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ÖZET  

Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 19 ülkenin Dünya Bankası resmi 

sitesinden elde edilen 2000-2018 dönemine ait yıllık verilerle 

cari işlemler açığı belirleyicilerinin panel veri analiz yöntemi 

kullanılarak incelenmesidir. Analizde; sabit etkiler modeli, 

rassal (tesadüfi) etkiler modeli, GMM ve system GMM 

ekonometrik modelleri yer almaktadır. Bu analizde, bağımlı 

değişken olarak cari işlemler açığı; bağımsız değişken olarak ise 

kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), portföy yatırımları, 

brüt sabit sermaye oluşumu, brüt tasarruflar ve ticaret (%GSYH) 

göstergeleri değerlendirilmiştir. Analizde elde edilen tahmin 

sonuçlarına bağlı olarak bu değişkenlerin cari işlemler açığına 

etkileri yorumlanmıştır. Ampirik analiz sonucunda elde edilen 

bulgulara göre; bağımlı değişken olan cari işlemler açığı ile 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanan bağımsız 

değişkenler; kişi başına GSYH ve brüt tasarruf olmuştur. Cari 

işlemler açığı ile arasında anlamlı fakat negatif yönde bir ilişki 

tespit edilen bağımsız değişkenler ise; brüt sabit sermaye 

oluşumunu ve ticaret (%GSYH) olmuştur.  Ayrıca cari işlemler 

açığı ile portföy yatırımları arasında istatistiksel olarak anlamlı 

bir ilişki saptanamamıştır. Bu çalışmada, modelin beklentilerle 

uyumlu olarak istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Cari İşlemler Açığı, GSYH, Panel Veri 

Analizi 

JEL Sınıflandırma Kodları: F32, O40, C33 

ABSTRACT 

The aim of this study is to investigate determinants of the 

current account deficit with 19 selected countries annual data 

for the period of 2000-2018 obtained from the World Bank 

official site using the panel data analysis method. In this 

analysis; fixed effects model, random (random) effects model, 

GMM and system GMM econometric models are included. 

With the estimates obtained as a result of the analysis, the 

extent to which these variables on the current account deficit 

were interpreted. In this analysis, the current account deficit as 

a dependent variable; as independent variables, gross domestic 

product per capita (GDP), portfolio investments, gross fixed 

capital formation, gross savings and trade (%GDP) indicators 

were evaluated. According to the findings obtained as a result 

of empirical analysis; a significant and positive relationship 

was found between the current account deficit (which is the 

dependent variable), and the GDP per capita (which is the 

independent variable).A statistically significant relationship 

could not be found between the current account deficit and 

portfolio investments. It is seen that the current account deficit 

and gross fixed capital formation have a significant but 

negative effect. A significant and positive relationship was 

found between the current account deficit and gross savings. In 

addition, a significant but negative relationship was found 

between the current account deficit and trade (GDP). In this 

study, it is seen that the model is statistically significant in line 

with expectations. 

Keywords: Current Account Deficits, GDP, Panel Data 

Analysis 

JEL Classification Codes: F32, O40, C33 

1. GİRİŞ 

Ödemeler dengesi alt hesaplarının en önemlileri arasında yer alan cari işlemler açığı, yıllar boyunca 

yalnızca gelişmekte olan ülkeler için bir sorun olarak ele alınırken son yıllarda gelişmiş ülkelerin de 

bu durumdan mustarip olduğu görülmektedir. Günümüzde ülkeler arasında yaşanan hızlı ve yoğun 

etkileşim sürecine bağlı olarak önemi artan cari işlemler dengesi, bir ülkenin makroekonomik 

istikrarı ve refahı açısından hem kamuoyunda hem de ekonomi literatüründe en çok üzerinde 

durulan konuların başında gelmektedir. Böylece söz konusu açığın giderilmesi doğrultusunda 

politikaların seçimi, cari işlemler açığının belirleyicilerinin tespitine yönelik olmaktadır. 2008 

yılında ABD’de başlayan küresel krizde etkisi olduğu düşünülen cari işlemler hesabında meydana 

gelen değişiklikler, ekonominin kırılgan yapısı bakımından kilit bir gösterge olmaktadır. 
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Dolayısıyla cari işlemeler hesabı, ekonomik kararlar ve beklentilerin oluşumu noktasında da önem 

arz etmektedir.   

Bu çalışmanın amacı, seçilmiş 19 ülke bazında (Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, 

Çin, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Güney Kore, Güney Afrika, İngiltere, İtalya, Japonya, Kanada, 

Letonya, Litvanya, Portekiz, Rusya, Türkiye, Meksika, Yunanistan) cari işlemler açığının 

belirleyicilerini 2000-2018 dönemine ait yıllık veriler kapsamında panel veri analiz yöntemi 

uygulanarak tespit etmektir. Cari işlemler açığının belirleyicileri olarak kişi başına GSYH, portföy 

yatırımları, brüt sabit sermaye oluşumu, brüt tasarruflar ve ticaret (%GSYH) serileri alınmıştır. 

Analiz sonucunda elde edilen tahminler ile kişi başına GSYH, portföy yatırımları, brüt sabit 

sermaye oluşumu, brüt tasarruflar ve ticaret (%GSYH) değişkenlerinin cari işlemeler açığını nasıl 

etkilediği değerlendirilmiştir.  

Farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin ve belirlenen değişkenlerin seçimine ilişkin olarak 

özellikle Türkiye’de yapılan çalışmaların sınırlı olması, çalışmanın literatüre önemli bir katkı 

sağlayacağını düşündürmektedir. Makroekonomik değişkenlere bağlı olarak cari açık ile ilişkinin 

tespit edilmesi, bu sorununun giderilmesine yönelik politikaların üretiminde önem arz etmektedir. 

Bu değişkenlerin seçilme nedeni; cari açığın belirleyicilerinin tespiti mahiyetinde diğer 

çalışmalardan farklı değişkenler de kullanarak buna ilişkin bulgulara ulaşmaktır. Literatürdeki 

çalışmalarda genel olarak cari açık ile GSYH arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur. Çalışmada ilk 

olarak; cari işlemler açığını belirleyen faktörlerin teorik olarak değerlendirilmesiyle birlikte dünya 

genelinde ve Türkiye özelinde cari işlemler açığına değinilmiştir. İkinci olarak, ampirik literatür 

çerçevesinde cari işlemler açığını etkileyen faktörlerden bahsedilmiştir. Daha sonra, ampirik analiz 

çerçevesinde ise panel veri modelinin kullanıldığı yöntem, veri seti ve modeller incelenerek 

araştırma bulguları doğrultusunda tespiti gerçekleştirilmiştir. Ardından da bulgulara ilişkin bir 

değerlendirme niteliğinde sonuç kısmına yer verilerek çeşitli politika önerileri sunulmuştur. 

2. CARİ İŞLEMLER AÇIĞI VE BELİRLEYİCİLERİ: TEORİ VE AMPİRİK LİTERATÜR 

Ödemeler bilançosu dengesi (ödemeler bilançosu, dış ödemeler dengesi), ülkelerin belirli 

dönemdeki dış ekonomik ve mali durumlarını raporlamaktadır. Dolayısıyla dış ödemeler dengesi, 

bir ülkede belirli bir dönemde yerleşik kişilerle gerçekleştirdikleri bütün ekonomik işlemlerin 

sonuncunu yansıtan sistematik bir kayıt biçimi (istatistiki bir rapor) olarak ifade edilmektedir. 

Ödemeler bilançosunu oluşturan hesaplar ise; “finans hesabı, sermaye hesabı, cari işlemler hesabı, 

net hata ve noksan hesapları ve resmi rezervler hesabı” şeklinde belirtilmektedir (Bulut, Dikmen & 

Çermikli, 2018: 51). Nitekim ödemeler bilançosunu oluşturan hesaplardan biri olan cari işlemler 

dengesinin dinamikleri; bir ülkenin ekonomik açıdan gelişmişlik seviyesine, sosyo-politik yapısına 

ve mevcut doğal kaynaklarına göre farklılaşabilmektedir (Karagöl ve Erdoğan, 2017: 356). Bir 

ülkenin makroekonomik performansına yönelik önemli bir gösterge olan cari işlemler hesabı, mal 

ve hizmet ticaretinin yanı sıra yatırım gelir-giderlerini içermektedir. Bir diğer yaklaşımla cari hesap, 

“mali denge, tasarruf-yatırım oranı ve ekonomik büyümenin itici gücünü” teşkil eden “özel 

tasarruflara” ilişkin olmakla birlikte “ulusal piyasaların uluslararası piyasalarla yaptığı mal ve 

hizmet ticaretini (ihracat ithalat farkını)” temsil etmektedir. (Kesikoğlu, Yıldırım ve Çeştepe, 2013: 

16).  

Cari işlemler hesabındaki dengesizlikler, son yıllarda küresel finansal istikrarı tehdit etmektedir 

(Kesikoğlu vd., 2013: 16). Cari dengedeki bozulma, yatırımlar ile tasarruflar arasındaki farkı 

belirtmektedir. Cari dengenin açık vermesi, bir ülkenin yurt içi tasarruflarının kaldırabileceğinden 

daha fazla yatırım yapılması olarak ifade edilmektedir. Cari açık, ödemeler bilançosunun dengede 

kalması açısından büyük önem taşımaktadır. Bir ülkenin ithalatının (ithal ettiği mal ve hizmetler) 

ihracatından (ihraç ettiği mal ve hizmetler) fazla olması durumu cari açık olarak ifade edilmektedir 

(Cesur ve İrez, 2019: 87). Bir başka ifadeyle cari işlemler hesabında bir açık, dış dengeden giderek 

daha fazla ıraksama ve/veya sapma anlamına gelmektedir (Telatar, 2011: 22). Ayrıca cari işlemler 

hesabının her dönem açık veya fazla vermeden dengede olması optimal bir politika tercihi olarak 

ifade edilmemektedir. Dolayısıyla cari açıklık aslında bir zayıflık belirtisi olmamakta, 
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“hükümet/firmalar/hanehalkları” arasındaki “kararlar/tercihler/etkileşimler” neticesinde tespit 

edilen makroekonomik bir olgu biçiminde de değerlendirilmektedir (Turan ve Afsal, 2020: 218). 

Nitekim şunu ifade etmek gerekir ki; cari işlemler dengesinin açık vermesi, gelişmekte olan 

ülkelerle birlikte bazı gelişmiş ülke ekonomilerin de karşılaştığı bir sorun olmuştur (Cesur ve İrez, 

2019: 87). 

2.1.  Dünyada ve Türkiye’de Cari İşlemler Açığı 

Ülke ekonomilerinde cari fazla ya da cari açık ortaya çıksa da, bu ekonomilerin asıl amaçları denge 

durumuna gelebilmek olduğu için bu doğrultuda politikalar üretmeye gayret etmektedirler. 

Ülkelerin cari açık ile mücadelesinde genel olarak başvurmuş oldukları metotlar ve/veya 

uyguladıkları para ve maliye politikaları, sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik seviyelerine, mevcut 

hammadde ve doğal kaynaklarına göre farklılaşabilmektedir (Karagöl ve Erdoğan, 2017:355). II. 

Dünya Savaşı’nın ardından dünyada yeniden bir ekonomik düzenin kurulması ve döviz kurlarında 

istikrarın sağlanması noktasında pek çok ülke kendini yeni bir çabanın içerisinde bulmuştur. Bu 

çabalar neticesinde serbest bir dünya ticareti, uluslararası rezervlerin iyileştirilmesi ve ödemeler 

dengesi açıklarının giderilmesi doğrultusundaki ihtiyaçları temin edebilecek uluslararası bir para 

sisteminin oluşturulması kararlaştırılmıştır. En nihayetinde 1944 yılında, ABD’nin New Hampshire 

eyaletindeki kasabalardan biri olan Bretton Woods’ta yapılan konferansta Uluslararası Para Fonu 

(International Monetary Fund - IMF)’nin kurulmasına yönelik bir karar alınmıştır. Bütün bu 

gelişmeler, IMF ve Dünya Bankası’nın temellerinin atılmasına imkân vermiştir. Bu şekildeki bir 

ödeme sistemiyle amaç; gerekli dengeyi oluşturarak ticaretin gelişmesini sağlamaktı. Nitekim 

IMF’nin işlevi; paraların karşılıklı konvertibilitesini sağlamak ve döviz kurunu düzenleyerek üye 

ülkeler arasındaki ödemeler dengesi açıklarını finanse etmek iken, Dünya Bankası’nın işlevi; 

savaşta hasara uğrayan Avrupa ekonomilerine yeniden toparlanma sürecinde uzun vadeli krediler 

(35-50 yıllık) sunarak yardımcı olmak, gelişmiş ülkelerin mali imkânlarını gelişmekte olan ülkelere 

yönlendirerek dünya genelinde yaşam kalitesini yükseltmek ve yoksulluğu azaltmaya yönelik 

proje/program kredileri sağlamak olmuştur. Günümüzde de, bu iki kurum gelişmekte olan ve/veya 

az gelişmiş ülkeler için önemini korumaya devam etmektedir (Yiğit, 2018:45; Öztürk, 2006: 37). 

Türkiye özelinde ise; ciddi oranda artan ithalat bağımlılığı, cari işlemler açığını dış ticaret kanalıyla 

artırmaktadır. Bu sorunun çözümü olarak Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler, yüksek teknolojiye 

yönelmek ve mevcut işlerinde de rekabetçi bir hale gelmek gibi bir gayretin içerisinde olmaktadır. 

Söz konusu rekabetçiliğin ise “inovasyon” ve “verimlilik” olmak üzere iki bileşeni bulunmaktadır. 

Bu ülkeler, toplumsal refah düzeylerini arttırma gayeleri bakımından yüksek büyüme oranlarına 

ihtiyaç duymaktadır. Keza, cari açık sorununu giderebilme açısından uzun dönemli bir büyümenin 

sağlanması gerekmektedir. Bu noktada da teknolojik ilerlemenin önemi dikkat çekmektedir. 

Teknolojik ilerleme olmaksızın yüksek gelirli ülkeleri yakalayacak uzun dönemli bir büyümenin 

sağlanması mümkün olmamaktadır (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013). 

2.1.1. Dünya Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı 

Cari işlemler dengesi, ekonominin performansına ilişkin önemli bir bilgi kaynağı niteliğinde olup 

değerli makroekonomik politika önerileri sunmaktadır (Yang, 2011:2). Cari açık sorunu 1980’li 

yılların başında, gelişmekte olan ülkelerin karşılaştığı, çözmeye çalıştığı ve bu doğrultuda politika 

üretmeye çabaladığı bir konu olarak bilinmektedir (Obstfeld, 2012: 2-4).  Nitekim az gelişmiş veya 

gelişmekte olan bir ülkede, kişi başı gelir miktarının düşüklüğü, bireylerin tasarruf yapmalarındaki 

engeller, yüksek yatırım ihtiyacı ile birleşince söz konusu ülkeler dış borçlanma yoluna gitmekte ve 

dolayısıyla da cari işlemler hesabı açık vermektedir. Ayrıca bu ülkelerin dışa bağımlı olmaları 

nedeniyle ithalatında meydana gelen sürekli artışlar da cari işlemler hesabının sürekli açık 

vermesine yol açmaktadır. Söz konusu ülkeler, genel olarak bu açığı kapatabilmek için dış finansal 

kaynaklara bağımlı hale gelmektedir. Ancak günümüzde yalnızca cari açık sorunu az gelişmiş 

ve/veya gelişmekte olan ülkelerin bir sorunu olmaktan çıkmış, bu durum aynı zamanda gelişmiş 

ülkeler için geçerli olmaktadır. Gerek ticaretin küreselleşmesi gerekse finansal küreselleşme 

neticesinde bir ekonomide meydana gelen küçük çaplı bir kriz adeta domino etkisi yaratmakta ve 
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diğer ülkelere sıçrayarak bütün dünyayı etkisi altına alabilmektedir. 2008 yılında ABD’de patlak 

veren ve kısa sürede dünya ekonomisini ciddi ölçüde etkileyen “Mortgage Krizi”nin, bunun en 

yakın örneği olarak ifade edilmesi mümkündür (Karagöl ve Erdoğan, 2017: 355). Bu küresel kriz, 

bazı makroekonomik değişkenlerin (cari işlemler açığı değişkeni de dâhil) iyi bir şekilde analizini 

zorunlu kılmaktadır. Nitekim finansal sistemdeki sorunlar, 2007-2008 krizinin küresel boyutta 

gerçekleşmesi ve bunun devam etmesine büyük ölçüde etki etmiştir. Finansal sistemdeki çarpıklığı 

tetikleyen bir kavram olarak “tasarruf çarpıklığı (paradoksu)” literatürde yerini almıştır. Ülkeler 

arasındaki tasarruf oranının farklılaşmasıyla oluşan likidite bolluğu, ülkelerin yatırım-tüketim 

eğilimi açısından çarpıklığa yol açmıştır. Geleneksel iktisat teorisinden aksi bir şekilde finansal 

kaynak transferi (tasarruf fazlası),  gelişmekte olan ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru 

gerçekleşmektedir. Nitekim bu durum, gelişmiş ülkelerde cari açık seviyesinin artması ve finansal 

sistemin miktarsal olarak “büyümesine (şişmesine)” sebep olmuştur (Çolak ve Öztürkler: 2012: 40). 

Tablo 1. Cari Açık Veren Ülkeler ve Cari İşlemler Dengesi GSYH Oranı (2018) 

Cari Açık Veren Ülkeler Cari dengenin GSYH’ye Oranı (%) 

Amerika -2,4 

İngiltere -3,9 

Kanada -2,5 

Türkiye -2,7 

Hindistan -2,1 

Brezilya -2,2 

Avustralya  -2,1 

Meksika -1,9 

Arjantin -5,2 

Fransa -0,6 

Endonezya -2,9 

Kaynak: International Monetary Fund  (IMF), 2018. 

2018 verilerine göre; sırasıyla cari açık veren ülkeler ve bu ülkelerdeki cari denge/GSYH (%) 

değerlerine yer verilmiştir. Tabloya göre; en yüksek cari açığa sahip olan ülke ABD iken, bu 

ülkedeki cari açık GSYH oranının %2,4 olduğu görülmektedir. Bu bakımdan ABD’yi 2016 

Brexit’in verdiği hasarı henüz tazmin edememiş olan İngiltere ve Kanada takip etmektedir. Bu 

ülkelerdeki cari açık GSYH oranı sırasıyla %3,9 ve %2,5 olarak görülmektedir. Türkiye ise, cari 

açık veren ülkeler arasında 4. sırada yer alırken, ülkedeki cari açık GSYH oranı %2,7 iken 

Endonezya belirtilen ülkeler arasında en az cari açık veren ülke olmasına rağmen ülkedeki cari açık 

GSYH oranı %2,9 olarak tabloda yerini almıştır. Ayrıca tablodan, bu ülkeler arasında bulunan 

Fransa’nın Endonezya’dan sonra en az cari açık veren ülke olduğu ve cari açık GSYH oranı %0,6 

olarak da en düşük seviyede olduğu anlaşılmaktadır (Tablo 1).  

2.1.2. Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı 

1980 yılından itibaren alınan bazı politik kararlarla Türkiye ekonomisi, daha fazla dışa açık hale 

gelmiştir. Türkiye ekonomisi için cari açığın, özellikle hızlı ekonomik büyümenin yaşandığı 

dönemler için üzerinde durulan bir konu olduğu bilinmektedir. Türkiye’de ekonomik büyümenin 

hızlı bir şekilde yaşandığı yıllarda cari açık yükselirken, ekonomik durgunluk (resesyon) ve 

krizlerin yaşandığı yıllarda cari denge iyileşerek pozitif seviyeleri görmektedir. 1988, 1989, 1991, 

1994, 1998 ve 2001 yıllarında Türkiye’de cari denge fazlası yaşanmıştır. Bu dönemlerde yapılan 

devalüasyonlardan kaynaklı olarak cari denge fazla vermiştir(Cesur ve İrez, 2019: 89). Türkiye ve 

dünya ekonomisinin kendine özgü dinamiklerine bağlı olarak Türkiye’de de ciddi oranda cari açık 

sorunu ortaya çıkmaya başlamıştır. Artan cari açıklar nedeniyle 2000’li yıllarda bu sorun, daha önce 

hiç olmadığı kadar gündemde kalmayı başarmıştır. Nitekim 2000’li yıllar itibariyle enerji 

fiyatlarındaki artış, Türkiye’nin tasarruf düzeyini ve cari dengesini olumsuz bir şekilde etkilemiştir. 

(Tatlıyer, 2014: 2-8).  
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Yüksek cari işlemler açığı, bir süredir Türkiye için oldukça önemli bir ekonomik sorun teşkil 

etmektedir. Türkiye’de GSYH’nin oranı kapsamında cari açığın gelişimi dönemsel olarak 

incelendiğinde, nadir olarak cari fazla verdiği görülmektedir. Türkiye, 2003 yılında hızlı bir şekilde 

cari açık vermiştir. 2002-2008 yılları arasında cari açık sürekli artma eğilimindeyken, krizin 

etkisinin güçlü bir şekilde hissedildiği 2008-2009 yılında cari açık büyük oranda azalmıştır. 2009-

2011 yıl aralığında da cari açığın oldukça yüksek seviyelerde olduğu ancak sonraki yıllarda bir 

miktar azaldığı gözlemlenmektedir. 2012 ve 2017 yıllarında Türkiye’de GSYH’nin %5.50’si cari 

açık olarak belirtilmiştir (Cesur ve İrez, 2019: 87-90). Bu sorunu tetikleyen en önemli unsurları; 

Türkiye ekonomisinde TL’nin dolar karşısında oldukça fazla değer kaybetmesi, üretim ve ticaret 

açısından ithalat bağımlılığı ve tasarruftaki yetersizlik olarak belirtmek mümkündür(Cesur ve İrez, 

2019: 87-88). Ancak 2018 yılında, önceki dönemlere kıyasen bu açığın azalma eğilimine girdiği 

fark edilmektedir (Turan ve Afsal, 2020: 219). 

Tablo 2. Türkiye’de Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) ve Cari Dengenin GSYH’ye Oranı (%), 2008-2018 
 Cari İşlemler Dengesi (Milyon $) Cari dengenin GSYH’ye Oranı (%) 

2008 -39.425 -5,1 

2009 -11.358 -1,8 

2010 -44.616 -5,8 

2011 -74.402 -8,9 

2012 -47.963 -5,5 

2013 -63.642 -6,7 

2014 -43.610 -4,7 

2015 -32.145 -3,7 

2016 -33.139 -3,8 

2017 -47.347 -5,6 

2018 -27.813 -3,5 

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve T.C. Cumhurbaşkanlığı 

Strateji ve Bütçe Başkanlığı (2019) 

Tabloda görüldüğü üzere; 2011 yılında Türkiye’nin cari açığı 74,4 milyar dolar gibi rekor bir 

seviyeye ulaşmıştır. 2012’deki düşüşten sonra 2013’te altın dış ticareti kaynaklı olarak tekrar 

yükselmesine rağmen 2011 yılındaki rekorun oldukça altında bir değerde kalmıştır. 2015’te ise 32,1 

milyar dolar bir cari açık gerçekleşmiştir. Buna göre 2016 yılında ise cari açık önceki yıla göre az 

da olsa artış (% 1,5 artış) göstermiştir. Nitekim Türkiye’nin cari işlemler dengesi 2016 yılını; 33,1 

milyar dolarlık açık ile kapatmıştır. 2017 yılında, Türkiye’nin cari işlemler dengesi açığında bir 

miktar daha artış göstererek 47,3 milyar dolara ulaşmıştır. 2018 yılında ise tekrar cari açıkta bir 

düşüş gözlemlenmiş ve cari açık 27,8 milyar dolar olmuştur (Tablo2). 

Genel anlamda 2014 yılı itibariyle, Türkiye özelinde uygulanan birtakım politikalar ve alınan 

kararların cari açığı bir nebze de olsa azaltmakta olduğu görülmektedir. Bu bakımdan; yenilenebilir 

enerji kaynaklarının teşviki (rüzgâr enerjisi santralleri “RES”, hidroelektrik santraller “HES” ve 

güneş enerjisi santralleri “RES”) ve nükleer santral yapımının sürdürülmesi, ülke ithalatındaki 

bağımlılığı bir noktada azaltıcı tedbirler olmaktadır. Ayrıca ihracatçıya yönelik Eximbank 

vasıtasıyla krediler sağlanması ve istikrarlı büyüme açısından kredi genişlemesinin kontrolü de bu 

tedbirler arasında yer almaktadır. Ülke ekonomisi çerçevesinde bir kırılganlık belirtisi olarak 

görülen bu durumun ortadan kalkması, söz konusu tedbirlerle cari açık probleminin kontrol altına 

alınmasına bağlı olmaktadır (Bozgeyik ve Kutlu, 2019: 23). 

2.1.3. Cari İşlemler Açığı ve Belirleyicileri 

Küresel ekonomilerin dış dengesizliğinin göstergelerinden biri olan cari işlemler hesabındaki açığın 

belirleyicileri konusu, 1980’li yılların başlarından itibaren bilim insanlarının ilgisini çekmeye 

başlamıştır (Sadiku, Fetahi-Vehapi, Sadiku ve  Berisha, 2015: 91). Kalkınma süreci kapsamında, 

öncelikle sanayi yatırımları olmakla birlikte makine-teknoloji ithalatına dayalı yapısal değişimler; 

cari işlemler açığını artırmakta ve bu artışı sürekli/kronik bir hale getirmektedir. Artan ve kronik 

hale gelen cari işlemler açıkları, özellikle sürdürülebilirliğe ilişkin sorunlar ve ekonomik riskler 
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yarattığı durumlarda, önemli bir problemin habercisi niteliğinde olmaktadır (Brissimis, 

Hondroyiannis, Papazoglou, Tsaveas ve Vasardani, 2010: 7). Bu açığın azaltılması ve kontrolü 

açısından belirleyicilerin tespit edilmesi gerekmektedir (Turan ve Afsal, 2020:217). Bu doğrultuda 

cari açığın belirleyicileri detaylı bir şekilde açıklanmaya çalışılmıştır:  

Bütçe Açıkları: Bütçe denkliği (gelir-gider dengesi), “mali disiplin” olarak adlandırılmaktadır. Bu 

noktada mali disiplinle kastedilen; kabul edilebilir bir borç seviyesi ve bütçe açığı olarak ifade 

edilmektedir. Bir ekonomide bütçe açığının yanı sıra cari açığın da var olması neticesinde iktisat 

literatüründe “ikiz açıklar” olarak ifade edilen bir kavram kullanılmaya başlanmıştır. Bu hipotez, 

bütçe açıkları ile cari açıklar arasında bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Bu ilişkinin 

savunucusu olarak Geleneksel Keynesyen yaklaşım gösterilmekte ve ikiz açıklar hipotezinde 

dayandırılan temel mekanizma anlamında da “Mundell-Fleming Modeli” ve ‘’Keynesyen gelir 

harcama yaklaşımı”na vurgu yapılmaktadır. Ancak bu ilişkiyi Ricardocu Denklik yaklaşımı kabul 

etmemekte, cari açıklar ile bütçe açıkları arasında bir ilişkini olmadığını ileri sürmektedir. (Erdinç, 

2008: 209-211). Son yıllarda ekonomi literatüründe, bu ilişkiye yatırım ve tasarruf dengesinin de 

eklenmesiyle üç dengenin (bütçe, cari işlemler, yatırım-tasarruf) birbiriyle etkileşimi olarak “üçüz 

açık” olgusu tartışılmaya başlanmıştır (Tekin ve Özçelik, 2019:117). 

Dışa Açıklık Oranı: Chinn ve Prasad (2000), cari denge  ile dışa açıklık oranı arasında negatif 

yönlü bir ilişkinin olduğunu öne sürerken Ostry (1997), cari denge ile dışa açıklık oranı arasında 

negatif ya da pozitif ilişkinin mevcudiyetine yönelik net bir çıkarımının yapılamayacağını iddia 

etmektedir (Chinn ve Prasad, 2000: 23; Ostry, 1997: 23).  

Dış Borçlar: Cari işlemler açığının bir diğer belirleyicisi dış borçlanma olarak belirtilebilmektedir. 

Keza, cari işlemler açığı genellikle borçlanma yoluna gidilerek finanse edilebilmektedir 

(Bayraktutan ve Demirtaş, 2011: 16). 

Dış Ticaret Hadleri: Cari açığı belirleyicilerinden bir diğeri olan dış ticaret haddi, ihracat 

fiyatlarının ithalat fiyatlarına oranı biçiminde ifade edilmektedir. Yapılan araştırmalarda, dış ticaret 

hadlerinin cari işlemler açığını azalıcı bir etkisi olduğu belirtilmiştir (Aristovnik,2006: 862).  

Ekonomik Büyüme (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla, “GSYH”): Cari açık ile ekonomik büyüme 

arasındaki ilişkinin pozitif yönlü olduğu düşünülmektedir. Dolayısıyla yapılan araştırmalarda, 

ekonomik büyüme arttıkça cari açığın da büyümekte olduğu tespit edilmiştir (Cesur ve İrez, 

2019:100). 

Faiz Oranları: Cari dengenin belirleyicileri arasında yer alan bir değişken de faiz oranları 

olmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde, faiz oranındaki bir artışın uzun dönemde cari dengeyi 

olumsuz etkileyeceği saptanmıştır (Batdelger ve Kandil, 2012). 

İthalatın ihracatı karşılama oranı: Cari açık ile yüksek korelasyon gösteren bir değişken de 

ithalatın ihracatı karşılama oranı olarak belirtilebilmektedir. Bu değişken ile cari açık arasında 

negatif bir ilişki olduğu yapılan çalışmalar neticesinde tespit edilmiştir (Erdoğan ve Bozkurt, 2009). 

Nispi Gelir: Farklı ülkelerin kişi başına GSYH değerlerinin karşılaştırılması ekonomi literatüründe 

nispi gelir olarak adlandırılmaktadır. Yapılan araştırmalar neticesinde nispi gelirin, cari işlemler 

açığını azaltıcı bir rol oynadığı saptanmıştır (Aristovnik, 2006: 862). 

Petrol Fiyatları: Petrol fiyatları, cari açığı belirleyen bir diğer faktördür. Cari açık ile petrol 

fiyatları arasında pozitif bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bir başka deyişle, petrol fiyatlarında bir 

artışın cari açığı büyük ölçüde arttıracağı tahmin edilmektedir (Erdoğan ve Bozkurt, 2009). 

Reel Döviz Kuru: Reel döviz kuru, bir ülkedeki mal ve hizmet sepetinin ticari ilişkide olduğu 

yabancı ülkelerin mal ve hizmet sepeti karşısındaki göreli fiyatını belirtmektedir. İhracat, ithalat ve 

cari dengenin en önemli belirleyicileri arasında reel döviz kuru da yer almaktadır. Cari denge ile 

reel döviz kuru arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu yapılan araştırmalar sonucunda tespit 

edilmiştir (Das, 2016:8).  
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2.2. Ampirik literatür 

Ülke ekonomilerinde ciddi bir sorun haline gelen cari işlemler açığı ile ilgili oldukça fazla çalışma 

yapılmıştır. Keza bilim insanları, bu ülkeler/ülke grupları için cari işlemler açığının 

belirleyicilerinin tespitine yönelmiştirler.  Literatür çalışmasında Türkiye özelinde yapılan 

çalışmaların yanı sıra dünya genelinde farklı ülke/ülke grupları kapsamında yapılan çalışmalara da 

yer verilmiştir. Çalışmalarda cari açığın belirleyicileri açısından farklı örneklemler ve dönemler için 

uygulama sonuçları farklılık göstermektedir. Tablo 3’te cari açıkla ilgili ampirik çalışmalar 

özetlenmiştir. 

Tablo 3. Cari İşlemler Hesabı Açıklarını Belirleyici Unsurlar Üzerine Uygulamalı Literatür Özeti 

Çalışma   Metodoloji  
Zaman 

Aralığı  

Örneklem 

Grubu  
Sonuç  

Debelle ve 

Faruqee (1996) 
Panel Veri Analizi 

19

71-1993 

21 

Sanayileşmiş 

ülke 

 Çalışmaya göre; kısa dönem için cari açık üzerinde 

etkili olan faktörler konjonktürel dalgalanmalar, 

reel döviz kurları ve dış ticaret hadleri iken, uzun 

dönem için ise bu faktörler gelişme süreci ve 

demografik değişkenlerdir. 

Calderon, 

Chong, & 

Loayza (1999) 

GMM 

19

66-1995 

 

44 Gelişmekte 

olan ülke 

Çalışmaya göre, yatırımların artmasıyla cari açık 

artmakta, sanayileşmiş ülkelerdeki büyüme artışına 

bağlı olarak da gelişmekte olan ülkelerdeki cari 

açık azalmaktadır. 

Chinna ve 

Psarad (2003) 
Panel Regresyon 

19

71-1995 

18 Gelişmiş 

ve 71 

Gelişmekte 

olan ülke 

Çalışmada, varlık stoku ve bütçe dengesi ile cari 

işlemler dengesi arasında pozitif, gelişmekte olan 

ülkelerde ise finansal gelişme ile cari açık arasında 

negatif yönlü ilişki saptanmıştır. 

Freund ve 

Warnock (2005) 

Panel Veri Analizi 

 

19

80-2003 

OECD 

ülkeleri 

Çalışmada; yüksek borç altındaki durumlarda cari 

açığın büyüme ve döviz kuru üzerinde etkisi 

bulunmuştur. 

Aristovnik 

(2007) 

Dinamik Panel 

Veri Analizi 

19

71-2005 

17 Ortadoğu 

ve Kuzey 

Afrika ülkesi 

Çalışmada; kamu harcamaları, büyüme oranı, dışa 

açıklık ve doğrudan yabancı yatırımların cari açığı 

artırırken, yatırımların ise azalttığı tespit edilmiştir. 

Bitzis, 

Papazoglou &  

Paleologos (2008) 

Johansen 

Eşbütünleşme 

Analizi ve Hata 

Düzeltme Modeli 

19

95-2006 
Yunanistan 

Çalışmada yüksek cari açıklar üzerinde; rekabetteki 

bozulmalar, güçlü kredi büyümesinin hızlandırdığı 

reel yakınsama ve mali genişlemenin etkisi olduğu 

saptanmıştır. 

Barnes, Lawson 

& Radziwill 

(2010) 

Panel Veri Analizi 
1999-2003, 

2004-2008 
Euro Bölgesi 

Çalışmada cari dengesizlikleri tetikleyen faktörler 

olarak; demografik değişkenler, kişi başına GSYH, 

reel faiz oranları, başlangıç net varlık seviyesi, 

ticari açıklık ve yapısal katılıklar belirtilmiştir. 

Yang(2010) 

VAR, Johansen 

Eşbütünleşme 

Analizi 

2003-2010 8 Asya ülkesi 

Çalışmaya göre uzun vadede cari açığın 

belirleyicileri; net yabancı varlık stoku ve dış 

açıklıktır. 

Bayraktutan ve 

Demirtaş (2011) 
Panel Veri Analizi 1980-2006 

19 Gelişmekte 

olan ülke 

Çalışmada; cari açık ile ekonomik büyüme, 

yatırımlar ve kamu harcamaları arasında pozitif; dış 

ticaret dengesi, dışa açıklık oranı, diğer ülkelerin 

büyüme ve faiz oranları arasında ise negatif ilişki 

saptanmıştır. 

Telatar (2011) 
Granger 

Nedensellik 
2003-2010 Türkiye 

Çalışmaya göre; toplam kredilerden cari açığa 

doğru bir nedensellik ilişkisi saptanamamakla 

birlikte cari açığa neden olan kredi türünün tüketim 

kredileri olduğu belirtilmiştir. 

Batdelger ve 

Kandil (2012) 
ARDL 1960-2004 ABD 

Çalışmada; bütçe açıklarındaki bir artışın cari açık 

üzerinde negatif etkisi olduğu saptanmıştır. 

Hepaktan ve 

Çınar (2012) 
Panel Veri Analizi 1975-2008 

27 OECD 

ülkesi 

Çalışmaya göre; cari açık ile iktisadi büyüme 

arasındaki ilişki uzun dönemli ve negatiftir. 

Agayev(2013) 

 

 

Panel Veri Analizi 1995-2010 

Eski Sovyetler 

Birliği 

Ülkeleri 

Çalışmada; yatırımlardaki, finansal gelişmelerdeki 

ve genç nüfus oranındaki artışların cari işlemler 

dengesi üzerinde olumsuz etkisi saptanmıştır.  

Kesikoğlu vd. 

(2013) 

Panel Var (Vectör 

Otoregresif) 

Model 

1999-2009 
28 OECD 

ülkesi 

Çalışmaya göre; orta vadede cari açık üzerinde 

iktisadi büyüme, faiz oranı ve bütçe açığının düşük 

bir etkiye sahiptir. 

Gehringer (2013) Panel Veri Analizi 1995-2009 20 AB ülkesi 

Çalışmada; cari dengenin en güçlü belirleyicisinin 

kamu bütçe dengesi olduğu, AB için bu hesaptaki 

bozulmaların önemli ölçüde inşaat sektörü kaynaklı 
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olduğu belirtilmiştir. 

Sandalcılar ve 

Altıner (2014) 

Nedensellik 

Testleri 
2003-2013 Türkiye 

Çalışmada; Türk bankacılık sektörü toplam tüketici 

kredileri, toplam krediler ve konut kredileriyle cari 

açık arasındaki ilişkide nedenselliğe ulaşılmıştır. 

Atış & Saygılı 

(2014) 

Johansen 

Eşbütünleşme 

VECM 

1998-2013 Türkiye 
Çalışmada; dış ticaret hadleri ve büyüme 

oranındaki artışın cari açığı artırdığı belirtilmiştir. 

Lebe ve Aktaş 

(2015) 
VAR 1991-2012 Türkiye 

Çalışmada; döviz kurunun ve petrol fiyatlarının cari 

açık üzerinde güçlü bir etkisi olduğu belirtilmiştir. 

Çavdar ve Aydın   

(2015) 
Panel Veri Analizi 2005-2009 

16 OECD 

ülkesi 

Çalışmada; cari açık ve kamu harcamaları arasında 

anlamı ve pozitif yönlü ilişkinin olduğu 

saptanmıştır. 

Yurdakul ve 

Cevher (2015) 

Koşullu ve Kısmi 

Granger 

Nedensellik 

2003-2014 Türkiye 
Çalışmada cari açığı etkileyen en önemli faktörler 

olarak; döviz kuru ve büyüme oranı belirtilmiştir. 

 

Tablo 3. Cari İşlemler Hesabı Açıklarını Belirleyici Unsurlar Üzerine Yapılan Ampirik Çalışmalar (Devamı) 

Çalışma   Metodoloji  
Zaman 

Aralığı  

Örneklem 

Grubu  
Sonuç  

Das (2016)  

 

Dinamik Panel 

Veri Analizi  
1980-2011 

106 Gelişmiş 

ve Gelişmekte 

olan ülke  

Çalışmada; gelişmiş ülkeler için cari denge ile reel 

GSYH ve reel efektif döviz kuru arasında negatif, 

gelişmekte olan ülkeler bazında ise cari denge ile 

reel GSYH ve dışa açıklık arasında pozitif ancak 

reel efektif döviz kuru ile negatif yönlü ilişkisi 

saptanmıştır. 

Kaya ve 

Yalçınkaya 

(2016) 

Panel Veri Analizi 1992-2012 

BRICS 

ülkeleri 

(Türkiye, 

Güney Kore, 

Meksika ve 

Endonezya)  

Çalışmada; uzun dönemde sanayi üretimi endeksi 

(çift yönlü olmak üzere), ekonomik büyüme oranı 

ile cari açık arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişki 

bulunmuştur. 

Turan ve 

Karakaş (2016) 

Toda-Yamamoto 

ve Hatemi-J 

Nedensellik 

Testleri 

1998-2014 Türkiye 

Çalışmada finans hesabından ve portföy 

yatırımlarından cari dengeye doğru nedensellik 

ilişkisi bulunmuştur. 

Kaynak: Literatür taraması neticesinde yazarlar tarafından tablolaştırılmıştır. 

3.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Çalışmada cari işlemler açığını belirleyen faktörler, seçilmiş 19 ülke bazında 2000-2018 yılları 

arasına ait veriler ile panel veri yöntemiyle incelenmiştir. Genel itibariyle bu ülkeler, cari açık veren 

ülkeler olarak seçilmiş ve bu doğrultuda cari işlemler açığını belirleyen faktörlerin saptanması 

hedeflenmiştir. Bu analizde, bağımlı değişken olarak cari işlemler açığı; bağımsız değişken olarak 

ise kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (GSYH), portföy yatırımları, brüt sabit sermaye oluşumu, brüt 

tasarruflar ve ticaret (%GSYH) göstergeleri değerlendirilmiştir. Çalışmada, Dünya Bankası resmi 

web sitesinden elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Farklı gelişmişlik düzeylerindeki ülkelerin ve belirlenen değişkenlerin seçimi doğrultusunda 

özellikle Türkiye’de yapılan çalışmaların sınırlılığına bağlı olarak çalışmanın literatüre katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. Makroekonomik değişkenler ile cari açık arasındaki ilişkinin tespiti, 

bu sorununun giderilmesine yönelik politikaların üretimi açısından oldukça önemlidir. Bu 

değişkenlerin seçim nedeni; cari açığın belirleyicilerinin tespitinde diğer çalışmalardan farklı 

değişkenlerin de kullanılmasıyla bu kapsamda bulgulara ulaşmaktır. Çalışmalarda genellikle cari 

açık ile GSYH arasındaki ilişki vurgulanmıştır. Araştırma yöntemsel olarak incelenirken ilk olarak 

kullanılan veriler tanıtılmış, ardından da araştırma yöntemi, model ve ampirik bulgulara 

değinilmiştir.   

3.1.Veri seti ve metodoloji 

Panel verinin ayırıcı özelliği, tek başına bir zaman serisi veya kesit analizini içermeden daha 

gerçekçi modelleri analiz etme olanağı sağlamasıdır. Panel verileri (kesitsel ve boylamsal serileri) 

varlıkların tutumlarının zaman içinde gözlemlendiği bir veri kümesi olup N sayıda birim ve 
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birimlerin her birine karşılık T tane gözlem bulunmaktadır (Torres ve Reyna,2007). Panel veri 

modeli aşağıdaki şekilde formülize edilmektedir: 

Yit = Xit β +  μi + uit                                                                                                                       (1) 

i=1,…,N                     t=1,…,T 

Eşitlikte zaman t, birim N ile gösterilmiştir. Y değişkeni ardışık zamana ve farklı kesitlere bağlı 

olarak değerleri değişebildiğinden dolayı i ve t olarak iki alt indisi içermektedir. Hata terimi 

bileşenleri ise aşağıdaki şekilde formülize edilmektedir:  

uit= μi + νit                                                                                                                                               (2) 

Burada; μi kesitin belli bileşenlerini, νit ise geri kalan (remainder) etkileri temsil etmektedir 

(Baltagi, Feng, & Kao, 2011: 306).  

Panel regresyonlarında, rassal etkiler (RE) modeli ve sabit etkiler (FE) modeli olmak üzere iki 

temel yaklaşım kullanılmaktadır. Sabit etkiler (FE) modeli, zamana bağlı olarak verilerde gözlenen 

değişimi ortaya koymaktadır. Bu model, araştırmada tartışılan bağımlı ve bağımsız değişkenler 

arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Belirli özelliklere sahip birimler (ülke, kişi ve şirket vb.) tahmin 

edilen değişkenleri etkileyebilmekte veya etkileyememektedir. Sabit etkiler modeli aşağıda formüle 

edilmiştir (Bontempi ve Golinelli, 2012): 

Yit = α + βXit +∑ 𝜇𝑗𝐷𝑖𝑗 𝑁−1                                                                                      (3) 

𝑗=1 +εit N yapısal sabit                                                 

Yit = α + βxit +∑ 𝜇𝑗𝐷𝑖𝑗 𝑁−1                                                                                   (4) 

𝑗=1 + ∑ т𝑗𝐷𝑖𝑗 𝑁−1                                                                                                                                                     

𝑗=1 + εit N ve T yapısal sabit                      

Rassal etkiler (RE) modelinde, sabit etkiler modelinden farklı sonuçlar gözlemlenebilmektedir. Bu 

farklılıklardan en önemlisi, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbiriyle alakasız olmasıdır. Rasal 

etkiler modeli aşağıda formüle edilmiştir (Bontempi & Golinelli, 2012): 

Yit = α + βXit + v2it v2it =ε it +μi tek yönlü model                                                                          (5) 

Yit = α + βXit + v3it v3it = ε it +μ i+ тt tek yönlü model                                                            (6)   

 Model seçimi aşamasında panel veri analizleri kapsamında sıklıkla tercih edilen Hausman (1978) 

testi temel olarak birim veya zaman etkilerini ve bağımsız değişkenler arasındaki kolerasyonunu 

tespit etmeyi hedeflemektedir. Birim veya zaman etkileri bağımsız değişkenler ile kolerasyonsuz 

olursa tesadüfi etkiler modeli daha tutarlı olması nedeniyle tesadüfi etkiler modelinin tercih 

edilmesi daha uygun olurken, birim veya zaman etkiler bağımsız değişkenler ile kolerasyonlu 

olduğunda ise tesadüfi etkiler tahmincisi sabit etkiler tahmincisine kıyasen daha sapmalı sonuçlar 

vermesi ve sabit etkiler tahmincisinin tutarlı olması nedeniyle tercih edilmesi uygun olmaktadır. 

Hausman test istatistiği Ki-kare dağılımını göstermektedir. Bu test istatistiğinin matris formundaki 

hesaplanması aşağıda gösterilmiştir; 

H = (βF̂E − β̂RE)′[Avar(β̂FE) − Avar(β̂RE)]−1(β̂FE − β̂RE)                                          (7)   

 Bu denklemde; FE sabit etkiler modelinin tahmincilerini, RE ise tesadüfi etkiler modelinin 

tahmincilerini temsil etmektedir. Avar(β̂FE) ve Avar(β̂RE) de tahminlerde ulaşılan asimptotik 

varyans kovaryas matrisleri anlamına gelmektedir. Hesaplanan bu test istatistiğinin sıfıra eşitliği 

sınanmaktadır. Testin hipotezlerine aşağıda yer verilmiştir; 

H0 = Bağımsız değişkenler ile birim veya zaman etki arasında kolerasyon yoktur. 

Ha = Bağımsız değişkenler ile birim veya zaman etki arasında kolerasyon vardır. 
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 Dolayısıyla hipotez reddedilemediğinde tesadüfi (rassal) etkiler modeli, hipotezin reddedilirse sabit 

etkiler modeli tercih edilebilmektedir. 

Çalışmada kullanılan cari işlemler açığını belirleyici faktörlere ilişkin değişkenler, logaritmaları 

alınarak aşağıdaki şekilde formülize edilmiştir: 

log(CAB)it= α0i + β1 log(GDP)it + + β2 log(PI)it  + β3log(GCF)it + β4log(GS)it + 

β5log(TRD)it + εit                                                                                                                                                     (8) 

Burada; i=1,…,N ülkeleri; t=,1…,T zaman boyutunu ve ε hata terimini temsil etmektedir. 

Tablo 4. Analizde Kullanılan Değişkenlerle İlgili Açıklamalar 
Değişken Açıklama Veri Kaynağı 

CAB Cari İşlemler Açığı World Bank (WB) 

GDP Kişi başına GSYH World Bank (WB) 

PI Portföy Yatırımları World Bank (WB) 

GCF Brüt Sabit Sermaye World Bank (WB) 

GS Brüt Tasarruflar World Bank (WB) 

TRD Ticaret (%GSYH) World Bank (WB) 

Kaynak: Yazarlar tarafından analizde kullanılan değişkenlerle ilgili açıklamalar verilmiştir. 

Tablo 4’de, analizde yer verilen değişkenler kapsamında açıklamalara yer verilerek değişkenler ve 

veri kaynağı görülmektedir. 

3.2. Araştırmanın bulguları 

Bu çalışmada cari işlemler açığını belirleyen faktörlerin tahmininde Rassal (Tesadüfi) Etkiler, Sabit 

Etkiler ve Arrellano&Bond (1991) tarafından geliştirilen dinamik GMM (Genelleştirilmiş 

Momentler Metodu) ile Robust (dirençli hata tahmincileri) modellerine birlikte yer verilmiştir. 

Çalışmada, panel veri analiz yöntemleri kapsamında değerlendirilen bu modeller bağımlı ve 

bağımsız değişkenler arasındaki ilişkinin istatistiksel olarak anlamlılığını ve yönünü tespit etmek 

amacıyla kullanılmıştır.  

Sabit etkiler tahmincisi her zaman sabit(consistent) olduğundan dolayı ağırlıklı olarak 

tesadüfi(rassal) etkiler modeli üzerinde durulmaktadır. Varsayımın geçersizliği durumunda 

tesadüfi(rassal) etkiler tutarsız(inconsistent) olmaktadır. Dolayısıyla özellikle tesadüfi(rassal) etkiler 

modelini kullanabilmek için Hausman testi ile onay verilmesi gerekmektedir. Öncelikle literatür 

kapsamında model seçiminde sıkça kullanılan Hausman test sonuçlarına Tablo 5’de yer verilmiştir. 

Tablo 5: Hausman Testi  Sonuçları 

 
Bağımsız 

Değişkenler 

Katsayı   

(b) (B) (b-B) sqrt(diag(V_b-V_B)) 

Sabit Etki Tesadüfi Etki Fark Robust Standart Hata 

lngdp .4064962 .5189807 -.1124845 2.247149 

lnpi .1032434 .0230624 .080181 .1197805 

gcf -.9263315 -.6778172 -.2485143 .3249224 

gs .9624549 .763896 .1985589 .2429554 

trd -.0636126 -.0297294 -.0338832 .0385654 

Ki Kare(5) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B) 

                   =        2.17 

Prob>Ki Kare =   0.8248 

Kaynak: Yazarlar tarafından Stata 14 paket programı vasıtasıyla hesaplanmıştır. 

b= Ho(boş hipotez) ve Ha(alternatif hipotez) varsayımları altında tutarlı; xtreg’den elde edilmiştir. 

B= Ha(alternatif hipotez) varsayımı altında tutarsız, Ho(boş hipotez)  altında etkili olmakla birlikte; 

xtreg’den elde edilmiştir. 

Test: Ho: sistematik olmayan katsayılardaki fark. 
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Hausman test sonuçları incelendiğinde olasılık değeri Prob>Ki kare=0,8248 olduğu görülmektedir. 

Nitekim bu tabloya göre; boş hipotezi reddedecek kadar anlamlı bir sonuç vermemiştir. Dolayısıyla 

bu modelde, tesadüfi (rassal) etkiler modeli tercih edilmiştir. Ancak analizin daha net anlaşılması 

adına; sabit etkiler, tesadüfi etkiler ve GMM (genelleştirilmiş momentler yöntemi) modelleri 

karşılaştırmalı olarak gösterilecektir. Tahminlerle ilgili sonuçlar ‘’Tablo 6’’da raporlanmıştır. 

Tablo 6: Cari İşlemler Açığı ve Belirleyicileri: 2000-2018, sabit etkiler, tesadüfi etkiler ve GMM tahmin sonuçları 

(bağımlı değişken cari işlemler açığı logaritması)  
 (1) (2) (3) (4) (5) 

Değişkenler GMM_ Robust Sabit Sabit_Robust Rassal Rassal_ Robust 

L.lnca -0.0169     

 (0.0989)     

Lngdp 0.101 1.840*** 1.840*** 0.866*** 0.866*** 
 (0.293) (0.253) (0.329) (0.181) (0.217) 

lnpi 0.106 -0.0897 -0.0897 0.0282 0.0282 
 (0.13) (0.0801) (0.114) (0.09) (0.111) 

gcf -0.364*** -0.415*** -0.415*** -0.233*** -0.233** 
 (0.065) (0.0613) (0.123) (0.0471) (0.11) 

gs 0.323*** 0.312*** 0.312*** 0.323*** 0.323*** 
 (0.0616) (0.0417) (0.0816) (0.0416) (0.0978) 

trd -0.00859 -0.0133 -0.0133 -0.0384*** -0.0384*** 
 (0.00804) (0.0119) (0.0103) (0.00615) (0.0057) 

Sabit 21.56*** 10.45*** 10.45*** 13.92*** 13.92*** 
 (4.263) (2.186) (2.086) (1.977) (2.328) 

Gözlemler 
29 70 70 70 70 

R-kare  0.645 0.645   

Ülke sayısı 
7 14 14 14 14 

Robust standart hatalar parantez içindedir.     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     

Kaynak: Yazarlar tarafından Stata 14 programı kullanılarak hesaplanmıştır. 

Tahmin sonucunda ulaşılan bulgulara göre; bağımlı değişken olan cari işlemler açığı ile bağımsız 

değişken olan kişi başına GSYH arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir (Tablo 

6. Sabit Etki, Rassal Etki). Cari işlemler açığı ile portföy yatırımları arasında ise istatistiksel olarak 

anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. Cari işlemler açığını, brüt sabit sermaye oluşumunun anlamlı 

fakat negatif yönde etkilediği görülmektedir (Tablo 6. Sabit Etki, Rassal Etki, GMM ve system 

GMM).  Cari işlemler açığı ile brüt tasarruf arasında ise pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki olduğu 

saptanmıştır (Tablo 6. Sabit Etki, Rassal Etki, GMM ve system GMM). Ayrıca cari işlemler açığı 

ile ticaret (%GSYH) arasında anlamlı ancak negatif yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Tablo 6. Rassal 

Etki).  Bu çalışmada, modelin beklentilerle uyumlu bir şekilde istatistiksel olarak anlamlı olduğu 

görülmektedir. Elde edilen bulgulara göre; seçilen ülkeler kapsamında değerlendirilen modelde, 

bağımlı değişken olan cari işlemler açığı, diğer tüm bağımsız değişkenler tarafından yaklaşık % 65 

açıklanmaktadır.  

4. SONUÇ  

Günümüzde cari açık sorunu gelişmekte olan ülkeler ve hatta gelişmiş ülkeler için de ciddi bir sorun 

teşkil etmektedir. Cari işlemler hesabı açıklarını belirleyici unsurların tespit edilmesi; bu açıkla 

mücadele kapsamında doğru ve etkin politika üretme açısından önem taşımaktadır. Keza, cari açığın 

belirleyicilerinden yararlanılarak sürdürülebilir yüksek büyüme oranı hedefleri doğrultusunda iktisat 

politikaları oluşturulmasına bağlı olarak cari açığın kabul edilebilir düzeylerde gerçekleşmesi 

sağlanabilmektedir.  

Çalışmada, seçilen 19 ülke bazında cari işlemler açığını belirleyici faktörler tespit edilmeye 

çalışılmıştır. Bu doğrultuda cari işlemler açığının belirleyicileri olarak kişi başına gayrisafi yurtiçi 

hasıla (GSYH), portföy yatırımları, brüt sabit sermaye oluşumu, brüt tasarruflar ve ticaret 

(%GSYH) serileri alınmıştır. Çalışmada, 2000-2018 yılları arası yıllık verileri bazında panel veri 
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analiz yöntemi kullanılarak tesadüfi (rassal) etkiler, sabit ekiler ve GMM ekonometrik modelleri ile 

analiz edilmiştir.  

Ampirik analiz sonucunda elde edilen bulgulara göre; bağımlı değişken olan cari işlemler açığı ile 

arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki saptanan bağımsız değişkenler; kişi başına GSYH ve brüt 

tasarruf olmuştur. Cari işlemler açığı ile arasında anlamlı fakat negatif yönde bir ilişki tespit edilen 

bağımsız değişkenler ise; brüt sabit sermaye oluşumunu ve ticaret (%GSYH) olmuştur.  Ayrıca cari 

işlemler açığı ile portföy yatırımları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır. 

Bu çalışmada, modelin beklentilerle uyumlu olarak istatistiksel bakımdan anlamlı olduğu 

görülmektedir. Çalışmada elde edilen bulgular, cari işlemler açığı ile literatürde kullanılan bağımsız 

değişkenler arasındaki ilişki kapsamında genel itibariyle uyumlu bir sonucu göstermektedir.  

Sonuç olarak; ülkelerin cari açıklarını kontrol edebilecek politikalar geliştirmeleri şart olmuştur. Bu 

bakımdan, özellikle gelişmekte olan ülkeler için (Türkiye gibi) yapılması gerekenler şu şekilde 

özetlenebilmektedir: Ara malı üretiminin (bu malların ithalatındaki artışın cari işlemler açığını 

yükseltmesi söz konusu)  desteklenmesine yönelik çalışmalar yapılmalı, katma değeri yüksek 

sektörlere yatırım yapılması doğrultusunda teşvik edici politikalar uygulanmalı, dış piyasalarda 

rekabet etme kabiliyetinin artırılmasına yönelik uygulamalar üzerinde durulmalıdır. Enerjide dışa 

bağımlılığı azaltıcı politikalar geliştirilmesinin yanı sıra yeşil ekonominin unsurlarına da 

yönelinmelidir. Örnek olarak; “yenilenebilir enerji”nin yanı sıra atıkların işlenerek bir 

ürüne/malzemeye/maddeye dönüştürülmesi anlamında “geri dönüşüm”  de verilebilmektedir. Cari 

açık sorununun çözümü, temel mikro ekonomik faktörlerin uzun vadeli (kalıcı) olarak 

iyileştirilmesine bağlı olmaktadır. Nitekim uzun vadede bir ülkenin cari dengesinin iyileştirilmesi 

verimlilik seviyesindeki artış ile mümkün olabilmektedir. Bunun için de eğitim düzeyi ve Ar-Ge 

harcamaları gibi unsurlar önem arz etmektedir.  Özellikle de gelişmekte olan ülkeler, Ar-Ge 

faaliyetlerine yapacağı yatırım sayesinde gelişmiş ülkelerle teknolojik açığını azaltarak emek 

verimliliği artacaktır.  Şunu unutmamak gerekir ki teknoloji, sürdürülebilir büyümenin 

gerekliliklerinden biridir. 
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