital factor followed by
bonus system, proportion of skilled production workers, top manager’s level
of education, proportion of workers who completed high school and proportion
of workers who attended formal training.

Model 3 in Table 3 controls again controls for firm’s major sector and capital
structure. When this is done, the proportion of skilled production workers, in-
vesting in R&D, formal training and bonus system are significant human capital
factors. Investing in R&D is the most important determinant for it brings about
0.55 percent rise in sales per worker. It is interesting to know that proportion of
workers who attended formal is negatively significant implying that as the pro-
portion of workers who attended formal training goes up, the sales per worker
goes down by 0.004 percent. This may be due to the problem of irrelevance of
trainings to workers’ respective line of duties. 

Table 4 reports the estimated results of two-step GMM models of labour pro-
ductivity using value added per worker as a dependent variable. Just like model
1 in Table 3, Model 1 in Table 4 shows that all the human capital components
with exception of top manager’s work experience are positively significant with
slight differences in their coefficients. In Table 4, when bonus system is con-
trolled for in model 2, proportion of workers’ high school education, top man-
ager’s level of education, proportion of skilled production workers, investing
in R&D and bonus system are positively significant. 
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Table 3 Two-Step GMM Model on Human Capital and Labour Productivity

Robust Standard errors in ( ) and Probability values in [ ],  *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Again, R&D, skilled production workers and bonus system are the most im-
portant determinants in sequential order. Almost similar results as in model 3
of Table 3 have been also established in model 3 of Table 4. However, the coef-
ficients of the variables in model 3 of Table 4 are a bit higher perhaps due to
lesser number of variables compared ones in model 3 of Table 3. 

It is note-worthy that all the six models have valid over-identifying restrictions
as shown by Hansen’s J statistics since their respective probability values are
less than all levels of significance. Therefore, the models are correctly specified
as instruments of the models are not correlated with their respective error terms.

From the findings of the models, it could be inferred that importance of human
capital in driving labour productivity are immerse and cannot be overempha-
sized. For example, as simple as high school education it may look it is very
important in improving labour productivity for it provides workers with the
basic skills to understand and follow instructions as stated in their job specifi-
cations. Thus, literate workers ensure time efficiency in producing goods and
services as they require less time for the managers to explain their assigned du-
ties. This finding agrees with that of Adekunle and Aghedo (2015). Similarly,
when more skilled workers are assigned with production responsibilities, this
will lead to not only increase in quantity of output but also the quality of goods
and services produced would significantly improve. This is proven in the re-
sults as an increase in proportion of skilled production workers lead to 0.203
and 0.253 percent increases in sales per worker and value added per worker re-
spectively. This is because skilled workers are usually creative and more effi-
cient than their counterparts. This is again in conformity with the finding of
Aggrey, Eliab and Joseph (2010).

Furthermore, investing in research and development has been proven both the-
oretically and empirically to be instrumental to firms’ production of knowledge
(innovation). Innovating products or new methods of production would of
course translate into higher labour productivity. Again, introducing sophisti-
cated technological gadgets could significantly improve the quality and quan-
tity of goods and services, especially during this industry 4.0 era. This study
has shown that investing in R&D is the most important human capital as it re-
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sults in 0.46 and 0.56 percent increases in sales per worker and value added per
worker respectively. This is in line with the findings of Geissbauer, Schrauf,
Koch and Kuge (2014) and Lima (2016).

More so, a reward system through bonus based on performance is essential to
boosting the morale of the workers to work harder than before thereby produc-
ing more goods and services. This study has proven that because a bonus sys-
tem raises sales per worker and value added per worker by 0.20 and 0.23
percent respectively. This also is line with the finding of Krekel, Ward and De
Neve (2019). Overall, top manager’s level of education and proportion of work-
ers who attended formal training are found by the study to be crucial to im-
proving the quantity and quality of the goods and services produced. Perhaps,
this could be not divorced from the fact that educated manager is usually crit-
ical in employing competent and productive workers. On-the-job training is es-
sential in providing the workers with the needed skills to produce more goods
and services of standard quality. These findings agree with those of Dearden,
Reed and Reenen (2005), Hara (2011), Charoenrat and Harvie (2014) and Pfeifer
(2015). However, when firms’ sectors and capital are controlled, employees’
training becomes negative and significant implying a reduction in sales per
worker and value added per worker. This is may be as a result of mismatch be-
tween skills acquired during training and the skills needed for a particular line
of duty. This is also a confirmation of a close finding by McGowan and Andrew
(2017) in OECD. 

By and large, the findings of this study largely meet the theoretical expectations
of augmented Solow growth model formulated by Mankiw, Romer & Weil,
(1992). The model was formulated in response to acknowledgements by Nelson
and Phelps, (1966); Lucas, (1988); Becker, Murphy and Tamura, (1990); Romer,
(1990); and Barro, (1991) that quality (not only quantity) of labour is important
in trying to boost the productivity of a country or firm. This implies that accu-
mulated human capital has positive impact on labour productivity. 

Conclusion and Policy Implication 

Business enterprises play significant role in the development of all economies
world over. They contribute in various spheres including promoting job oppor-
tunities, reducing poverty, export promotion among many others which in turn
serves as a stepping stone in the development of a country’s economy. On the
basis of that, understanding factors promoting firms productivity remains crit-
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ical as this study investigated the impact of human capital components on
firm’s productivity in Nigeria using World Bank (2015) Enterprise Survey
dataset. The study applied two-step GMM estimator to analyse human capital
model given that the number of cross-sectional units is far greater than the time
periods. The results show investing in R&D, bonus system and proportion of
skilled production workers are the most important human capital components
that could significantly drive firms’ productivity in Nigeria. Other human com-
ponents playing peripheral roles include proportion of employees who com-
pleted high schools, proportion of employees who attended formal training and
top manager’s level of education.

The policy implications that can be drawn from the findings are precise and
clear. Since human capital components have demonstrated positive and signif-
icant correlation with firms productivity, therefore, efforts need to be made by
both government and business firms to ensure policies and strategies that can
encourage the development of human capital through strengthening the exist-
ing policies on human capital efficiency, establishment of training schools, sub-
sidies on R & D and bonuses and motivations at all levels to ensure prosperous,
competitive and sustainable development of business enterprises through
human capital development. This is indispensable to preparing Nigerian busi-
ness enterprises to effectively operating in the fourth industrial revolution (in-
dustry 4.0) era which requires not only merely skilled workers but also
sophisticated in digital skills 
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Table 1: Definitions of Variables

Source: Authors’ Computation using World Bank (2015) Data set 



The Relationship Between Exports and Economic Growth: 

The Case Study of Gambia

Musa Sawaneh

Abstract: Every country’s desire is sustainable economic development through economic growth.
For most countries, the consistency of its gross domestic product is of huge concern for its gov-
ernment and policymakers. This question is vital due to the fact that the determination of the causal
pattern between export and growth has significant implications for government or policy-makers'
decisions about the appropriate growth and development strategies and policies to adopt. Either
a developed or developing country, economic growth has been seen to promote export; similarly,
export is viewed to be an essential determinant of economic growth. But the debate of what causes
economic development is heated among researchers and economists as there is yet to be any con-
sensus on the topic. The Gambia has a developing country take no back step in this debate as ex-
port is a viable variable in the annual GDP measures. This paper contributes to the investigation of
the relationship between export and economic growth for the Gambia from 1990 to 2017. Using
annual time series economic data, we applied the econometric techniques of ADF test to prove
stationarity, acceptance of the null hypothesis of Granger causality and Johansen’s cointegration
test. The Vector Autoregressive (VAR) model was conducted and the findings indicate a positive
relationship between export and economic growth. The R-squared of 77.67% from the vector au-
toregressive test results made us accept the export-led growth hypothesis for the Gambia. Thus,
we recommended policymakers to create judicious and strategic policies that would promote export
to boost the economic growth of the Gambia.

Keywords: Economic growth, Export, The Gambia, ADF, Granger Causality, Cointegration, Vector
Autoregression Test            

Introduction

A country that wants to avoid a vicious circle; strong and sustainable economic
growth is a primary prerequisite to economic development. The Gambia ex-
ports development is a fundamental player in promoting economic growth so
to achieve sustainable economic development. It is unarguable that in an econ-
omy, there are many contributors to GDP and an increase in a country’s real
GDP is seen as an important indicator of a country’s welfare. 

The debate of export-led growth hypothesis (ELGH) and the growth-driven ex-
port hypothesis (GDEH) is still happening among economist. The proponent
of the export-led growth hypothesis claimed that export promotion through
meaningful policies like exchange rate depreciation or export subsidies im-
proves economic growth. On the contrary, some economist argued that it is the
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economy’s growth that naturally boosts export growth through international
trade. Undoubtedly, there is no international trade without export and with the
advancement of technology; regionalization and globalization are at a rapid
move. Stiglitz (2007) argued that the success of China and India is largely
caused by both export-led growth and technology through globalization. Today,
China’s products are in every continent or country and arguably community.
According to Easterly (2007), export means accessibility to the global market
and permit increased production while trade promotes a well-organized system
of allocation of resources, and trade adds to economic growth by generating
long-run gains.

These heated debates among economists take us back to Adam Smith and
David Ricardo’s classical theories of absolute advantage and comparative ad-
vantage on international trade. Both economists argued that international trade
plays a pivotal role in economic growth. The neoclassical made emphasis on
the use of comparative advantage in international trade which was later pol-
ished by contemporary economists of Eli Heckscher and Bertil Ohlin in their
H-O model that tempts to describe the patterns of trade.

Aims and Scope 

Knowing that economic growth is necessary for a nation’s sustainable economic
development, this paper aims to analyze the effect of export on economic
growth in the case of the Gambia from 1990 to 2017. Due to its labor capacity,
the Gambia was over-reliant and depending entirely on rain-fed agriculture as
the only God of its sustenance and thus the 2012 drought spread in West Africa’s
Sahel crisis caused several disasters in the Gambia. There were scores of crop
failures, food hikes, urban-rural migration as hundreds of vibrant young people
search for paid labor to send money back to their hungry family and relatives.
So this paper shall investigate the diversity of the export structure with its ca-
pacity to export more product, decrease unemployment thus could be an alter-
native aspect of concentration. In our quest to determine their relationship, we
would gain a meaningful understanding of the issue. We shall determine if any
casual relationship exists, that is, if export leads to economic growth or vice
versa. A unique analysis of the invisible exportation of tourism, physical agri-
culture raw and semi-finish products and the industrial sectors. Through our
findings, we shall recommend policymakers or government on the role of ex-
port towards economic growth.
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The Overview of The Gambian Economy

The Gambia is the smallest mainland country in Africa and located the far end
of the West with an area size of 11,300 km square surrounded by Senegal in all
three sides except for a 60 km Atlantic Oceanfront. It has a population of ap-
parently 2.1 million of which over 60% are youths with 2.05% population
growth rate and 87.8% dependency ratio. From Worldometer, the population
density in the Gambia is 214 per Km2 and 61.3% lives in urban and peri-urban
settlements. A legacy of authoritarianism, weak institution, and political insta-
bility has led the Gambia to be ranked as one of the poorest countries in the
world with 48.8% of its population living below the poverty line of less than
$1.25 per day. Central Intelligence Agency World Factbook 2018 ranked the
Gambia to have an inflation rate (consumer prices) value of 8.3%, a budget
deficit of 17.6% and an external debt of $619.7 million as per 31 December 2017.

With its vulnerability to external shocks, the Gambia has a small economy that
is dependent on tourism (service), agriculture (farming, fishing, animal rearing),
industries (woodworking, metalworking), and remittance. The location on the
ocean and proximity to Europe has made the Gambia one of the tourist desti-
nations in Africa. Remittance inflows to the Gambia have covered up to one-
fifth of its GDP in 2017. The subsistence rain-dependant agriculture used to be
the largest contributor to the Gambia’s GDP with over 70% and a labor force of
75% in the 1990s. The end of the 20th century to the beginning of the 21st cen-
tury is seeing a slow vanishing of concentration from agriculture to service sec-
tors. As of 2017, the used to be life determinant agriculture is now the second
highest contributor to the Gambia’s economy with a GDP of 20.4% and the in-
dustrial sector covers 14.2%. The services sector that comprises of tourism, gov-
ernment activities, communications, transportation, finance, and all other
private economic activities that do not produce material goods contribute up
to 65.4% to GDP in 2017.

However, the Gambia export growth is viewed to be important because it has
a huge effect on foreign exchange and international market which brings rev-
enue. According to the Observatory of Economic Complexity (OCE), the Gam-
bia is the 177 largest export economies in the world. The agriculture, industry
and service sector all contribute to the top exports of the Gambia. In 2017, the
Gambia exported $109.7 million and imported $316.1 million, resulting in a neg-
ative trade balance of $206.4. The exports of the Gambia are peanut products,
fish, cotton lint, palm kernels, rough wood, cashew, used clothing and its top
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export destinations are Mali 36.3%, Guinea 24.5%, Senegal 12.3%, China 11.7%,
Guinea-Bissau 5.8% in 2016. 

The highest export in the Gambia is the invisible export of tourism. Tourism is
the highest earner of foreign exchange as hundreds of thousands of tourists
visit the Gambia to boost not only the export sector but other economic sectors
as well. According to the World Travel and Tourism Council report 2018, in
2017, tourism had generated visitor exports of $114.9 million, a direct contribu-
tion of 8.2% and a total contribution of 21.3% to GDP. The totality of the tradi-
tional exports and the invisible exports of tourism counts a lot in the GDP of
the Gambia. We can infer that from the statistics above that fluctuations in ex-
ports on average might create uncertainties, instability and discourage foreign
direct investment thus hold back the economic growth pace of the Gambia.

Literature Review

In terms of the theoretical and empirical literature, there are numerous studies
that have been conducted to find the nexus between export and economic
growth, however, the debate with respect to export being a key factor for eco-
nomic growth has been happening since time immemorial. The argument of
the export-led growth hypothesis (ELGH) and the growth-driven export hy-
pothesis (GDEH) can be tracked down from the founding fathers of modern
economic thought, the classical. Both Adam Smith and David Ricardo argued
that international trade is a key factor in economic growth and that specializa-
tion brings economic gains. Their arguments were that a country will gain an
advantage if it should export goods that it produces in copious to a country
that does not produce or produce in minimal. Their theories have been criti-
cized by many past and contemporary economics who indicated that foreign
trade hypothesis as an engine of growth can be harmful to poor developing
countries. The neo-classical continued by emphasizing on the idea of compar-
ative advantage and that the positive externalities encourage economic growth.

In the empirical literature, there are multiple findings with regards to these
studies and it has been substantiated by researchers and economists that there
exists a relationship between export and economic growth, although some find-
ings showed no relationship between them. For instance, Boltho (1996) investi-
gated whether growth in Japan for three periods of its modern economic history
(1913-37, 1952-73, and 1973-90), was export-led. The results of five very different
tests suggested that domestic forces rather than foreign demand propelled
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longer-run growth. This was particularly so in the high-growth period of 1952-
73. He concluded that exports may, however, have been crucial in initiating sev-
eral cyclical upswings.

Abu-Bader and Abu-Qarn (2004). examined the export-led growth (ELG) hy-
pothesis for nine the Middle East and North Africa (MENA) countries in three-
variable vector autoregressive and error correction models. When they
considered total exports, there results rejected the ELG hypothesis in almost all
of the countries examined. However, when they considered only manufactured
exports, they found no causality for countries with relatively low shares of man-
ufactured exports in total merchandise exports and bidirectional causality for
countries with relatively high shares. Their findings suggested that promoting
exports may contribute to economic growth only after a certain threshold of
manufactured exports has been reached.

Shihab and Soufan (2014) studied the causal relationship between economic
growth and exports in Jordan using the Granger methodology in order to de-
termine the direction of the relationship between the two variables during the
period 2000-2012. The study found that there is a causal relationship going from
the economic growth to Export, and not vice versa. Based on the outcome of
causality tests, the changes in the economic growth help explain the changes
that occur in the Export.

Kilavuz and Topcu (2012) investigated the effect of different classifications of
export and import on economic growth in 22 developing countries in the 1998–
2006 period and they based their test on two models, via panel data analysis.
According to the results of their first model, the analysis of which included vari-
ables such as high and low-tech manufacturing industry exports, investment
and population, it was found that only two variables, high-tech manufacturing
industry export and investment, have a positive and significant effect on
growth. In addition to the first model which included the analysis of all vari-
ables, the second model investigated the effect of high and low-tech manufac-
turing industry imports on growth. Their findings revealed that only high-tech
manufacturing industry export, investment, and low-tech manufacturing in-
dustry import have a positive and significant effect on growth. 

Iqbal and Hameed (2012) examined the causality between exports and eco-
nomic growth of Pakistan, through the application of econometric technique
Granger causality by using real exports of Pakistan, real GDP of Pakistan, and
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real terms of trade of Pakistan. The results were based on annual data collected
from 1960 to 2009. The empirical results from Granger causality technique
clearly indicated that there exists unidirectional causality from GDP to exports
in Pakistan but not vice versa.

In the case of India, Mishra (2011) attempted to reinvestigate the dynamics of
the relationship between exports and economic growth for India over the period
1970 to 2009. Applying popular time series econometric techniques of cointe-
gration and vector error correction estimation, the study provided the evidence
of stationarity of time series variables, the existence of long-run equilibrium re-
lationship between them, and finally, the rejection of export-led growth hypoth-
esis for India by the Granger causality test based on vector error correction
model estimation. To simply put, India proved the hypothesis of growth-driven
exports over the sample period.

According to Abdullah, Shaari et al (2017), a rise in export can boost economic
growth and vice versa. Their study attempted to prove the existence of bidirec-
tional relationships between export and economic growth in Malaysia. They
collected annual data on export, GDP, employment and fixed capital formation
and they conducted analysis from 1984 to 2014. They employed the Vector Au-
toregressive Model (VAR) and they found out that there is a bidirectional rela-
tionship between export and economic growth in Malaysia. 

Chen (2007) attempted to assess the validity of the Export-led Growth (ELG)
and the Growth-driven Export (GDE) hypotheses in Taiwan by testing for
Granger causality using the vector error correction model (VECM) and the
bounds testing methodology developed by Pesaran et al. (PSS, 2001). The em-
pirical results substantiate that a long-run level equilibrium relationship exists
among exports, output, terms of trade and labor productivity of the model and
that Granger causal flow between real exports and real output is reciprocal.
They concluded that their results attested to the advantage of the export-led
growth strategy for continuous growth in Taiwan.

China’s swift growth and success in the alleviation of poverty amazes the world
until today. Razmi (2008) used a simple framework with a Kaleckian flavor to
analyse structural developments in the Chinese economy and to understand
some of the distributional consequences. Some of the possible sources of these
distributional developments were then further analyzed using a trade-theoretic
approach. Other aspects of China’s investment- and export-led growth strategy
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were discussed along with the problems that the focused pursuit of such a strat-
egy has raised. They concluded that China’s growth model may now have out-
lived its utility, both on economic and socio-political grounds.

Due to the replacement of import-substitution by export-led growth, Palley
(2002) administered the export displacement hypothesis by analysing the
changing pattern of U.S. imports. The evidence showed that there is significant
cross-country crowding out, with exports to the U.S. from the four East Asian
tiger economies (Taiwan, South Korea, Hong Kong, Singapore) being subject to
a large crowding out effect from China. Japanese exports to the U.S. have also
become subject to a large crowding out effect from Mexico.

Medina-Smith (2000) analyzed the case of Costa Rica using annual data for the
period 1950-1997. In using several procedures to test for cointegration, the study
went beyond the traditional neoclassical theory of production as they estimated
an augmented Cobb Douglas production function and examined empirically
the short-term as well as the long-run relationship. The study revealed that the
ELGH is valid in this particular case; however, the empirical results showed
that physical investment and population mainly drove Costa Rica's overall eco-
nomic performance from 1950 onwards.

Pandhi (2007) made an analysis on the theories behind the role that exports play
in the growth and used regression analysis for four African nations’ economic
data from 1981-2003, namely the Democratic Republic of the Congo, Nigeria,
Malawi, and Guinea Bissau. The data showed a mostly positive relationship
between exports and growth and mixed results for the other independent vari-
ables, investment, and population.

According to Yee Ee (2015), the export-oriented growth strategy is valid in Sub-
Saharan African countries. They investigated the validity of Export-Led Growth
(ELG) hypothesis in selected Sub-Saharan African (SSA) countries for the period
1985 to 2014. A new generation panel data approach was applied such as panel
unit root, panel cointegration, Fully Modified OLS (FMOLS) and Dynamic Or-
dinary Least Square (DOLS). Their empirical findings of the study revealed that
the panel unit root is stationary after the first difference and presents a cointe-
gration. After the confirmation of panel cointegration, it proved that there exists
a long-run relationship between exports and growth based on FMOLS and
DOLS results. FMOLS and DOLS estimation showed a positive impact of in-
vestment, government expenditure and exports on economic growth.
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In the case of the Gambia, Gibba and Molnar (2016) made a study on the causal
relationship between the Gambia exports and economic growth (GDP) using
the Error Correction Model (ECM) for the time series data period 1980-2010.
They estimated econometric models to test for time series properties: unit root
(ADF) and Co-Integration (Johansen’s procedure). With these (time series) data,
a short and long-run relationship was established between GDP and exports
using an Error Correction Model (ECM). The empirical results found the R-
squared to be 63.49%. This statistically implies that the Gambia’s economic
growth (GDP) can be explained by its total export at a rate of 63.49%, meaning
that total export growth is a good determinant of economic growth. However,
from 2003 to 2010, there was a negative relationship between GDP and exports
which they argued that it might be due to domestic and international, social
and economic changes, including the fiscal deficit trends.

According to Ceesay (2017) export is negatively correlated with GDP. Their
study examined the general impact of trade on economic growth in the Gambia
from 1965 to 2016. Accordingly; they have done three analyses in order to get
appropriate answers to their research problems. They performed some econo-
metric methods such as the Augmented Dickey-Fuller test, Johansen co-inte-
gration test, and vector error correction model. The findings of the stationary
test showed the presence of unit root. The OLS regression results showed that
import, interest rate, real effective exchange rate, and inflation are positively
correlated with GDP, while export is negatively correlated with GDP. The result
showed that GDP lag, import, and real effective exchange rate cannot influence
economic growth whiles export, interest rate, and inflation can highly influence
the economic growth of the Gambia, even though export negatively influence
economic of the Gambia.

It is clear that from the above pieces of literature, the heated debate is incessant.
Some findings are proponents of the ELGH while some research total rejected
the hypothesis by hypothesizing that countries should be growth-driven export.
The investigation of past works of literature on export and economic growth
nexus are uncountable however for the case of the Gambia it is limited. This
paper is going to re-investigate the effect of export on the economic growth of
the Gambia and argue or support the findings for Ceesay (2017) and Gibba and
Malnor (2016).
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Methodology

Data

The main goal of this paper is to investigate the effect of export on the economic
growth of the Gambia. The study uses annual time series data set which was
sourced from the World Bank Development Indicator covering the period 1990-
2017. The investigation is based on four economic variables and they are Gross
Domestic Product (GDP), Export (EX), Import (IM) and Agriculture (AG).

Model specification

In the model, GDP (current US$) is used as a proxy for economic growth and
the dependent variable, while Exports of goods and services (% of GDP), Im-
ports of goods and services (% of GDP) and Agriculture, forestry, and fishing,
value added (% of GDP) are the independent variables. 

In finding the economic growth and export nexus, the methods used for esti-
mation were first, to do Wald Test (also called the Wald Chi-Square Test) which
we used to test the goodness of fit of an explanatory variable. We employed
Unit roots test to check for stationarity attributes, Ganger Causality test for
causality and Cointegration test to determine the long-run relation between the
two variables. The natural model is as follows:

Heteroscedasticity is a huge problem, so we turned the variables into their nat-
ural logarithms to avoid it. 

LGDP= π0 + π1 LEX+ π2LIM+ π3 LAG+ μt…………………… (2)

and L= log
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We conducted a Wald Chi-Squared test to check the significance of the variable
and our result from table (1) reject the null hypothesis thus proving that the
variables should be included in the model.

Table 1 Wald Test

Source: Author’s own calculation using E-views

Unit Root Test

Upon confirming the significance of the variables from the Wald Test, we now
test for unit root. Unit Root Test is done to determine whether a variable sta-
tionary or not. The stationarity or non-stationarity of the data series could be
tested by using many tests presented in economic literature such as KPSS test,
Phillps and Person (PP) test but the well-known test is the Augmented Dickey-
Fuller (ADF) technique which we used here. The ADF test at AR(2) is used and
it consists of regressing the series of the first difference against the series lagged
once, lagged difference terms in addition to the constant and time trend which
is optional. It can be written as follows:

We added more lags in equation (5) in other to remove serial correlation from
the error term which might not affect the consistency of our OLS estimator but
might disrupt its efficiency:
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ΔYt= α+δYt-In the regression process, the unit root test is directed on the coef-
ficient of Yt-1 from equation (5). The set hypotheses: the null hypothesis is that
the variable Yt is non-stationary (H0: δ = 0) while the alternative is that Yt is
stationary (H1: δ ˂ 1). If the coefficient of Yt is equal to zero, it means the variable
Yt contains a unit root otherwise n the other hand, if the coefficient is less than
1, we reject the null and conclude that Yt is stationary. We used the E-views sta-
tistical software to run the regression on each data series and MacKinnon (1996)
one-sided p-values served as the benchmark for rejection and otherwise.

Granger Causality Test                                                                                                         

The Granger causality test was developed to test if one time series is beneficial
in forecasting another variable. It was proposed by Clive Granger in 1969 and
he argued that if a variable (say export) “Granger-causes” another variable (say
GDP), then the past values of export should contain information that helps pre-
dict GDP.

For better illustration, let’s consider the bivariate linear autoregression model
of our two variables i.e. GDP and export by stating a basic AR(1) model:

From the equation (6), we create our vector autoregressive (VAR) distributed
lag model where the summation helps us to get rid of serial correlation. The
equations are as follows: 

The p is the highest lagged value that can be included in the model and A and
δ are the coefficients of the variable while μ and ε are the unused variables
(error term). The hypotheses are as follows:

Export (ex) does not Granger cause Economic growth (GDP)

Economic growth (GDP) does not Granger cause Export (ex)
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In equation (6), export does not Ganger cause GDP if the coefficient δ is insignif-
icant (H0: δ= 0) but does if otherwise. From equation (7), GDP does not Granger
cause Export if the coefficient A is insignificant (H0: δ= 0). In similar manner, if
the reduction in the variance of the error term μ (or ε) was due to the inclusion
of EX (or GDP) in both equations, then we can infer that EX (or GDP) Granger
causes GDP (or EX). Using E-views statistical software, our null and alternative
hypotheses are as follows respectively:

H0: Export (ex) does not Granger cause Economic growth (GDP) and vice versa.

H1: Export (ex) does Granger cause Economic growth (GDP) and vice versa.

Cointegration Test

After observing for unit root and Granger causality of the data series, we are to
determine if there is a long-run relationship between the variables. So to inves-
tigate the long-run economic growth and export nexus, we applied the Johansen
Cointegration using the maximum likelihood test procedure. This approach is
based on two test statistics, the maximum eigenvalue test statistic and trace test
statistics. The Johansen test implies estimating unrestricted vector autoregres-
sive (VAR) model:

Where Yt = K which is a vector non-stationary I(1), Ao  is a vector of constant,
p is the maximum lags value, Aj is the matrix of variables that can be estimated
and μt is the vector of innovation that is independent and identically distrib-
uted. This study used the E-views statistical software to check if GDP and ex-
port has a long-run relationship. 

Results, Findings and Interpretation

The stationarity of the model depends on the result of our unit root test. As al-
luded above, we used the Augmented Dickey-Fuller test on the model as shown
in Table 2.  

Table 2. portray the result of the ADF test for stationarity and the critical value
of 10, 5 and 1 percent levels of significance were employed. The null hypothesis
of the presence of unit root is accepted for GDP and AG at their level as the p-
value is greater than 0.05 while EX and IM rejected the null hypothesis at their
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levels. All the variables rejected the null hypothesis at their first difference.
Therefore in the first difference, the variables are stationary and integrated into
the same order of one, ie I(1). 

Table 3 Granger Causality Test Results Source: Author’s own calculation using E-
views.

The table 3 shows the result from the Granger causality and the significant value
used is alpha 0.05 percent level. Siting from the probability value, the null hy-
pothesis that export does not Granger-Cause GDP and that GDP does not
Granger-Cause export are both accepted at 5 percent level of significance.

Table 4 Hypotheses Assessment Summary Source: Author’s own calculation using
E-views.

Table 2 Augmented Dickey-Fuller Test Results Source: Author’s own calculation

using E-views.
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Lag Length Selection Test

We do not arbitrarily determine lags as it may cause the model to lose its de-
grees of Freedom, bring statistically insignificant coefficient, multicollinearity,
and specification error. We, therefore, use the lag length selection test to know
which lag is the best fit for investigating the relationship between the variables.
There are up to four ways to choose from the test such as Final Prediction Error
(FPE), Akaike Information Criterion (AIC), Schwarz Information Criterion (SC)
and Hannan-Quinn Information Criterion (HQ). However, the most common
is the Akaike Information Criterion (AIC) and Schwarz Information Criterion
(SC) and in this study, we use lag 3 of  AIC from the table (5).

Table 5 Lag Length Selection test Results

* indicates lag order selected by the criterion

R: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)

Table 6 Johansen’s Cointegration test statistic Source: Author’s own calculation using
E-views

Trace test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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Max-eigenvalue test indicates no cointegration at the 0.05 level

* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level

**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Our results from table 5 show the long-run relationship between GDP and ex-
port. We used the Johansen Cointegration method in our investigation and the
findings of Trace test portray no long-run relationship between export and GDP,
in other words, we fail to reject the null hypothesis of no cointegration between
the two variables. The Maximum eigenvalue test also ascertained this result.
Therefore, we can conclude that our two variables of investigation have no
long-run relationship between them so we cannot use the Vector Error Correc-
tion Model (VECM) instead we Vector Autoregression (VAR) test will be appro-
priately conducted.
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Table 7 VAR test Results Source: Author’s own calculation using E-views.

The Vector Autoregressive is essential to measure the causal relationship which
can be seen in table 7 and it shows that there is a significant relationship be-
tween GDP and its first lag, likewise EX and its first lag. It also shows that GDP
of lag 2, EX (export) at both lag 1 and 2 are insignificant to economic growth
(GDP) and similarly, GDP of lag 1 and 2, and EX (export) of lag 2 does not have
any significant impact on EX (export). We can also see that a 1% increase in the
first lag value of GDP will increase GDP by 1.05% and a 1% rise in the first lag
value of export, the export will increase by 0.43%. In addition, we conducted a
Wald test and the outcome shows that export at lag 1 and 2 jointly does not
have any effect on economic growth (GDP).

Conclusion and Recommendation 

International trade has been viewed to be one of the determinants of economic
growth by both the Classical and Contemporary economist. However, the re-
duction of import substitution and to the elevation of export promotion in the
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mid-1970s in the developing countries has seen a great shift. Also, the debate
between ELGH and GDEH is common in the literature and different results
support both hypotheses. This research was conducted to examine the effect of
export on economic growth for 27 years period (1990 to 2017). In our quest to
advance the exciting research on the heated topic, we employed the popular
econometric methodologies by firstly using a Wald test to check for the rele-
vance of the variables in the model. The outcome of the Wald test shows that
the variables are relevance. 

The ADF unit root test was also conducted and the findings discovered that all
the data series are stationary at first difference. The Granger causality procedure
accepted the null hypothesis of no causality at both ends. After determining the
best lag, we used the Johansen Cointegration test and the indicated results of
no cointegration in the two variables permitted us to conduct the Vector Au-
toregressive (VAR) test. Table 8 [Appendix] outcomes signaled that a relation-
ship exists between export and economic growth. The outcome of the VAR test
showed a positive relationship between export and GDP. This empirical result
indicates that these two variables are related in the past. From the empirical
Appendix, the R-squared was found to 77.67%. Statistically, this means that
77.67% of the Gambia’s GDP (a proxy for Economic growth) can be explained
by the overall export (both goods and services). This result conforms to the ex-
port-led growth hypothesis and findings of Gibba and Molnar (2016) which in-
dicated that 63.49% of the GDP can be explained by total export. 

We can conclude that using OLS, the log regression results from Table 9 [Ap-
pendix] indicated that both Export and Agriculture are negatively correlated
with GDP but Import is positively correlated. The negative correlation might
be due to the West Africa Ebola crisis, drought spread in West Africa’s Sahel,
spontaneous economic and social instability. These findings are clear empirics
that exportation (particularly tourism) is vital to the economic growth of the
Gambia. Thus the government or policymakers are recommended to devise
well-carved policies that are essential to the micro and macroeconomics of the
country thus boost the export sector of both goods and services. The booming
of the export (Tourism) opens multiple doors for other sectors thus increase
GDP. The agricultural sector should be revitalized to avoid primitive, rain-de-
pendent and subsistence farming system. Modern, irrigation and a mechanized
farming system should be encouraged to promote the exportation of farm prod-
ucts.
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Appendix

Source: Author’s own calculation using E-views 
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Table 9 Source: Author’s own calculation using E-views.
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