OECD ÜLKELERİNDE PARASAL GENİŞLEME
ENFLASYON İLİŞKİSİNİN PANEL VERİ
MODELLERİ İLE İNCELENMESİ
Dr. Hülya SAYYAN(*)
Giriş

Bilindiği

gibi, gunumuz ekonomileri bütün ekonomik işlerin para ile
yapıldığı ekonomilerdir. Miktar teorisine göre, fiyatlar genel düzeyi para miktarının bir fonksiyonudur ve bu nedenle enflasyonu kontrol altında tutmanın tek
yolu para arzındaki artışı kontrol etmektir. (Tunca, Z., 1999, s.41-46) Siyasi
otorite vergi toplayamam~ veya toplamama, kamu harcamalarını arttırma gibi
çeşitli nedenlerle para arzını arttırabilir. Hükümetlerin merkez bankası üzerine
doğrudan veya dolaylı etkisi ile para arzını arttırmaları, parasal genişleme olarak
adlandırılmaktadır. Parasal genişlemenin sonucu ise fiyatlar genel düzeyindeki
artış yani enflasyondur. (Aktan, C.; U.Utkulu; S.Togay, 1998, s.61-62)
Bu çalışmanın amacı , OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü)
ülkelerinde parasal genişlemenin enflasyona neden olup olmadığını yani miktar
teorisinin geçerliliğini araştırmaktır.

OECD ülkelerinde parasal genişleme-enflasyon ilişkisi, regresyon modelleri ile incelenebilir. Bu durumda, her bir ülke için ayrı ayrı tahmin edilecek
regresyon modelleri ile ülkelerin enflasyonlarının sadece zaman boyutu ele alın
mı ş olacaktır. Ülkeler arası farklılıklar yatay kesit veri çalışması olarak regresyon modelleriyle ortaya konduğunda ise zaman boyutu dikkate alınmamış olmaktadır. Söz konusu modeller yerine, panel veri modellerinin kullanılması ile olayın
hem zaman hem ülkeler boyutu birlikte ele alınmış olmaktadır. Bu nedenle çalış
mada miktar teorisinin OECD ülkelerinde geçerlil iği , panel veri modelleri
· Ôğr.Gör. , Mannara Üni versitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü.
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ya rdım ı

il e araş tırılm aktadır.

ı. Parasal Ge n işlem e ve E nflasyon Arasındaki İlişki
Parasal ge n iş l e me ve enflasyon aras ındaki il işki , para teori in
teme lin i o lu şturm akta ve literatürde Miktar teorisi olarak adlandırı lmaktadı
Yan i Miktar teo ri si, p aranın miktarı ndaki artış ile fiyatlar genel seviyesi arasın
daki ili şkiy i ele a l maktad ı r. Teoriye göre paranın miktarındaki artışlar fiyatlar
genel seviyesin i arttırarak enflasyona; paranın miktarınd~ki azalma ise fiyatlar
genel seviyesi ni dü şürerek deflasyona yol açmaktadır. Iki deği şken arasında
ned en se lli ğ in yönü para miktarından fi yatlar genel düzeyine doğrudur. (Aktan,
C.; U.Utkulu; S.Togay, 1998, s.62-68)

2. Panel Veri Mod elleri
Ekonometrik araş tırmalarda, farklı veri türleri kullanılabilmektedir. Bu veri
türleri, ancak yapı larına uygun modellerle incelenebilmektedir. Zaman serisi ve
yatay kesit verilerinin birl eşti rilmesi ile elde edilen panel verilerin kul lanıl·
mas ı y l a yapılan mode l çalışmalarında karşıl aşı lan en büyük problem; birimlere
veya birimlere ve zamana göre farklılıkların , söz konusu modellere nasıl dahil
ed i l eceği di r. (Balestra,P., in Matyas, L., 1996, s.25)
Y ve X deği şkenleri, birimden birime ve bir zaman periyodundan diğer
ine farklı değerler ala n değişkenl er ise; bu deği şkenler, birimler için i, zaman
periyodu için t olmak üzere iki alt indisle ifade edilecektir.
i

=

1, .1\. ,N

t = 1, .1\. , T

Y değişke ninin, k sayıda bağımsız değişken ve gözlenemeyen u rassal terimi ile açıkl and ı ğı varsay ılırsa panel v eri modeli,

şekl in de

ifade edilecektir. Yukarıda ifade edilen modelde, her bir birim zaman
periyoduna özel kendi katsayısına sahiptir. Dol ayısıyla, bu durumda tahmin
edi len parametre sayısı , kullanılan gözlem s ayısını aşmakta, yani model tahmin
edil ememektedir. Bu neden le, panel veri ile yapılan çalışmalarda daha çok hata
terim leri nin özell ikle ri ve katsayıların değişebilirliği ile ilgili farklı varsayımlar·
da bulunarak farklı modeller elde edilebilmektedir.
Birimler arasındaki ve zamana göre m eydana gelen farklılıklar tahmin
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edilecek modelin katsayılarında değişmeye yol açacak kadar önemli olabileceği
gibi, modelin katsayılarını etkilemeyecek kadar önemsiz de olabilmektedir.
Birimlere ve zamana göre verilerdeki farklılıklar, modelin katsayılarında anlamlı değişmelere neden oluyorsa Sabit ve Rassal Etkili Panel Veri Modellerinden
öz edi lmektedir.
Panel veri kullanılarak yapılan çalışmalarda, birimler arasındaki farklılık
lardan veya birimler arasındaki ve zaman içinde meydana gelen farklılıklardan
kaynaklanan değişmeyi, modele dahil etmenin bir yolu; bu değişmenin regresyon modelinin katsayılarının bazılarında veya tümünde değişmeye yol açtığını
varsaymaktır. Katsayıların birimlere veya birimlere ve zamana göre değiştiğinin
varsay ıldığı modellere "Sabit Etkili Modeller" denir.
Sabit etkili modeller, sadece birimler arasındaki farklılıkları ele alıyorsa,
"Tek Faktörlü Sabit Etkili Modeller'"den, birimlere ve zamana göre meydana
gelen farklılıkları ele alıyorsa "İki Faktörlü Sabit Etkili Modeller'"den
bahsedilmektedir. Uygulamada daha çok sabit katsayının birimlere veya birimlere ve zamana göre değiştiği, ancak eğim katsayılarının her iki boyuta göre sabit
olduğu Sabit Etkili Modeller kullanılmaktadır. Bu modellerin EKK tahmincileri,
hata tahminlerinin birbirinden ilişkisiz ve sabit varyansa sahip olması varsayım
ların ın geçerliliği altında, sapmasız ve etkindir. (Kmenta, J., s.508-517)
Rassal etkili panel veri modellerde birimlere veya birimlere ve zamana göre
meydana gelen değişiklikler sabit etkiler olarak değil, rassal etkiler olarak ele
al ınmaktadır. Bu modellerde, birimlere veya birimlere ve zamana göre meydana gelen değişiklikler, modele hata teriminin bir bileşeni olarak dahil edilmektedir. (Matyas, L., s.51) Dolayısıyla, sabit etkili modellerde karşılaşılan serbestlik derecesi kaybı önlenmiş olmaktadır. (Baltagi,B., 1995, s.13) Çünkü burada
önemli olan birime veya birime ve zamana özel katsayıların bulunması değil, birime veya birime ve zamana özel hata bileşenlerinin oıtalama ve varyanslarının
bulunmasıdır. (Darnell, A.C., 1994,s.297) Ayrıca, Rassal Etkili Model, sadece
çalışmadaki yani gözlenen örnekteki kesit birimler ve zamana göre meydana
gelen farklılıkların etkisini değil; örnek dışındaki etkileri de dikkate almaktadır.
(Greene,W.H., s.623)
Rassal Etkili Modeller, sadece kesit birimler arasındaki farklılıkları ele
alıyorsa "Tek faktörlü Rassal Etkili Modeller"den; her iki boyuta göre meydana
gelen farklılıkları ele alıyorsa "İki Faktörlü Rassal Etkili Modeller"den

bahsedilmektedir. Uygulamada daha çok birime veya birime ve zamana göre
meydana gelen hata terimine sabit katsayının tahmininde değişmeye yol açacak
şekilde dahil edildiği Rassal Etkili Modeller kullanılmaktadır. (Hsiao, C., s.130)
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Ra sa l Etk ili Mo dellerd e, birimlere veya birimlere ve zamana göre
dana gelen d eğ i ş m e l e r modelin hata teriminde gö sterildiğinden ; heterojen!;
ab it etkili modellerde o lduğ u gibi bağ ımlı değişkenin beklenen değeri d
va rya n ı ya rd ı m ı y l a m ode le dahil edilmektedir. Dolayısıyla, model in tahminindr
hata terimleri nin va ryans-kovaryan s matrisini kullanan yönteml erin terci
edi lmes i gerekm ektedir. Rassal Etkili Modelin en küçük kareler tahminci!
tu ta rl ı d ır, ancak hata teriminin kovaryans matrisindeki bilgi ihmal edi ld iğind
tandart hatalar eksik b e lirl enmi ş tir. Dolayısıyla, diğer tahmin yöntemleri ile
belirl enen tahmin cile r ile karş ıl aştırıldıklarında etkin değildirler. (Johnston, J.,
1984, s.39 1) Bu nedenl e Rassal Etkili Modellerin tahmininde GEKK yönte.
nı ind en yarar l anı l mak tadır.

3. Panel Veri Modelleri ile Klasik Modelin

Karşılaştırılması

Birimlere ve zamana göre verilerdeki farklılıkların modelin katsayılarında
a nl a m lı bir değ işm eye yo l açmadı ğ ı varsayım ı altında tahmin edilen klasik
model ile, sözkonus u farklılı kl arın katsayılarda değişmeye yol açtığı varsayımı
a l tınd a tahmi n edi len sabit ve rassal etkili panel veri modelleri, Olabilirlik Oranı
(LR), F ve Lagrange çarp anı (LM) test istatistikleri kullanılarak birbirleri ile
karş ı l aş t ı rı l ab il mekte d ir.

Sabit etki li panel veri modeli ile klasik modelin karşılaştırılmasında F ve
LR test istati stiklerinden, rassal etkili panel veri modeli ile klasik modelin
karş ılaş t ırılm asın da ise LM test i statistiğinden yararlanılmaktadır. (Arellano,
M.&Bond, S., 199 1)
4. Sabit ve Rassal Etkili Panel Veri Modellerinin
Ka rşılaş tırılması; Hau s nıan Testi
Sabit ve rassal etkili panel veri modelleri arasından seçim yaparken dikkate
gereken birçok faktör vardır. Ancak bu faktörlerden en önemlisi, rassal
etki li model için, birim veya birim ve zaman farklılıklarını temsil eden hata terimi bi l eşenl er in i n bağ ım sız değişkenlerden ilişkisiz olduğu varsayımının
geçe rlil iği n i n incelenmesidir. Bu durumda, söz konusu varsayımın geçerl il iğinin
ince l ene bil eceği Hausman test istatistiği aynı zamanda rassal veya sabit etkili
mode li n seçiminde kullanıl abil ec ektir. (Greene, W.H., s.632)
alı nmas ı

Hausman test i stati sti ğine göre, birim veya birim ve zaman farklılı klarını
temsil eden katsayı l ar, yani rassal etkili modelin hata terimi bileşenleri , bağımsız
deği şkenl er ile ilişk i liyse yani s ıfır hipotezi reddedilirse, sabit etkili modelin
tahm incil eri tutarlı , ancak rassal etkili modelin tahmincileri tutarlı değildir.
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Dolayı ıy l a, bu durumda sabit etkili modelin tahmini uygun olmaktadır.

Bu bi l eşenlerin bağımsız değişkenlerden ilişkisiz olduğu varsayımı altında
i e, her iki tahminci de tutarlı , ancak rassal etkili modelin tahmincisi asimtotik
olarak etkindir. Yani , bu durumda rassal etkili modelin tahmini uygun olmaktad ır. (Hausman, J.A. , 1978)
5. Uygulama
Uygulamanın amacı,

daha önce

bahsedildiği

gibi OECD ülkelerinde
parasal geniş leme-enflasyon arasındaki ilişkiyi , dolayısıyla Miktar teorisinin
geçerlil iğini incelemektir.
Çalı şmada

OECD ülkelerinde enflasyon ile parasal genişleme arasındaki
incelenirken farklı panel veri modelleri denenerek, en iyi sonucu veren
geçerli model belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için 21 OECD ülkesinin (CAN,
USA, JPN, AUS, NZL, AUT, FiN, FRA, DEU, iTA, NLD, NOR, PRT, ESP,
SWE, TUR, UK, GRC, ISL, IRE, BEL), 1990-2000 dönemine ait verilerinden
yararlanılmıştır. Yirnnidokuz OECD ülkesi bulunmas ına karşılık, uygulama için
bunlardan yirnnibirinden yararlanılmasının nedeni, diğer sekiz ülke için derlenen
istatistiklerden yeterli verinin sağlanamamasıdır.
ilişki

Paranın değişim aracı niteliğini

vurgulayan teorilerde genellikle paranın dar
hem servet yönünü vurgulayan teorilerde genellikle geniş tanımlı para M2 kullanılmaktadır. (Keyder, N., s.217, 1993) Bu çalış
mada Miktar teorisinin geçerliliği test edildiğinden parasal genişlemeyi temsilen, 1989 yılı temel alınmış dar kapsamlı para arzı (M l) değerleri kullanı lmıştır. Enflasyonu temsilen ise, yine 1989 yılı temel alınmış GSMH zımni
deflatörü kullanılmıştır.
tanımı

MI ; hem

değişim aracı

5.1. Uygulamada Denenen Modeller
Çalı şmamızda , OECD ülkeleri enflasyonu 1990-2000 dönemi verileri kul-

lanı larak, farklı panel veri modelleri ile tahmin edilmiş ve geçerli model belirlenmeye çalışılmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkinin açıklanmasında en iyi
sonuçlar tam logaritmik modellerden e lde edildiğinden , logaritmik olmayan
modeller de denenmesine rağmen, burada sadece bu modellerin sonuçlarına yer
veri lmiştir. Bilgisayar çıktılarında, logaritmik para arzı değişkeni LM, logaritmik
enflasyon değişkeni ise LINF şeklinde gösterilmiştir. Sözkonusu 21 ülkenin

LINF ve LM değerlerine ait çizilen grafiklerde, Türkiye'nin hem enflasyonunun
hem de para arzının diğer 20 OECD ülkesinin çok üzerinde olduğu görülmektedir.
169

Dr. Hı'ilya SA YYAN

5.1.1. Klasik Model
Bu mode l, ülke lere veya ~!keler~ ve za.?1~na göre farklılıkl ar olmadığı
varsay ımınd an hareketle, rnodelın klasık en kuçuk kareler (EKK) yöntemi ile

OECD ÜLKELERİ ENFLASYONU
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tahmin edi lmesiyle elde edilmiş tir. Yani, modelin tahmininde, panel veri tahmin
yöntemlerinin her hangi birinden yararlanılmamıştır.
OECD ülkeleri klasik enflasyon modeli,

LINF
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=

-0.1209 + 0.98063 LM
(-0.989)
(42.0 17)

R2=0.88518
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olarak tahmin edilmiştir. Orijinal bilgisayar çıktısı aşağıda görülmektedir:
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EKK Yöntemi ile tahmin edilen modelde 0.05 hata payına göre para arzı
istatistiksel olarak anlamlı olduğu, ancak sabit katsayının an lamsız olduğu görülmektedir. Bu modele göre para arzındaki %1 'lik
artışa karşılık enflasyonda yaklaşık %0.98'lik bir artış olmaktadır. F testi sonucuna göre model genel olarak anlamlı olup, enflasyondaki değişmelerin para arzı
deği şkeni tarafından açıklanma oranı yaklaşık 0.89 olarak bulunmuştur.
değişkeninin katsayısının

5.1.2. Tek Faktörlü Sabit Etkili Panel Veri Modeli
Ülkeler arasındaki farklılıkların , sabit katsayıda farklılığa neden olacağı
ile oluşturulan tek faktörlü sabit etkili panel veri modeli en küçük
kareler (EKK) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir.
varsayı mı

OECD ülkeleri tek faktörlü sabit etkili enflasyon modeli,
LINF = 0.80549 LM
(30.663)

R2=0.94944
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o lara k ta hmin edilmi şt ir. Orijinal bilgisayar çıktısı aşağıda görülmektedir:

Tahmin edi len modelde 21 ülkeyi temsilen 21 kukla değişken kull anıldı ğ ınd an sabit katsay ı yer almamakta, para arzı değişkeninin katsayısının ise
0.05 hata payına göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu mode le göre para arzınd aki % l 'lik artışa karşılık enflasyonda yaklaşık %0.8'lik bir
artış olmaktadır.F testi sonucuna göre model genel olarak anlamlı olup, her ne
kadar sabit katsayısız modellerde yorumu bir anlam taşımasa da enflasyondaki
değişmelerin para arzı değişkeni tarafından açıklanma oranı yaklaşık 0.95 olarak
bulunmuştur.

5.l.3. Tek Faktörlü Rassal Etkili Panel Veri Modeli
Ülkeler aras ınd aki farklılıkların, rassal yani modelin hata teriminin bir
bileşeni olduğu varsayımı ile oluşturulan tek faktörlü rassal etkili panel veri
modeli , genelleştirilmiş en küçük kareler (GEKK) yöntemi kullanılarak tahmin
e dilmi ştir.

OECD ülkeleri tek faktörlü rassal etkili enflasyon modeli,
LINF
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=

0.58564 + 0.84436 LM
(4.427)
(34.61)

R2=0.868089
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olarak tahmin edilmiştir. Orijinal bilgisayar çıktısı aşağıda görülmektedir:
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GEKK yöntemi ile tahmin edilen modelde katsayıların 0.05 hata payına
göre istatistiksel olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu modele göre para
arzındaki % l 'lik artışa karşılık enflasyonda yaklaşık %0.84'lük bir artış olmak·
tadır. Enflasyondaki değişmelerin para arzı tarafından açıklanma oranı yaklaşık
0.87 olarak bulunmuştur.

5.1.4. İki Faktörlü Sabit Etkili Panel Veri Modeli
Ülkelere ve zamana göre verilerde oluşan farklılıkların sabit katsayıda
neden olacağı varsayımı ile oluşturulan iki faktörlü sabit etkili panel
veri modeli en küçük kareler (EKK) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir.
farklılığa

OECD ülkeleri iki faktörlü sabit etkili enflasyon modeli,

LINF = -0.52018 +1.0576 LM
(-3.893)
olarak tahmin

R2=0.97544

(41.129)

edilmiştir.

Tahmin edilen modelde katsayıların 0.05 hata payına göre istatistiksel
olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bu modele göre para arzındaki % 1'lik
artışa karşılık enflasyonda yaklaşık % I .06'lık bir artış olmaktadır. F testi sonucuna göre model genel olarak anlamlı olup, enflasyondaki değişmelerin para arzı
tarafından açıklanma oranı yaklaşık 0.98 olarak bulunmuştur.
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Orij ina l bi lgisayar ı ktı s ı aşağ ıd a görülmektedir:
+'·!'it":~ t- t t~ct n ııo:nt r:-i : ·~
fim:ınııı:..:-11 :
~ .ı t>! c's i
~-,.1

!+t f

'. i . t.:, - r.:::i, t:t • u {; > ..- v :t.)
~
O. l ':J : Ht ·4l
• · u .. l.JSJ1 "1ı ;.u: ,. uı
.~!i .. al · _,
0 4-~iC ~:.

:.or'!'. :-.;: !1

. t. ı

~n,. -: ;f:~ ~

. . t-~ ı·,, ::;i ,t::): : "

\.CU" ~.,t

tL{~U J ! ~ ~- .. uı

«

/l , -t;Z,l~ t 4

ı.ıor-ra.-,q.ı. ""• tU> U~ ı' l•ııt- -..$ . ,'((lC!>ı

; ı:

{ ~ ı~ t· pı .. ıh tf... tl'l't"' .,., h . Of~ &t")b)
ı- ~ "ı:ıcı -İle • •<M.4ıt~. .:Hee-:;., :.~,,,ıy::ıııı.:ınl

.-~!ıtiıu ~ '~4:1ıııt liWi C®t:'ici.ı:~ıı: :
f=$t1 . ltlt~ t-P.ff ..

\'A-S.'~f.ı. •
''.';ı r 1u.I
\.44· r· ttıı>t
;; ·~:ı;

ol

~

N

;o

J quuı:o

• - ~~ ~ QCI
~.a. rl. .a.~: :•

WI
,.'('H~ ;j\.l,,"t~.

: o•r:!. f.c lec

U ~ttııtl ... !'

v .. l. ·;.., .~. t ·ıa , u.:s:
O.lQH40ll rn
u ~ - ~ ~ ~ "'"'"' n ;.

o •.ı~1 ~ 1sııtııl

u

l'cr.:r 'l,.b.l D.. il" .

i ~ınıd:~r..:

..

.ı · ~ . ~·'

·~ . ·ı$

o

ı ~ ac . Jl'"OI> .,,.1.,.,. ,
. ·~ P.B!l l
ıJ ıtt" rti . h.;~<.>~n-~e a. • :~ !>n c~ t:•i ~ t :

-

. n~Hllll•W

PtlZf:o,:

tf'. GJI

:r

;(

•• • • • · · • •,···" " •• • v • •• • . ., ,.,, ,

),) . .(: J.~ ~ IJ :t .. ı:.;;.

l , t. ~t.ııt:
... ~ , "\t+ ~· ..)

<) , .Uf .J~

1• .V .>
- .s .~J ( ~

\t .. ~.; G ";,. "9'

• ,Jtt,

V ~~· ..; ~ i t>

5.1.5. İki Faktörlü Rassal Etkili Panel Veri Modeli
Hem ül ke lere h em de zamana göre meydana gelen farklılığın hata teriminin
birer bileşeni o lduğu varsayımı ile olu şturulan iki faktörlü rassal etkili panel veri
modeli, gen e ll eştirilmi ş en küçük kareler (GEKK) yöntemi kullanılarak tahmin
edi lmi ş ti r.

OECD ülkeleri iki faktörlü rassal etkili enflasyon modeli,

LINF = -0.4847 + 1.0508 LM
(-3 .502)
(44.43)
olarak tahmin

edilmiştir.
çıktı s ı aşağıda

Orijina l bilgisayar

:u
!2:}

~1)

a>

Mt>d ~l

('.;;ı.::fit:uJt

:en~ ~ı v

G t:t>.Ui:i ..ı J{:tx:t. dl

~" >Ç

R2=0.880649

'f!\!: i~J;ı1e.C9

görülmektedir:

Jıw a:f ~rt!if
ı) , :H~ 2$ l.)Jt(l)
.i) . J ~H:01 ~lı-Ol

lı. · ·~<ittd

.. ,3{::1:2.C

"• .t:~l>~!tl

\), ~ (lt.4:(illhQ:;,

Q.~.fü~~

.r.oq· ·l. :iikel.ihöt:C

-;•fi), n:;:~:ı

.:.. J_ ~~

z:e:l v

- ~o . ı.ıı-:nc

;;l[.l;.

" *ı4 ~~·~.,~ >'<~f,..çi;.;ı;

".ı(i.,t)t~-~

lfYW .•.t~~.l :~ 7-ttı>I.:. ~

'..d1'.t.•l1l ..1JtJ'.l ll:" ;ı..:h~ -r..ii~ i.

\:;;;ı.t • Şl'1J1,.1<11 :ı:ıoıı;l

: :? 7. ·v·-fs {: •

:ı::!l>.5. " ·~8

C •

üiJ. ji )i 4

: .u

: A.,\
! .a.)
~ 4)

174

"Vil

"' :.q

v·~.

~

~~

•
O •

H:•

'i>llJ , ~ 'il
l }H . '1 ~ "1:
~.;\IL4 7ft

ı.LI.

:~

1
.U
~
.H)

~nıv v..ı;l ı;,."

•) •.c.ıN:oc
l).C4'·~0C
Q , C-O:•'ıi«:
·~ . ır. ıMOC

Q ., f, g.~I)(

o.(:(0·).0Cô
G. 1~i!~~

~.C(P$'

Prof Dr. Erol Zeytin oğlıı 'na A rmağan

GEKK yöntemi ile tahmin edilen modelde tüm kats ayılar 0.05 hata payına
göre istatistiksel olarak anlamlıdır. Bu modele göre para arzındaki % 1'lik artışa
karşılık enflasyonda yaklaş ık % 1.05 '1ik bir artı ş o lm aktadır. Enfl asyondaki
değişmel erin para arzı tarafından açıklanma oranı yaklaşık 0.88'dir.
5.2. Uygulamada Denenen Modellerin

Karşılaştırılması

OECD ülkeleri enflasyonunun klasik modelle mi , yoksa panel veri modellerinden biri ile mi tahmin edilmesinin daha uygun ol acağı yapılacak testlerle
belirlenecektir. Test sonuçlarına göre, panel veri modellerinden birinin kullanıl
mas ının daha uygun olduğuna karar verilirse, sabit etkili panel veri modelinin
mi, yoksa, rassal etkili panel veri modelinin mi daha uygun olduğu yapılacak
Hausman testi ile belirlenecektir. Sözkonusu test istatistiklerinin sonuçları tek ve
iki faktörlü panel veri modelleri için ayrı ayrı değerlendirilecektir.
5.2.1.Tek Faktörlü Sabit ve Rassal Etkili Panel Veri
Modelleri ile Klasik Modelin Karşılaştırılması
Sadece ülkelere göre farklılıkların ele alındığı tek faktörlü sabit ve rassal
etkili panel veri modelleri ile, ülkelere veya ülkelere ve zamana göre farklılıkları
gözardı eden klasik model karşılaştırılırken F, LR ve LM test istatistiklerinden
yararlanılacaktır.

F= I3.283 F-olasılık değeri ; 0 . 00000
LR=I89.478
LR-olasılık değeri ; 0.00000
Hem F testi, hem de LR testine göre, 0.05 hata payı ile tek faktörlü sabit
etkili modelin klasik modelden daha uygun olduğu görülmektedir.

LM test

istatistiğinin

sonucu ise tek faktörlü rassal etkili panel veri

çık

tısında yeralmaktadır.

LM= 196.65
LM-olasılık değeri ; 0.00000
LM testinin sonucu 0.05 hata payı ile anlamlı olduğundan, tek faktörlü
rassal etkili modelin de klasik modelden daha uygun olduğu görülmektedir.

şeklinde

F ve LR test istatistiklerine ait bilgisayar çıktıları ,
elde edilmi ştir.
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5.2.2. Tek faktörlü Sabit ve Rassal Etkili Panel
Veri Mod ellerinin Karşılaştırılması
Kl asik model ile karş ılaştırıldıklarında hem tek faktörlü sabit etkili model
hem de tek fa ktörlü rassal etkili model klasik modelden daha uygun bulunmuş.
tur. Bu iki panel veri modeli arasından uygun olanın seçimi ise daha önce
bahsedi l diği g ib i Hausm a n test i stati stiği ile yapılmaktadır. Hausman test istatis.
ti ği nin so nucu, tek fak törlü rassal etkili model çıktısında yeralmaktadır.
HS= I5 .94

HS-ol as ılık değeri;0 . 000065

Bu sonuca göre tek faktörlü sabit etkili modelin, rassal etkili modelden
daha uygun o lduğu sonucuna varılmaktadır.

5.2.3. İki F aktörlü Sabit ve Rassal Etkili Panel
Veri Modelleri ile Klasik Modelin Karşılaştırılması
Hem ülkelere hem zama na göre farklılığın ele alındığı iki faktörlü sabit ve
rassal etki li panel veri modelleri ile, ülkelere veya zamana göre farklılıklan
gözardı eden klasik model karş ılaştırılırken, tek faktörlü modellerde olduğu gibi,
F, LR ve LM test istati stiklerinden yararlanılacaktır.
F=28.064
LR=356.296

F-olas ılık değeri ;0.00000
LR-olasılık değeri;0 . 00000

Hem F testi, hem d e L R testine göre, 0.05 hata payı ile iki faktörlü sabit etkili modelin klasik mod elden daha uygun olduğu görülmektedir.
LM test istati stiğinin sonucu ise, iki faktörlü rassal etkili panel veri çık
tısında yeralmaktadır.

LM=3 72.61

LM-olası lık değeri;0 . 00000

L M testinin sonucu 0 .05 hata payı ile anlamlı olduğundan, iki faktörlü
rassal etkili modelin de klasik modelden daha uygun olduğu görülmektedir.
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F ve LR test istatistiklerine ait bilgisayar çıktıları,
elde edilmektedir.
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5.2.4. İki Faktörlü Sabit ve Rassal Etkili Panel Veri Modellerinin
Karşılaştırılması

Klasik model ile karşılaştırıldıklarında hem iki faktörlü sabit etkili model,
hem de iki faktörlü rassal etkili model klasik modelden daha uygun bulunmuş
tur. Hausman test istatistiğinin sonucu, iki faktörlü rassal etkili model çıktısında
yeralmaktadır.

HS==0.46

HS-olasılık değeri;0.497889

Bu sonuca göre iki faktörlü rassal etkili modelin, sabit etkili modelden daha
uygun olduğu sonucuna varılmaktadır.

5.2.5. Tek Faktörlü Sabit Etkili Panel Veri Modeli ile İki Faktörlü
Rassal Etkili Panel Veri Modellerinin Karşılaştırılması ve
Geçerli Modelin Bulunması
Sözkonusu iki model hem R2 değerlerine, hem katsayıların istatistiksel ve
iktisadi anlamlılıklarına göre karşılaştırıldıklarında, tek faktörlü sabit etkili modelin daha uygun olduğu görülmektedir. Sonuç olarak, OECD ülkeleri enflasyonpara arzı ilişkisinin sadece ülkeler arasındaki farklılıkların dikkate alındığı tek
faktörlü sabit etkili panel veri modeli ile tahmini tercih edilecektir.
Bu modele göre, enflasyon-para arzı ilişkisinin pozitif yönlü olduğu
görülmektedir ki, bu da iktisadi beklentilerimize uygundur. OECD ülkeleri para
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arz ınd a ki % J 'lik a rtı şa karş ılık , enflasyonlarında % 0.81 'lik bir artı ş bekle .
tedir. Model istat istiksel ve iktisadi aç ıdan anlamlı olduğundan OECD
ülke lerinde Miktar teorisinin geçerli olduğu yani para arzındaki artış!
enfl asyonda a rtı şa neden old u ğu söylenebilecektir.

So nuç
Ça lı şmada O ECD ülkelerinin enflasyon-para arzı ilişkisi ; yi rınibir ülke
ve ı 990-2000 yı ll arı arası onbir y ıllık dönem için farklı panel veri modelleri kul.
! anıl arak incelenmiştir. Yapılan LR, F ve LM testleri sonucunda, panel veri model lerinin klasik mode le tercih edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. Rassalve
sabit etki li panel veri modelleri , hem tek faktörlü, hem de iki faktörlü olarak tahmin edi lmi ştir. Sözkonusu modeller karşılaştırıldığında, tek faktörlü sabit etkili
model en geçerli model olarak seçi lmi ştir. Modelin anlamlı olması ve para arzı
d eğ işken inin katsayısının iktisadi beklentilerimize uygun olması , bu ülkelerde
para a rzındaki artı ş l arın enflasyonu körükleyici etkisinin ve paranın dolanım
hı z ının sabit o lduğu varsayımı ile Miktar teorisinin geçerli olduğunu ortaya koy·
m a ktadı r.

YARARLANILAN KAYNAKLAR
AKTAN , Can; Utku UTKULU; Selahattin TOGAY; Nasıl Bir Para Sistemi,
1998.
A RELLANO, M.& S . BOND, "Some tests of Specification for Panel
Data", Review ofEconomic Studies, vol.58, s.277-297, 1991.
BALESTRA, P. & P. SEVESTRE in Laszl6 Matyas, The Econometrics of
Panel Data: Handbook of the Theory with Applications , Kluwer Academic
Publishers, 1996.
BALTAGI, B.H. , Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley&Sons
Ltd., 1995.
BEGG, D. & S. FISCHER & R. DORNBUSCH, Economics, Mc-Graw
Hill, Fourth edition,, 1994.
BREUSCH, T.S. & A.R. PAGAN, "The Lagrange Multiplier Test and lts
Applications to Model Specifıcation in Econometrics", Review of Economic
Studies, vol.47,s.239-254, 1980.
CHANG, Y. & B. H.BALTAGI, "Monte Carlo Results on Several Newand
Existing Tests for The Error Component Model", Joumal of Econometrics,
vol.54, 1992, s.95- 120.
178

Prof Dr. Erol

Zeytin oğlıı

'na

Armağan

DARNELL, A.C., A Dictionary of Econometrics , Edward Elgar, 1994.
FREES, E.W.J, Genbus 806, Wisconsin University, Madison.
GREENE, W.H. , Econometric Analysis, Prentice-Hall Intemational, ine.,
Jrd Edition, 1993.
GRlFFITHS, W.E. & R.C. HILL & G .G. JUDGE, Leaming and Practicing
Econometrics, John Wiley & Sons, ine., 1993.
HAUSMAN, J.A., "Specifıcation Tests in Econometrics", Econometrica,
vol.46, s.1251-1271 , 1978.
HSIAO, C. , Analysis of Panel Data (Cambridge University Press, 1986,
.2-3)
JOHNSTON, J., Econometric Methods, McGraw-Hill, 1984.
KEYDER, N., Para Teori, Politika, Uygulama, Dördüncü Baskı, 1993,

s.277.
KMENTA, J., Elements ofEconometrics, Macmillan, 1986.
MADDALA, G.S., "The Use of Variance Component Models in Pooling
Cross Section and Time Series Data", Econometrica, vol.39, s.341-358, 197la.
MADDALA, G.S., The Econometrics of Panel Data 1, Brookfield, VT:
Edward Elgar, 1993.
MATYAS, L., The Econometrics of Panel Data: Handbook of the Theory
with Applications, Kluwer Academic Publishers, 1996.
MUNDLAK, Y, "On The Pooling of Time Series and Cross Section Data",
Econometrica, vol.46. No.1, 1978, s.69-85.
NERLOVE, M., "A Note on Error Components Models", Econometrica,
vol.39, No.2, s.383-396, 1971.
OECD, Economic Outlook, June, 1999.
OECD, Main Economic Indicators, 1989-1999.
TAYLOR, W.A., "Snıall Sample Considerations in Estimation from Panal
Data", Joumal of Econometrics, vol.13 , s.203-223, 1980.
TUNCA, Z., Makro İktisat, İkinci Baskı, 1999, s.187.
WALLACE, T.D., "The Use of Error Component Models in Combining
Cross-Section with Time Series Data", Econometrica, vol.37, s.55-72, 1969.

179

