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İHRACAT-MİLLÎ GELİR İLİŞKİSİ: ASYA ÜLKELERİ 
ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ 

EGELİ, Hüseyin Avni*-EGELİ, Pınar** 
TÜRKİYE/ТУРЦИЯ 

ÖZET 

Dünyada ihracata yönelik büyüme stratejisinin, ülkelerde uygulanan 
politikalar çerçevesinde temel strateji olması sonucunda, büyüme, ihracat 
arasındaki ilişkinin analizi önem kazanmıştır. ihracat ve büyüme ilişkisinde elde 
edilen bulgularda ihracata yönelik stratejiden beklenen sonuca ulaşılmadığı 
görülmektedir. Bu durum ihracata yönelik büyüme stratejisinin zaman içinde 
dışa açık ekonomik büyüme stratejisine dönüşmesinin sonucu olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu çalışmada amaç, söz konusu sürecin 1995-2005 döneminde ele 
alınan 23 Asya ülkesi için geçerli olup olmadığını ortaya koymaktır.  

Millî gelir ve ihracat arasındaki ilişkinin analizinde panel veri tekniği 
kullanılacaktır. Panel veri tekniğindeki sabit ve tesadüfü etkilerin varlığına göre 
milli gelir ve ihracat arasındaki ilişkinin nedensellik boyutunun varlığı için 
panel eş bütünleşme yöntemi uygulanacaktır. Bu nedenle panel birim kök 
testleri analiz edilecek verilere uygulanacaktır. Sabit ve tesadüfi etkilerin varlığı 
sonucunda ihracat ve milî gelir arasındaki ilişki elde edilen parametrelerin 
büyüklüğüne göre yorumlanarak, politika sonuçları değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Asya ülkeleri, ihracat, büyüme, panel veri, birim kök, 
eşbütünleşme. 

ABSTRACT 

Relationship of Export-National Income: Panel Data Analysis on Asian 
Countries 

Due to fact that growth strategy directed towards export is a main strategy, 
the analysis of relationship between growth and export had been gained further 
importance. In findings gathered from the relationship between growth and 
export it has been deemed that the expected outcome from growth strategy 
directed towards export could not be achieved. This situation emerged from the 
result of transforming the growth strategy directed towards export into 
externally open economic growth strategy, in time. The purpose of this study is 
to bring up the issue on whether the mentioned process is valid for Asian 
countries. 
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In the analysis of relationship between national income and export on 23 
Asian countries between 1995-2005, panel data technique will be used. To the 
presence of fix and random effects in panel data technique, panel combinatorial 
methods will be applied for the existance of causality dimension of relationship 
between national income and export. Therefore panel unit root method will be 
applied into data to be analyzed. Upon conclusion of fix and random effects, 
policy outcomes will be evaluated through interpretation to the scale of 
parameters regarding the relationship between national income and export. 

Key Words: Asian Countries, export, growth, panel data, unit root, 
combinatorial. 

GİRİŞ 

Dünya hızlı bir değişim süreci içinde bulunmaktadır. Bu dönüşümün 
lokomotifi teknoloji ve bilgidir. Günümüzde en önemli gelişmeler bilgi 
depolama ve işlemede, ulaşım ve haberleşmede, ileri teknoloji ile üretilmiş 
materyallerde ve biyoteknolojidedir. Teknolojinin sağladığı imkânlar 
küreselleşmeyi de hızlandırmaktadır. Katı ve merkeziyetçi yapılar bilginin ve 
iletişimin gücü önünde zayıflarken, daha esnek, demokratik ve katılımcı 
toplumları gerekli kılmakta ve bu çerçevede küreselleşme beraberinde 
ekonomik kuruluşları ortaya çıkarmaktadır. 

Farklı petrol ve doğal kaynaklara sahip Asya ülkelerine bakıldığında değişik 
makro ekonomik performans sergiledikleri görülmektedir. Küreselleşen 
dünyada ekonomik kuruluşların önemi her geçen gün artmaktadır. Ülkelerin 
hızlı değişim süreci içinde bağımsız hareket etmeleri yerine Avrupa Birliği gibi 
hareket etmeleri büyümelerini hızlandıracaktır.  

2007 verilerine göre 6.7 milyar olan dünya nüfusunun 3.5 milyarı 
Asya’dadır. 2004 yılında % 5.3 ile son dört yılın en yüksek büyüme hızına 
ulaşan dünya ekonomisi; artan petrol fiyatları, doğal afetler ve siyasi 
gerginliklerin yaşandığı 2005 yılında % 4.9 oranında büyümüştür. Ekonomideki 
canlılığın devam ettiği ancak enerji fiyatlarındaki artışların, küresel 
dengesizliklerin ve jeopolitik belirsizliklerin büyüme süreci için risk 
oluşturduğu 2006 yılında büyüme oranı % 5.1 olarak gerçekleşmiştir. 

I. Asya Ülkelerinde İhracat ve Millî Gelirdeki Gelişmeler 

Asya ülkelerinin etkili dış ticaret politikaları, ekonomik performanslarında 
önemli yer tutmaktadır. Büyümenin başlıca kaynağı liberizasyon ve devletin 
üretim dışında kalan kurumsal dönüşümün hızlanmasıdır. Bu ülkelerin 
kalkınmadaki başarısının altında yatan birçok faktör bulunmaktadır. Bunlardan 
biri ekonomik kalkınmayı ön plana alan politik ve bürokratik kadroların uzun 
süre iktidarda bulunmalarının sağladığı istikrardır. Bölge ülkelerinde devletin 
ekonomiye müdahalesi en az düzeydedir. Piyasa ekonomisine dayalı ihracata 
yönelik büyüme stratejisi izlemektedirler. Eğitime ve teknolojiye verilen önem 
ile ayrılan kaynaklar da bir diğer etkendir. Yabancı sermaye akışı çok yüksektir. 
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Tek başına bu etkenlerin hiçbirisi sonucu belirleyici olmasa da, Asya’nın 
büyümesinin temel nedenlerinin başında gelmektedir.  

Asya’da ekonomik gelişme açısından ön plana çıkan ülkelerin başlıcaları; 
Hong-Kong, Singapur, Güney Kore, Tayvan, Çin, Malezya ve Hindistan olarak 
sıralanabilir. Buna karşılık toplam büyüklükler baz alındığında son 25 yılda 
ortalama % 10 büyüyen Çin ve % 7 büyüyen Hindistan ön plana çıkmaktadırlar. 
Bu iki ülke bugün için dünya hasılasının yaklaşık % 22’sini sağlamaktadırlar. 
IMF tahminlerine göre 2007 yılı sonunda Çin tek başına dünya hasılasının % 
16.8’ini (altıda biri) karşılayacaktır. 

Yeni sanayileşen ekonomilerde (Kore, Hong-Kong, Tayvan, Singapur) 
büyüme, Çin’deki hızlı büyüme sonucu elektronik ürün ihracatına yaşanan 
artışlar ve güçlü küresel ekonominin etkisiyle 2005 yılının ortalarından itibaren 
ivme kazanmış 2006 yılı sonu itibariyle yıl sonu büyüme oranı % 6 olmuştur 
(Maliye Bakanliğı, 2006, 168).  

ASEAN-4 (Endonezya, Malezya, Filipinler,Tayland) ülkelerinde ise yüksek 
petrol fiyatları ve sıkı para politikalarına bağlı olarak büyüme bir önceki yıla 
göre yavaşlamış ve 2005 yılında % 5.1 düzeyinde gerçekleşmiş, 2006 yılında 
ise % 5.4 düzeyine ulaşmıştır. 

Diğer taraftan 1960’lı yıllarda Afrika ülkelerinin tamamında olduğu gibi 
Asya-Pasifik ülkelerinde de kişi başına düşen gelir 1000 doların altında 
bulunmaktaydı. Asya kaplanları olarak nitelendirilen dört ülkeden Güney 
Kore’de 1980’de kişi başına düşen gelir 1678 dolar,  

Tablo 1: Seçilmiş Asya Ülkelerinde GSYİH ve KBDG 

 GSYİH 
(yıllık % 
Değişme) 

  Dünya 
Üretimindeki 
Payı (% ) 

KBDG ($) 

Ülkeler  2000  2005  2006  2006  2006 
Japonya  2.9  1.9  2.2  6.3 34.188 
Çin  8.4  10.4  10.7  15.0 2.001 
Hindistan  5.3  9.2  9.2  6.2 796 
Pakistan  4.3  8.0  6.2  0.6 830 
Kore   8.5  4.2  5.0  1.7 18.391 
Tayvan  5.8  4.0  4.6  1.0 15.482 
Hong-Kong 10.0  7.5  6.8  0.4 27.466 
Singapur 10.0  6.6  7.9  0.2 29.917 
Endonezya  5.4  5.7  5.5  1.4 1.640 
Malezya  8.9  5.2  5.9  0.4 5.718 
Filipinler   6.0  5.0  5.4  0.7 1.344 
Tayland  4.8  4.5  5.0  0.9 3.136 

Kaynak: IMF-World Economic Outlook, April 2007. 
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Tablo: 2 Seçilmiş Asya Ülkelerinde İhracat (2005) (milyon $) 

Ülkeler İhracat Bölge Payı (% ) Dünya Payı (% ) 
Japonya 594.905 19.50 5.70 
Çin 761.954 24.97 7.30 
Hindistan  95.096  3.12 0.91 
Pakistan  15.917  0.52 0.15 
Kore  284.419  9.32 2.73 
Tayvan 197.776  6.48 1.90 
Hong-Kong 292.119  9.57 2.80 
Singapur 229.649  7.53 2.20 
Endonezya  86.226  2.83 0.83 
Malezya 140.949  4.62 1.35 
Filipinler   41.255  1.35 0.40 
Tayland 110.110  3.61 1.06 

Kaynak: www.foreigntrade.gov.tr 

Tayvan’da 2367 dolar, Hong-Kong’da 5649 dolar ve Singapur’da 4859 dolar 
düzeyinde gerçekleşmiş iken, günümüzde 2006 yılı verileriyle söz konusu 
ülkelerde kişi başına düşen gelir rakamları 15.000-30.000 dolar arasında 
değişen rakamlara ulaşmıştır (Tablo 1). Japonya’nın 1980 yılında 9.000 dolar 
olan kişi başına geliri bugün itibariyle 34.000 doların üstündedir. Çin ve 
Hindistan’ın da kişi başına düşen gelirleri artmakla birlikte, her iki ülkenin de 1 
milyarın üstünde nüfusa sahip olmalarından dolayı ortalama gelir rakamları 
daha düşük düzeylerde bulunmaktadır. 

Tablo 2’den de görüleceği gibi Asya ülkeleri ihracatında Japonya ve Çin 
gerek bölge gerekse dünya payları açısından ağırlıklı bir paya sahiptir. Çin’in 
bölge payı yaklaşık % 25 ve dünya payı % 7.3, Japonya’nın ise bölge ve dünya 
payları sırasıyla % 19.5 ve % 5.7 oranındadır. 

19. yüzyıla kadar dünya hasılasının önemli bölümünü karşılayan, ancak 
sanayi devrimi ile kendisinin dörtte biri kadar olan Avrupa kıtasının gerisine 
düşen Asya, son 30-40 yılda çok önemli gelişme göstermektedir. 

II. Millî Gelir İhracat İlişkisi 

İhracat ve büyüme arasındaki ilişki araştırılırken kurulan ekonometrik 
yöntemlerde kullanılan değişkenler GSMH ve İhracat toplam değeridir. Oysa 
GSMH büyümenin bir sonucudur. Bu sonuç ekonominin temel verileri olan 
üretim faktörlerinden kaynaklanmış olacağı gibi ekonomideki verimlilik artışı 
gibi başka etkilerden de ortaya çıkabilmektedir. Bu çalışmada bu nedenle 
ihracat milli gelir ilişkisine vurgu yapılmıştır.  

Klasik ve Neo Klasik dış ticaret teorisi genel olarak ülkelerin serbesti 
koşullarında dış ticaretten avantajlı çıkacağını vurgulamaktadır. Söz konusu 
teorideki yaklaşımlar ilk olarak iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı olarak 
geliştirilmişken, ülkelerin sağladıkları avantajların nedenlerini tam olarak 
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açıklayamamıştır. İsveçli iktisatçı Eli Heckscher (1879-1952) mukayeseli 
avantajların ülkelerin faktör donanımlarının arasındaki farklılığa dayalı 
olduğunu ileri sürmüştür (Acar: 2004; s. 123) 

Bu teorilerin uzantısı olan “Fakirleştiren Büyüme” (Bhagwati; 1958;2001-
2005), görüşü, bir ülkenin ihraç ettiği malların piyasalarındaki fiyatların 
oluşumu üzerinde etkisinin olmasının, ekonominin büyümesi üzerindeki 
olumsuz etkisi konusunda bir yeni araç sağlamıştır. Bu yeni yaklaşımın önemli 
özelliği dış ticaret ve milli gelir ve bu bağlamda dış ticarette gelir dağılımı 
arasındaki ilişkiyi incelemiş olmasıdır. Bu çerçevede ihracat ile millî gelir 
arasındaki ilişkinin araştırılması aynı zamanda dış ticaretin gelir dağılımı 
üzerindeki etkisinin analizi anlamına gelmektedir. Böylece bu çalışmada ele 
alınan ülkelerdeki dış ticaretten ortaya çıkan potansiyel refah artışının olup 
olmadığı da ortaya konmuş olacaktır. 

III. Ekonometrik Yöntem 

Asya ülkeleri üzerine yapılan bu çalışmada ekonometrik yöntem olarak 
panel veri analizi uygulanmıştır. Ele alınan bu konunun araştırılması panel veri 
analizi mümkün olduğundan bu yöntem seçilmiştir. Yöntem ekonometrik 
yaklaşımlardaki gelişmelere parelel olarak yeni testlerin yapılmasını gerekli 
kılmaktadır. Bu nedenle yöntemin açıklanması gereklidir. 

A) Panel Veri Analizi 

Panel veri, yöntemi yatay kesit gözlemlerin belli bir zaman dönemi içinde 
bir araya getirilmesidir (Baltagi (2001). Panel veri yönteminin tahmin regrasyon 
modeli şu şekilde gösterilebilir.: 

yit=αi+βx’it+uit 

Burada t=1, ... , T’ye kadar zaman dönemini ifade etmektedir. i yatay 
kesitleri ve değişkenlerin ait olduğu araştırılan ilişkilerin geçerli olduğu kütleyi 
(i=1, ..., N) ifade etmektedir. Sabit terim içermeyen x′it’de K tane değişken 
vardır. αi t zaman boyunca sabit olarak alınan ve i her bir yatay kesite ait 
etkileri gösterir.  

Panel veri analizinde hata teriminin yapısına göre farklı modeller 
oluşturulabilir. Bunlar tek yönlü ve çift yönlü hata düzeltme modelleridir. Tek 
yönlü hatalara dayalı ortak bileşen yaklaşımında (one-way error component 
model) yatay kesit etkiler veya zaman etkilerinden sadece biri görülebilir. Bu 
modelde μi, gözlenemeyen yatay kesit (bireysel) etkilere ait olan parametreleri, 
vit ise söz konusu etkiler dışındaki kısmı göstermektedir (uit=μi+vit). İki yönlü 
hata bileşen yaklaşımında (two-way error component model) ise, μi, 
gözlenemeyen yatay kesit (bireysel) etkilerini, λt gözlenemeyen zaman 
dönemine ait etkiyi ve vit de geri kalan kısmı göstermektedir (uit=μi+λt+vit) 
(Baltagi, 2001; 11; 31; Coşar, 2002; 27; Şimşek, 2005; 196).  
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Uygun modeli belirleyebilmek için, yatay kesit ve/veya zaman etkilerinin 
varlığı ve ortak sabit etkinin varlığı1 test edilmelidir. Test edilen sıfır hipotezi şu 
şekilde olmaktadır:  

H01: zaman ve yatay kesit etkisi yoktur  

H02: yatay kesit etkisi yoktur.  

Bu hipotezler, F testi kullanılarak test edilebilmektedir. Varyans 
bileşenlerinin tahmini, hata ortak bileşen modeli hakkında yapılan varsayıma 
bağlı olarak değişik şekiller alabilmektedir.  

Panel veri modellerinde gözlenemeyen etkileri tahmin etmek için, hataların 
kovaryans yapısına göre değişen farklı teknikler kullanılabilmektedir. Bunlar, 
Sabit etkiler2 ve rassal etkiler3 yaklaşımlarıdır. Sabit etkiler modelinde kesişme 
noktaları farklı olan ama eğimleri aynı olan N sayıda denklem elde 
edilmektedir. Bu modelde μi parametresinin sabit olduğu, vit’nin ise, sıfır 
ortalamalı ve sabit varyanslı normal dağıldığı (iid) varsayılmakta ve bu yöntem 
kesitler arasındaki heterojenliğin daha esnek bir şekilde ifade edebilmesini 
sağlamaktadır.  

N yatay kesitleri geniş bir ana kütleden geliyorsa, rassal etkiler modeli söz 
konusu, N yatay kesit üzerinde ise sabit etkiler modeli söz konusudur. Etkilerin 
sabit ya da rassal olup olmadığını anlamak için Haussman testi kullanılabilir 
(Harris ve Sollis, 2003; 190-192 ve Güloğlu, 2003; 47). Haussman (1978) 
istatistiği***, yatay kesit bireysel etkilerin olup olmadığını ve açıklayıcı 
değişkenler arasındaki korelasyonun varlığını test etmektedir. Söz konusu testte 
boş hipotez reddedilirse, rassal etkiler modeline karşı sabit etkiler modelinin 
kabul edilmesi gerekmektedir. Hipotezler aşağıdaki gibi oluşturulabilmektedir: 

H0:E(εi,t|Xit)=0 Ülke ve zaman etkileri rassaldır.  

H1:E(εi,t|Xit)≠0 Ülke ve zaman etkileri sabittir.  

Panel veri analizlerinde de zaman serisi yöntemlerinin özellikleri ve 
sorunları da ortaya çıkabilmektedir. Bu nedenle zaman serisi yöntemlerindeki 
gelişmeler panel veri analizlerinde kullanılması gerekli olan yeni araçların 
geliştirilmesine yol açmıştır. Nitekim, Maddala’ya (1999) göre artık birim kök 

                                                 
1 Ortak sabit etkiler modelinde ortak sabit tahmin edicisi her bir kesit birim için aynı sabiti tahmin 
ederek α’nın tüm kesit birimler için aynı olmasına neden olur. 
2 Sabit etkiler yönteminde, sabit etkiler tahmin edicisi her bir kesit birim için farklı sabitler tahmin 
ederek αi’nin kesit birimler için farklı olmasına neden olurlar. 
3 Rassal etkiler modelinde αi= ui + α şeklinde tanımlanmıştır. αi, ortak sabit α ile zamandan 
bağımsız kesit veri rassal değişkeni ui’nin toplamından oluşmaktadır. Ayrıca, αi ile hata terimi εit 
arasında korelasyon yoktur. 
*** Bu hipotezi test etmek için Haussman istatistiği şu şekilde hesaplanabilir: 

H=(bwithin-bFGLS)′(Vbwithin-VbFGLS)-1(bwithin-bFGLS)  
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testlerini yapmadan zaman serisi analizi yapmak sapmalı ve tutarsız tahminlerin 
yapılmasına yol açmaktadır (Maddala, 1999; 437). Panel birim kök testleri, 
yatay kesit ve zaman serileri özelliklerini dikkate aldığından dolayı tek bir 
kütleye ait zaman serileri için yapılan birim kök testlerinden daha güçlü 
sonuçlar vermektedir. Birim kökün olması durumunda sahte regresyon sorunu 
ortaya çıkmaktadır4. Panel veri analizinin uygulanmasında birim kök varlığına 
dair bir bulguya ulaşılmış ise elde edilen tahmin bulgularının yorumlanması için 
panel eşbütünleşme yaklaşımı kullanılmalıdır. (Frantzen, 2002; 286).  

B) Panel Birim Kök Testleri 

Panel birim kök testleri ile ilgili literatürde başlıca Levin ve Lin (1992, 
1993), Quah (1994), Im, Pesaran ve Shin (1997, 2003), Maddala ve Wu (1999), 
Choi (1999, 2001), Kao (1999), Harris ve Tzavalis (1999), Hadri (2000), Levin, 
Lin ve Chu (2002), Breitung (2000) ve Harris ve Sollis (2003) gibi çeşitli panel 
birim kök testleri geliştirilmiştir (Baltagi ve Kao, 2000; 2).  

Panel birim kök testleri, yatay kesitler ya da seriler arasında AR süreci 
üzerinde sınırlama olup olmamasına bağlı olarak testler ayrılmaktadır. Bunlar 
Levin, Lin ve Chu (LLC) (2002), Breitung (2000), Maddala ve Wu (1999), 
Choi (1999), Hadri (2000) ve Im, Pesaran ve Shin (IPS) (2003) panel birim kök 
testleri şeklinde sınıflandırılabilir.  

Panel veri için AR (1) süreci, 

itiititiit Xyy   1  

i=1,2,…, N, t=1,2,…T dönemi boyunca gözlemlenen yatay kesit 
birimleridir. Xit, modelde dışsal değişken ve ρi AR katsayısıdır. εit’nin sıfır 
ortalamalı ve sabit varyanslı normal dağıldığı varsayılmaktadır. Eğer |ρi|<1 ise, 
yit’nin zayıf bir şekilde (trend-) durağan olduğu, eğer |ρi|=1 ise, yit’nin bir birim 
kök içerdiği söylenebilmektedir.  

ρi hakkında iki temel varsayım yapılmaktadır. Bu varsayımlardan birincisi, 
yatay kesitler arasında bu parametrenin ortak olmasıdır (bütün i’ler için ρi=ρ). 
LLC, Breitung ve Hadri testleri bu varsayımı kullanmaktadırlar. İkinci 
varsayım, yatay kesitler arasında ρi’nin serbestçe değişebilmesidir. IPS, 
Maddala-Wu ve Choi testleri bu varsayımı kullanmaktadırlar.  

Bu çalışmada kullanılan panel birim kök testlerinin açıklamaları aşağıdaki 
şekildedir5. 
                                                 
4 Panel veri analizinde sahte regresyon sorunu ile ilgili geniş açıklamalar için Kao, 1999; 3-6’ya 
bakılabilir. 
5 Panel birim kök testlerinin açıklamasında çoğunlukla Nevzat Şimşek (2005), Endüstri-içi Dış 
Ticaret (Türkiye’nin Endüstri-içi Dış Ticaretinin Analizi), notasyonlardan ve açıklamalarından 
yararlanılmıştır. 
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1. Levin, Lin ve Chu (2002) Panel Birim Kök Testi 

LLC testi, aşağıdaki temel ADF spesifikasyonunu kullanmaktadır: 
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α=ρ-1 ortak varsayılmakta ama fark terimleri için gecikme uzunluklarına 
izin verilmektedir. Bu testte, α tahmini, standartlaştırılmış ve oto korelasyondan 
ve deterministik kısımlardan arındırılmış Δyit ve yit’nin vekil değişkeniyle 
yapılmaktadır. 

Önce belirli bir gecikme sayısında iki ek denklem seti, Δyit ve yit-1, 
gecikme terimleri Δyit-j (j=1,…,pi) ve dışsal Xit üzerine regres edilerek elde 

edilmektedir. Bu regresyonlardan (  ˆ,ˆ ) ve (  , ) katsayıları 

tahminlenmektedir. Elde edilen katsayılar kullanılarak ity  ve 1ity  aşağıdaki 
gibi elde edilmektedir: 
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Sonra ity  ve 1ity  regresyonun standart hatasına (si) bölünerek vekil 
değişkenler bulunmaktadır: 

)/(~
iitit syy   

)/(~
11 iitit syy    

Son olarak α aşağıdaki denklemden elde edilmektedir: 

ititit yy   1
~~

 

LLC testinde sıfır ve alternatif hipotez şu şekildedir: 

H0: α=0 

H1: α<0 

LLC testinde ortak birim kök vardır sıfır hipotezi test edilmektedir. Bu 
yöntem, kernel seçimlerini ve her bir yatay kesit ADF regresyonunda kullanılan 
gecikme sayılarının belirlenmesini gerektirmektedir. Test denkleminde dışsal 
değişken kullanılmamakta ama bireysel sabit terimler (sabit etkiler) ya da 
bireysel sabitler ve trendler kullanılabilmektedir.  
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2. Breitung (2000) Panel Birim Kök Testi 

Breitung testinde standartlaştırılmış vekil değişkenler oluşturulurken 
yalnızca AR bölümü ortadan kaldırılır: 
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Daha sonra bu vekil değişkenler dönüştürülerek trendden arındırılır.  
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Son olarak da α aşağıdaki denklem elde edilmektedir: 

ititit vyy   ** 1  

Breitung testinde hipotezler aşağıdaki şekildedir: 

H0: α=0 

H1: α<0 

Breitung testi ortak birim kök vardır sıfır hipotezini test etmektedir. Bu 
yöntem, her bir dışsal değişkende ve yatay kesit ADF regresyonunda kullanılan 
gecikme sayılarının belirlenmesini gerektirmektedir. Test denkleminde dışsal 
değişken kullanılmaz ama bireysel sabitler ve trendler veya bireysel sabit 
terimler (sabit etkiler) kullanılabilmektedir. LLC testinden farklı olarak bu test, 
kernel hesaplaması gerektirmemektedir.  

3. Hadri (2000) Panel Birim Kök Testi 

Hadri (2000), hata terimlerine dayalı bir Lagrange Multiplier (LM) testi 
geliştirmiştir. Hadri testi, panelin herhangi bir serisinde birim kök yoktur sıfır 
hipotezini test etmektedir (Hadri, 2000; 148-149). 

Hadri testi KPSS testi gibi yit’nin sabit ya da bir sabit ve bir trend üzerine en 
küçük kareler yöntemi (EKKY) ile regresyonu sonucu elde edilen artıkları 
kullanmaktadır. Bu testte, iki farklı LM istatistiği sabit varyans ve değişen 
varyans varsayımları ile kullanılmaktadır. Hall ve Mairesse’ye (2002) göre bu 

Eğer sabit ya da trend yoksa 

Sabitli, fakat trendsiz 

Sabitli ve trendli 
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test, panel verilerde uzun period ve yatay kesit sayısı orta büyüklükte olduğunda 
uygulanabilmektedir (Hall ve Mairesse, 2002; 24).  

4. Im, Pesaran ve Shin (2003) Panel Birim Kök Testi 

IPS testinde, panele veri analizinin sonuçlarını elde edebilmek için bireysel 
birim kök testleri birleştirilmiştir. Bu test dinamik heterojen panel veri analizi 
için geliştirilmiştir. Bu testte ρi yatay kesitler arasında değişebilmekte ve her bir 
yatay kesit için ayrı ayrı birim kök olup olmadığını test etmektedir. LLC 
testinden farklı olarak IPS testi paneldeki kesitler (örneğin ülkeler) arasında 
heterojenliğe izin vermektedir.  

Her bir yatay kesit için ayrı bir ADF belirlenerek IPS testine başlanmaktadır: 
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IPS yöntemi, 0:0 iH  (bütün i’lerde birim kök vardır) sıfır hipotezini 
0:1 iH   (en azından bir i için) hipotezine karşı test etmektedir. 

IPS testi, her bir yatay kesit ADF deterministik kısmının ve gecikme 
sayısının belirlenmesini gerektirmektedir. Ayrıca bu testte bireysel sabit ya da 
bireysel sabit ve trend terimleri kullanılabilmektedir.  

5. Maddala ve Wu (1999) ve Choi (2001) Panel Birim Kök Testleri 

i yatay kesiti için herhangi bireysel birim kök testinden elde edilen p 
değerleri πi olarak tanımlandığında, aşağıdaki asimptotik sonuçlar N sayıda 
yatay kesit için birim kök vardır sıfır hipotezi altında aşağıdaki sonuçları verir: 
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Bu sonucu Choi şöyle göstermektedir: 
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Burada Φ-1 standart normal kümülatif dağılım fonksiyonunun tersidir ve 
bunun için ADF ve PP birim kök testleri kullanılarak hem asimptotik χ2 hem de 
standart normal istatistikler hesaplanır. Bu testte sıfır hipotezi ve alternatif 
hipotez IPS testindeki hipotezlerle aynıdır.  

Fisher tipi test denklemleri için dışsal değişkenler belirlenebilir. Test 
denklemlerinde dışsal değişken kullanılamamakta ama bireysel sabitler (sabit 
etkiler) ya da bireysel sabitler ve trendler kullanılabilmektedir.  
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Maddala ve Wu (1999) testinde, her bir yatay kesit ADF regresyonunda 
kullanılan gecikme sayısı belirlenmeli iken Choi testinde ise oto korelasyonu 
düzeltme yöntemi olarak kernel hesaplaması gerekmektedir.  

IV. Değişkenler ve Tanımları 

 Bu çalışmada 1995-2005 dönemine kapsayan 23 Asya Ülkesine6 ait veriler 
kullanılmıştır. Araştırmada, Milli gelir ve ihracat arasındaki ilişkinin analizi için 
ülkelerin GSMH’ları ile hacim olarak ihracat alınmıştır. Hacim olarak ihracat; 
ihracat değerinin, birim ihracat değerine bölünmesi ile elde edilmiştir. Böylece 
değişken fiyat değişikliklerinden ortaya çıkan etkilerden ayrıştırılmıştır. Her 
ülkeye ait ayrı ayrı ihracat birim değerleri veya endeksleri olmadığı için, 
ülkelerin ihracat değerleri, dünya ihracat fiyatları endeksine bölünmüştür. Bu 
açıdan dünya ihracat fiyatları endeksi vekil değişken olarak kullanılmıştır. 
Ekonometrik olarak kurulacak modelde, ihracat fiyatlarının etkisinin de analizi 
için ülkelere ilişkin ihracat fiyat endeksi değişkenine ulaşılamadığından; her bir 
ülkenin döviz kuru, fiyat değişkeni yerine vekil değişken olarak kullanılmıştır. 
Buradaki amaç milli gelir üzerinde fiyat ve miktar etkisinin birlikte analizinin 
yapılmasını sağlamaktır. 

V. Uygulama Sonuçları 

Uygulama sonuçlarının verilmesine birim kök test sonuçlarıyla başlanmıştır. 
Burada izlenen sıralamada klasik eşbütünleşme yöntemine bağlı kalınmıştır. 

1. Birim Kök Test Sonuçları 

Tablo 3’te değişkenlere ait birim kök test sonuçları görülmektedir. Bu test 
sonuçlarına göre ülkeler homojen (biribirine benzer) olarak kabul edilebilir. 
Hadri birim kök test sonuçlarına göre ülkelerin her birinin değişkeni, bireysel 
veya doğrusal trend açısından durağan bulunmuştur. Yani ülkelerin her biri 
açısından zamana göre bir ortalama ve varyans söz konusudur.  

Panel birim kök test sonuçlarına göre panel verilerimiz aynı dereceden 
durağandır. Tabloda bu değerler koyu renkle gösterilmiştir. Serilerimizin aynı 
dereceden durağan olduğu sonucuna ulaşıldığı için panel eşbütünleşme 
analizine geçilebilir.  

Ele alınan Asya ülkeleri için panel eş bütünleşme analizini yapmadan önce, 
yöntem bölümünde açıklandığı gibi “sabit” ve “tesadüfü” etkilerin olup 
olmadığını araştırılmıştır. Bu araştırmada kullanılan Hausman testi sonuçlarına 
göre zaman (period) ve yatay kesit açısından sabit etkilerin bulunduğu sonucuna 
ulaşılmıştır. Zamana göre sabit etkinin olup olmadığının testinde elde edilen ki 

                                                 
6  İncelenen Asya Ülkeleri: Bangladeş, Bhutan, Çin Endonezya, Fiji, Filipinler, Güney Kore, 
Hindistan, Hong Kong, Japonya, Kamboçya, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti, Malezya, 
Moğolistan, Myanmar, Nepal, Pakistan, Papua Yeni Gine, Singapur, Sri Lanka,Tayland, Vietnam, 
Yeni Zelanda.  
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kare test istatistiğinin değeri 13.16, yatay kesitinde 16.56’dır. % 1 anlamlılık 
düzeyinde iki değer de istatistiki açıdan anlamlı olduğundan sabit etkilerin 
zaman ve yatay kesit açıdan geçerli olduğu görülmektedir.  

Hausman test sonuçlarının iktisadi açıdan önemli bir sonucu vardır. Sabit 
etkilerin olduğunun tespit edilmesi ele alınan ülkelerin homojen bir özellik 
gösterdiği konusunda bilgi vermektedir. Bu elde edilecek bulguların 
yorumlanması açısından önemli bir sonuçtur. 

Tablo 3:  Panel Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişken Test 

H0: Bireysel birim kök vardır 
LLC IPS Maddala-Wu 

I I-T - I I-T I I-T - 

LogGSMH 
Düzey 3.88 -2.88 3.59 3.17 1.38 34.13 30.16 17.35 

1.fark -6.35 -18.60 -6.10 -1.76 -3.46 66.18 127 116.58 

Logexvol 
Düzey -0.39 -.5.51 9.18 2.09 0.11 41.39 45.44 3.90 

1.fark -7.87 -9.75 -6.46 -3.7 -1.58 94.6 84.7 115.5 

Logexc 
Düzey -0.31 -6.35 5.97 3.28 0.53 23.63 42.96 5.10 

1.fark -6.5 -12.7 -6.37 -3.15 -1.53 85.72 84.74 105.6 

 

Değişken Test 
H0: Ortak birim kök yoktur 
Choi Hadri

I I-T - I I-T 

LogGSMH Düzey 33.65 18.09 24.57 2.99 7.32 

1.fark 78.07 167.25 24.57 0.64 6.38

Logexvol 
Düzey 87.0 95.10 1.59 9.04 22.57 
1.fark 218.6 220.4 178.23 8.26 36.90 

Logexc 
Düzey 75.13 75.54 3.51 9.04 8.53 

1.fark 182.97 198.8 201.27 2.84 14.17 

Tabloda kalın karakterle yazılanlar en azından % 5 anlamlılık düzeyinde Ho 
hipotezinin reddedildiği istatistikleri göstermektedir. I, bireysel sabitlerin, I-T, 
bireysel sabitlerin ve trendlerin birim kök denklemine eklendiğini ifade 
etmektedir. Maksimum gecikme uzunluğu Akaike'ye göre belirlenmiştir.  

Bu çalışmada geçerliliği araştırılan iktisadi modelin fonksiyonel biçimi 
şöyledir. 

),( lEXClEXVOLflGSMH   

LEXVOL, ihracat hacmini veya miktarını ve lEXC ise fiyat etkisini 
göstermektedir. Değişkenlerin e tabanına göre logaritması alındığı için elde 
edilecek katsayılar esneklikleri göstermektedir. Panel eşbütünleşme analizinde 
katsayılar tahmini yapılmadan önce eş bütünleşmenin var olup olmadığı 
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araştırılmaktadır Bundan dolayı ilk olarak panel eşbütünleşme analizi 
yapılmıştır. Analiz sonuçları aşağıda verilmiştir7.  

2. Panel Eşbütünleşme Sonuçları 

Pedroni panel eşbütünleşme test (1997) eşbütünleşme vektöründeki 
heterojenliği dikkate almaktadır. Böylece dinamik ve sabit etkilerin panelin 
yatay kesitleri arasında farklı olmasına imkân verirken, aynı zamanda alternatif 
hipotez altında eşbütünleşik vektörün kesitler arasında farklılaşmasını da 
sağlamaktadır. Pedroni’nin önerdiği tüm testler elde edilen artıklar üzerine 
kurulmuştur. Bu nedenle ilk aşama eşbütünleşme regresyonundan elde edilen 
hataları hesaplamaktır (Pedroni, 1999; 656):  

PANEL EŞBÜTÜNLEŞME TEST SONUÇLARI 

******************************************** 

panel v-stat = 1.34249 
panel rho-stat = -0.17467 
panel pp-stat = -3.45206* 
panel adf-stat = -0.36020 

group rho-stat = 2.17595 
group pp-stat = -2.78260* 
group adf-stat = -1.17717 
Nsecs = 23 , Tperiods = 11 , no. regressors = 2 

******************************************** 
TREND ETKİSİ DİKKATE ALINDIĞINDA SONUÇLAR 
******************************************** 

panel v-stat = 0.87675 
panel rho-stat = 1.41635 
panel pp-stat = -4.38513* 
panel adf-stat = -3.61737* 

group rho-stat = 2.98174* 
group pp-stat = -6.67837** 
group adf-stat = -5.97095** 

Nsecs = 23 , Tperiods = 11 , no. regressors = 2 
**************************************** 
 ** % 1, * % 5 anlamlılığı göstermektedir.  

Pedroni, eşbütünleşme olmadığı boş hipotezine karşı yukarıda görülen yedi 
adet farklı testin yapılmasını önermektedir. Bunların dördü panel 
eşbütünleşmesini göstermektedir. Diğer üç test grup ortalamasının panel 

                                                 
7 ANALİZLER WinRATS Pro 6.2 kullanılarak yapılmıştır. 
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eşbütünleşmesinin varlığı konusunda bilgi vermektedir. İlk dört testten ilki, 
parametrik olmayan varyansa dayalı bir istatistiktir. İkincisi Phillips-Peron (PP) 
rho istatistiğine yarı parametrik olmayan test istatistiğinin panel veri analizinde 
kullanılmaktadır. Söz konusu üçüncü istatistik de parametrik değildir ve PP t 
istatistiğine benzemektedir. Dördüncü istatistik ise Augmented Dickey Fuller 
(ADF) t istatistiğine benzer parametrik bir istatistiktir. İkinci kategoride üç 
testten ilki PP rho istatistiğine benzemekte iken, diğer ikisi sırasıyla PP t ve 
ADF t istatistiklerine benzemektedir. Bu istatistiklerin karşılaştırmalı avantajları 
büyük ölçüde veri oluşum sürecine göre değişmektedir. Önerdiği yedi 
istatistiğin küçük örnek özelliklerini Monte Carlo simülasyon yolu ile araştıran 
Pedroni’ye (1997) göre, panelin zaman boyutu kısa (örneğin 20’den az) ise grup 
ADF t ve panel ADF t istatistiği iyi sonuçlar vermektedir (Kök ve 
Şimşek;2006:7)  

Panel eşbütünleşme ilişkisinin katsayılarını tahmini için Pedroni (1996, 2000) 
Düzenlenmiş/Geliştirilmiş En Küçük Kareler Yöntemi’ni (Fully Modified 
Ordinary Least Squares (FMOLS)) yaklaşımını geliştirmiştir. Pedroni’nin 
yaklaşımında yatay kesitler arasında heterojenlik dikkate alınmaktadır. Bundan 
dolayı sabit terimin ve hata teriminin ve bağımsız değişkenlerin farklarının 
arasındaki olası korelasyonun varlığı söz konusu analizin en önemli özelliğini 
oluşturmaktadır. Bu yöntemde parametrik olmayan uyarlama yapılmaktadır. 
Bunun nedeni değişkenlerin içsel veya dışsal olmasından ortaya çıkan 
otokorelasyonun etkisini ortadan kaldırmaktır. Bunun için bağımlı değişkene 
parametrik olmayan uyarlama yapılmaktadır. tahmin edilen uzun dönem 
parametreler ve katsayılar uyarlanmış bağımlı değişkenin değerlerinin bağımsız 
değişkenlerle modellemesi sonucu elde edilmektedir. Pedroni (2000) FMOLS 
yönteminin küçük örneklerdeki gücünü araştırmış, t istatistiğinin küçük 
örneklerdeki performansının Monte Carlo simülasyonlarına göre daha etkin 
olduğunu göstermiştir (Şimşek, 2005; 2004). 

Panel eş bütünleşme test sonuçlarına göre ülkeler arasında trendli analize 
göre bir eşbütünleşme ilişkisi olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu durum söz 
konusu ülkeler arasında bir yakınsamanın veya bir bütünleşmenin olduğu 
konusunda bilgi vermektedir. Bu sonuç ayrıca Hausman testi sonucunda 
ulaştığımız bulguyla paralellik göstermektedir. Trendli analiz sonuçlarına göre 
katsayı tahminlerine geçilebilir. 
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Panel Eşbütünleşme Katsayılar Tahmin Sonuçları 
0.06 0.13 
( -10.57 )* ( -21.55 )* 

Bangladeş 

0.34 -0.03 
( -7.16 )* ( -13.35 )* 

Bhutan 

15.55 7.62 
( 2.56 )* ( 1.85 ) 

Çin 

0.77 -1.17 
( -0.33 ) ( -3.60 )* 

Endonezya 

1.02 -0.54 
( 0.05 ) ( -5.90 )* 

Fiji 

-0.32 0.05 
( -6.42 )* ( -7.79 )* 

Filipinler 

0.76 -0.24 
( -0.41 ) ( -8.44 ) 

Güney Kore 

0.43 0.26 
( -2.13 )* ( -3.22 )* 

Hindistan 

0.07 0.25 
( -3.81 )* ( -7.69 )* 

Hong Kong 

0.46 0.42 
( -2.26 )* ( -3.42 )* 

Japonya 

0.12 0.00 
( -5.55 )* ( -4.58 )* 

Kamboçya 

0.35 0.18 
( -1.84 ) * ( 5.29 )* 

Lao Demokratik Halk Cum. 

0.53 0.11 
( -0.89 ) ( -3.38 )* 

Malezya 

-0.45 4.44 
( -0.22 ) ( 1.44 ) 

Moğolistan 

0.01 -0.07 
( -21.15 )* ( -5.39 )* 

Myanmar 

-0.09 0.40 
( -8.19 )* ( -2.24 )* 

Nepal 

-0.04 -0.06 
( -1.61 ) ( -17.79 )* 

Pakistan 

0.56 0.10 
( -1.77 ) ( -12.69 )* 

Papua Yeni Gine 

0.73 0.32 
( -1.58 ) ( -2.58 )* 

Singapur 

0.84 0.36 
( -0.81 ) ( -7.89 ) 

Sri Lanka 

0.72 0.64 
( -0.43 ) ( -1.22 ) 

Tayland 

0.17 0.11 
( -4.21 )* ( -8.50 )* 

Vietnam 

0.95 0.42 
( -0.09 ) ( -3.51 )* 

Yeni Zelenda 

PANEL GRUP SONUÇLARI 

************************************************ 
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1.02 0.60 

( -16.44 )* ( -30.60 )* 

N = 23 , T = 11 , max-lag = 1 

************************************************ 

* Parantez içindeki değerler t değerleri olup % 1 ve % 5 istatistiki anlamlılığı 
göstermektedir. 

Panel Eşbütünleşme sonuçlarına göre Çin’in ihracat hacminde (miktar 
olarak) % 1’lik artış millî gelirinde % 15.55 yakın artışa yol açmaktadır. Aynı 
zamanda Çin ulusal parasının değerini diğer ülke paralarına göre % 1 oranında 
düşürdüğünde milli gelirinde % 7.62 oranında bir artışa yol açabilmektedir. Bu 
sonuca göre, Çin’in reel olarak dışa açılmasının refahını artırdığı yönünde bir 
bulguya ulaşılmış olmaktadır. İstatistiki olarak anlamlı olan katsayıların negatif 
olanları, negatif refah etkisini göstermektedir. Yorumlamalar buna göre 
yapılabilir. Grup sonuçlarına göre miktar etkisinin büyüklüğü fiyat etkisine göre 
daha büyük olmaktadır. Bunun anlamı ele alınan ülkeler için olası bir 
devalüasyon karşısında ihracat artışı sağlanabiliyorsa, milli gelirde 1.5 kattan 
fazla bir artış ortaya çıkacak demektir. 

SONUÇ 

Elde edilen bulgulara göre, ele alınan ülkeler arasında bir yakınsama söz 
konusu olup bu ülkelerin ortak bir ticaret alanı oluşturmalarının refahları 
üzerinde pozitif etkisi olacaktır. Bu bölgenin ticari merkez alanı Çin’dir. Çin bu 
ülkelerin merkezi durumundadır. Ülkeler arasında yakınsama güçlü olup, bu 
ülkelerin benzer bir yapıya sahip oldukları söylenebilir. Ülkeler için önemli bir 
sonuç miktar etkisinin fiyat etkisine göre büyük olmasıdır. Bu da bu ülkeler için 
talebin fiyat elastikiyetinin düşük olduğu konusunda bir ön bilgi vermektedir.  

Grup sonuçları ortalama kabul edilirse, her bir ülkeye ait katsayı, bu 
ortalamadan farkı sapmayı göstermektedir. Ele aldığımız ülkeler açısından dış 
ticaretin pozitif etkisinin olduğu anlaşılmaktadır. Ancak bu etkinin her bir ülke 
açısından farklılaşması da söz konusudur. Bu farklılaşmayı belirleyen önemli 
unsur ülkelerin yoğun olarak uzmanlaştıkları sektörlerden kaynaklanabilir. 
Bundan dolayı bu konunun araştırılması gereklidir. Bu çalışmada kullanılan 
panel veri yöntem ve teknikleri söz konusu araştırma için de kullanılabilir. 
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