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GEÇøù EKONOMøLERøNDE FøNANSAL GELøùME VE
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Özet
Bu çalÕúmada 20 geçiú ekonomisine ait veri, panel eúbütünleúme ve panel
nedensellik analizleri kullanÕlarak finansal geliúme ve ekonomik büyüme iliúkisi
incelenmiútir. ÇalÕúmada finansal geliúmiúlik düzeyi göstergesi olarak bankacÕlÕk
kesimi kredilerinin GSYøH oranÕ kullanÕlmÕútÕr. Ekonomik büyüme göstergesi is reel
GSYøH artÕúÕdÕr. Finansal geliúme ve ekonomik büyüme arasÕndaki iliúki,
nedenselli÷in yönüne göre talep takipli ve arz öncüllü hipotezler úeklinde ifade
edilmektedir. Panel eúbütünleúme sonuçlarÕ finansal geliúme ve ekonomik büyüme
de÷iúkenlerinin uzun dönem iliúkisine sahip olduklarÕnÕ gösterir. Nedensellik analizi
ise, finansal geliúmeden ekonomik büyümeye do÷ru tek yönlü nedensellik iliúkisinin
oldu÷u yönünde bulgular sunmakta ve geçiú ekonomileri için arz öncüllü hipotezi
desteklemektedir.
Anahtar kelimeler: Finansal Geliúme, Ekonomik Büyüme, Geçiú
Ekonomileri, Panel Veri
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FINANCIAL DEVELOPMENT AND ECONOMIC GROWTH:
EVIDENCE FROM TRANSITION ECONOMIES
Abst rac t
This paper examines relationship between financial development and
economic growth in transition economies. Domestic credit provided by banking
sector (percentage of GDP) and annual percentage change in real GDP are used as
indicators of financial development and economic growth respectively. The causal
relationship between financial development and economic growth is expressed as
supply leading or demand following hypothesis according to the direction of
causality. Panel unit root and panel co-integration tests that performed in this paper
indicate that financial development and economic growth series have a long run
equilibrium relationship. Panel causality tests suggest unidirectional causality from
financial development to economic growth and support the supply leading
hypothesis for transition economies.
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1. Giriú
Patrick (1966) finansal geliúmiúlik düzeyi ve ekonomik büyüme arasÕndaki
iliúkiyi, nedenselli÷in yönüne göre iki úekilde ifade etmektedir. Bunlar, talep takipli
ve arz öncüllü görüúlerdir (demand-following and supply-leading phenomena).
Talep takipli görüúe göre finansal kurumlar, finansal varlÕklar ve finansal hizmetler
ekonomik büyümenin bir sonucu olarak geliúirler. Talep artÕúÕ finansal sistemin
sundu÷u hizmetlere olan talebi de artÕrÕr ve dolayÕsÕyla ekonomik büyüme finansal
geliúmeye neden olur. Arz öncüllü görüúe göre ise finansal geliúme, kaynaklarÕn
geleneksel sektörlerden yenilikçi sektörlere transferini sa÷lar, yenilikçi sektörlerde
giriúimcilik geri dönüúlerinin (entrepreneurial response) artmasÕna ve dolayÕsÕyla
ekonomik büyümeye neden olur1.
Finansal geliúmiúlik düzeyinden ekonomik büyümeye do÷ru nedensellik
iliúkisinin varlÕ÷Õ, güçlü teorik temellere dayanÕr. Finansal geliúmiúlik düzeyi,
finansal piyasalar ve finansal aracÕlarÕn ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin
incelendi÷i çalÕúmalarda, bunlarÕn sermaye birikimi ve etkinlik üzerindeki etkileri
dikkate alÕnmakta, finansal piyasalarÕn ve aracÕlarÕn fonksiyonlarÕndan hareketle
finansal geliúmenin ekonomik büyüme kanallarÕ ortaya konulmaya çalÕúÕlmaktadÕr.
Levine (1997), finansal yapÕnÕn; finansal piyasalar, anlaúmalar ve aracÕlarÕn bilgi
edinme ve iúlem maliyetlerini etkileyerek sermaye birikimine ve teknolojik
yeniliklere ve dolayÕsÕyla ekonomik büyümeye neden oldu÷unu belirtir. Levine
(1997), finansal sistemin ve geliúmiúlik düzeyinin makroekonomik sonuçlarÕnÕ
finansal piyasalarÕn ve aracÕlarÕn fonksiyonlarÕndan hareketle beú baúlÕk altÕnda
toplar. Finansal sistem, bu fonksiyonlarÕnÕ gerçekleútirmekle sermaye birikiminde
artÕúa, teknolojik yeniliklere ve dolayÕsÕyla ekonomik büyümeye neden olur.
Finansal sistem fonksiyonlarÕnÕ, Levine (1997), aúa÷Õdaki gibi beú baúlÕkta
toplamaktadÕr2;
1.
Risk yönetimini kolaylaútÕrma (amelioration); finansal piyasalar ve
kurumlar, finansal varlÕklarÕn ticaretini kolaylaútÕrmakla risklerin çeúitlendirilmesini
ve birleútirilmesini sa÷lar,
2.
YatÕrÕm fÕrsatlarÕ ile ilgili bilgi edinmeyi kolaylaútÕrma ve
kaynaklarÕn daha etkin da÷ÕlÕmÕnÕ sa÷lama,
3.
Bilgi edinme maliyetlerini azaltmakla firma yöneticilerinin
izlenmesini ve sermayenin kurumsal kontrolünü sa÷lama,
4.
Da÷ÕnÕk tasarruflarÕn yatÕrÕm için organizasyonu ve üretim
teknolojisinin temerküzünü sa÷lama,
5.
Ticari iúlem maliyetlerini azaltmakla mal, hizmet ve sözleúme
ticaretini kolaylaútÕrma.
Levine (1997) tarafÕndan bu úekilde özetlenen finansal sistemin
fonksiyonlarÕ, farklÕ úekillerde de ifade edilmektedir. Örne÷in bilgi edinme
maliyetlerini azaltma, Gertler (1988) ve Capasso (2004) çalÕúmalarÕnda finansal
1

Hugh T. Patrick, “Financial Development and Economic Growth in Underdeveloped
Countries” Economic Development and Cultural Change, Vol.14, No.2, 1966, s.174-175.
2
Ross Levine “Financial Development and Economic Growth: Views and Agenda” Journal
of Economic Literature, Vol.35, 1997, s.688-726.
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piyasalarÕn asimetrik bilgiyi ve bunun kaynak da÷ÕlÕmÕ üzerinde olumsuz etkilerini
azaltma úeklinde ifade edilmiútir. Finansal aracÕlar ve finansal düzenlemeler
asimetrik bilginin ve iúlem maliyetlerinin olumsuz sonuçlarÕnÕn en azÕndan bir
kÕsmÕnÕ azaltÕrlar3. Finansal geliúme bilginin yayÕlmasÕnÕ sa÷lar, asimetrik bilginin
azÕlmasÕna ve daha optimal finansal sözleúmelerin yapÕlmasÕna neden olur. Daha
optimal finansal sözleúmeler izleme maliyetlerinin azaltÕlmasÕyla ve kaynaklarÕn
daha etkin yeniden da÷ÕlÕmÕyla sermaye birikiminde artÕú ve ekonomik büyüme
sa÷lar4. Levine (1999) ise, firma yöneticilerinin izlenmesi ve kurumsal kontrolü
kapsamlÕ ve do÷ru raporlamayÕ teúvik úeklinde ifade etmiútir5.
Finansal aracÕlar, iúlem maliyetlerini düúürmekle, risk paylaúÕmÕna olanak
sa÷lamakla ve asimetrik bilginin neden oldu÷u ters seçim ve ahlaki risk sorunlarÕnÕ
azaltmakla ekonomide etkinlik artÕúÕnda önemli bir oynarlar6. Finansal sistemin bir
parçasÕ olan bankalar, ekonomide verimsiz likit varlÕklar úeklindeki parçalÕ
tasarruflarÕ birleútirir ve sermayenin yanlÕú tahsisini azaltÕrlar. Bankalar, mevduat
toplamakla likidite riskini azaltÕr, likit olmayan ancak yüksek getirili yatÕrÕmlara fon
sa÷lamakla ekonomik büyümeye destek olurlar7.
Finansal sistemde özellikle bankacÕlÕk sistemindeki geliúmeler yatÕrÕmlarÕ
desteklemenin yanÕ sÕra tüketici kredileri kanalÕyla da reel ekonomiyi etkilerler.
BankacÕlÕk sistemi geliúmeleri tüketici kredileri hacminin artmasÕna ve
maliyetlerinin azalmasÕna neden olur. Bu, toplam talebi artÕrÕr ve dolayÕsÕyla
ekonomik büyümeyi destekler.
Greenwood ve Jovanovic (1990), ekonomik büyümenin finansal yapÕnÕn
geliúmesine neden olan araçlarÕ sa÷ladÕ÷ÕnÕ ve finansal yapÕnÕn da yatÕrÕmlarda
etkinlik artÕúÕ yoluyla ekonomik büyümeyi destekledi÷ini belirtirler. Finansal
aracÕlar sermaye yatÕrÕmlarÕndan daha yüksek kazançlar sa÷ladÕklarÕndan ekonomik
büyümeyi teúvik ederler. Gelir düzeyi yükseldikçe finansal sistem daha da
yaygÕnlaúÕr ve ekonomik büyüme hÕz kazanÕr. Bu nedenle, geliúmiú finansal yapÕya
sahip ülkeler, daha istikrarlÕ bir gelir da÷ÕlÕmÕ ve daha yüksek büyüme oranlarÕna
sahipler8. Capasso (2004) de finansal geliúme ve ekonomik büyüme iliúkisinin
karúÕlÕklÕ oldu÷unu ifade eder.
Jung (1986), Calderon ve Liu (2003) ve Abu-Bader ve Aamer (2008)
uygulama sonuçlarÕ genellikle geliúmekte veya az geliúmiú ülkelerde arz öncüllü
3

Mark Gertler “Financial Structure and Aggregate Economic Activity: An Overview”
Journal of Money, Credit and Banking, Vol.20, No.3, 1988, s.560.
4
Salvatore Capasso “Financial Markets Developments and Economic Growth: Tales of
Informational Asymmetries” Journal of Economic Surveys, Vol.18, No.3, 2004, s.269.
5
Ross Levine “Law, Finance, and Economic Growth” Journal of Financial Intermediation,
Vol.8, No.1-2, 1999, s.8.
6
Fredric S. Mishkin Para, BankacÕlÕk ve Finansal Piyasalar øktisadÕ, 8. BaskÕdan Çevir,
Ankara, Akademi YayÕncÕlÕk, 2011, s.35-38.
7
Valerie R. Bencivenga ve Bruce D. Smith “Financial Intermediation and Endogenous
Growth” The Review of Economic Studies, Vol.58, No.2, 1991, s.195.
8
Greenwood, Jeremy ve Jovanovic, Boyan “Financial Development, Growth, and the
Distribution of Income” The Journal of Political Economy, Vol.98, No.5, 1990, s.1076.
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hipotezin, geliúmiú veya sanayileúmiú ülkelerde ise talep takipli hipotezin geçerli
oldu÷unu gösterir. Bu çalÕúmada amaç, geçiú ekonomileri için talep takipli ve arz
öncüllü görüúlerden hangisinin geçerli oldu÷unu araútÕrmaktÕr. Bu amaçla, 20 geçiú
ekonomisinin 1995-2009 dönemine ait veri, panel eúbütünleúme ve panel
nedensellik analizleri kullanÕlmÕútÕr.

2. Ekonometrik Yöntem
Panel veri ekonomik birimlere ait zaman serisi gözlemlerinin yatay kesit
formunda bir araya getirilmesi ile oluúturulur. Bu yöntemin yatay kesit ve zaman
boyutuna sahip olmasÕ, ekonomik davranÕú ve iliúkilerin modellenmesinde yatay
kesit ve zaman serisi analizlerine oranla daha geniú olanak sunar9. Panel veri için
oluúturulan otoregresif model aúa÷Õdaki gibi ifade edilebilir;
ܻ௧ ൌ ߩ ܻ௧ିଵ  ߜ ܺ௧  ߝ௧

(1)

Burada, i=1,…,N yatay kesit birimlerini ve t=1,…,T birimlere ait gözlem
sayÕsÕnÕ ifade eder. N birim sayÕsÕnÕ, T her birime ait gözlem sayÕsÕnÕ, ߝ௧ ise i’inci
ekonomik birimin t dönemindeki hata terimini gösterir. ܻ௧ serisinin dura÷anlÕk
özelli÷i ߩ parametresine göre belirlenir. E÷er ȁߩ ȁ ൏ ͳ ise ܻ௧ serisi dura÷andÕr, e÷er
ȁߩ ȁ ൌ ͳ sa÷lanÕyor ise ܻ௧ serisi birim kök içerir.
Bu çalÕúmada serilerin dura÷anlÕk özellikleri, panel veri dura÷anlÕk
analizlerinde yaygÕn olarak kullanÕlan Levin, Lin ve Chu (2002, LLC) birim kök
testi ile incelenmiútir. ADF prensiplerine dayanan LLC birim kök testleri için temel
regresyon aúa÷Õdaki gibi ifade edilir10;



ܻ௧ ൌ ߙ ܻ௧ିଵ  σୀଵ
ߚ οܻ௧ି  ܺ௧ƍ ߜ  ߝ௧

(2)

Bu modelde LLC birim kök testleri için sÕfÕr ve alternatif hipotezler
aúa÷Õdakilerdir;
ܪǣ ߙ ൌ Ͳ
ܪ ǣ ߙ ൌ ߙ ൏ Ͳ

(3)

Hipotezlerden de anlaúÕldÕ÷Õ gibi LLC birim kök testinde panel verideki her
bir yatay kesit birimine ait zaman serisinin birim kök içerdi÷i, yine her bir yatay
kesit birimine ait zaman serisinin dura÷an oldu÷una karúÕ sÕnar.
Eúbütünleúme iliúkisi, kalÕcÕ dÕúsal úoklara ra÷men seriler arasÕnda uzun
dönem denge iliúkisini ifade eder. Bu çalÕúmada, Pedroni (1999, 2004) tarafÕndan
geliútirilen panel eúbütünleúme analizi kullanÕlmÕútÕr. Pedroni eúbütünleúme testi
panelde sabit etkilerin ve trend terimlerinin bireysel heterojenli÷ine olanak tanÕr11.
9

Badi H. Baltagi Econometric Analysis of Panel Data, Third Edition. John Wiley & Sons
Ltd, England, 2005, s.4-7.
10
Andrew Levin, Chien-Fu Lin ve Chia-Shang Chu “Unit Root Tests in Panel Data:
Asymptotic and Finite-Sample Properties”, Journal of Econometrics, Vol.108, No.1, 2002,
s.1-24.
11
Peter Pedroni “Critical Values for Cointegration Tests in Heterogeneous Panels with
Multiple Regressors” Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol.61, 1999, s.653.
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Yani, bu testte sabit terim ve e÷im katsayÕsÕnÕn, farklÕ yatay kesitlerde heterojenli÷i
mümkündür. Pedroni eúbütünleúme analizi aúa÷Õdaki ba÷laúÕmla ifade edilebilir;
ܻ௧ ൌ ߙ  ߜ ݐ  ߚ ܺ௧  ݁௧

(4)

Y ve X birinci farklarÕnda dura÷an de÷iúkenlerdir. Įi ve įi parametreleri
yatay kesitlere ait bireysel ve trend etkileri ifade ederler.
Analizde Y ve X de÷iúkenleri arasÕnda eúbütünleúme iliúkisinin varlÕ÷Õ, ݁௧
hata terimlerine iliúkin dura÷anlÕk analizleri ile sÕnanÕr12. Hata terimlerinin
dura÷anlÕk analizleri aúa÷Õdaki yardÕmcÕ ba÷laúÕmlarla gerçekleútirilir;
݁௧ ൌ ߩ ݁௧ିଵ  ݑ௧
݁௧ ൌ


ߩ ݁௧ିଵ  σୀଵ
߰ ο݁௧ି

(5)
 ݑ௧

(6)

Hipotez testlerinde ߩ katsayÕsÕnÕn bire eúit olup olmadÕ÷Õ test edilir.
Pedroni (1999, s.658), hipotez testleri için dördü grup içi ve üçü gruplar arasÕ olmak
üzere yedi test istatisti÷i önerir.
Eúbütünleúme analizi de÷iúkenler arasÕnda uzun dönem iliúkisinin
incelenmesini mümkün kÕlar. øktisadi de÷iúkenler arasÕnda kÕsa dönem nedensellik
iliúkisinin incelenmesi ise, nedensellik testleriyle gerçekleútirilir. øktisatta
nedensellik, gecikmeli olarak iktisadi de÷iúkenler arasÕndaki sebep sonuç
iliúkilerinin ifade edilmesi için kullanÕlÕr. Panel nedensellik analizlerinde geleneksel
Granger nedensellik testinin yanÕ sÕra Holtz-Eakin, Newey ve Rosen (1988)
tarafÕndan geliútirilen alternatif yöntem de kullanÕlmaktadÕr. Holtz-Eakin ve di÷erleri
(1988) tarafÕndan geliútirilen nedensellik testinin iúleyiúi aúa÷Õdaki gibidir13;

ݕ௧ ൌ ߙ  σ
ୀ ߙ ݕ௧ି  σୀଵ ߜ ݔ௧ି  ݂  ݑ௧

(7)

Modeldeki sabit etkiler göstericisini ortadan kaldÕrmak için modelin farkÕ
almaktadÕr. FarkÕ alÕnmÕú model aúa÷Õdaki úekli alÕr;

ݕ௧ െ ݕ௧ିଵ ൌ σ
ୀ ߙ ሺݕ௧ି െ ݕ௧ିିଵ ሻ  σୀଵ ߜ ൫ݔ௧ି െ ݔ௧ିିଵ ൯ 
ሺݑ௧ െ ݑ௧ିଵ ሻ
(8)

Hata terimleri ve ba÷ÕmlÕ de÷iúken arasÕnda korelasyon sorunu nedeniyle
Holtz-Eakin ve di÷erleri (1988) tarafÕndan önerilen panel nedensellik testi iki
aúamalÕ EKK yöntemine göre tahmin edilir. Nedenselli÷in tespiti için 8 numaralÕ
regresyondaki ߜ ’lerin grup olarak sÕfÕra eúit olup olmadÕ÷Õ test edilir.

3. Veri Seti
Bu çalÕúmada, finansal geliúmiúlik göstergesi olarak banka kesimi
kredilerinin GSYøH oranÕ kullanÕlmÕútÕr. Ekonomik büyüme göstergesi ise, reel
GSYøH yüzde de÷iúimidir. AraútÕrmaya konu olan 20 ülke Azerbaycan, Beyaz
12

Peter Pedroni “Panel Cointegration; Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled
Time Series Tests with an Application to the PPP Hypothesis” Econometric Theory, Vol.20,
No.3, 2004, s.599.
13
Douglas Holtz-Eakin, Whitney Newey ve Harvey S. Rosen “Estimating Vector
Autoregressions with Panel Data” Econometrica, Vol.56, No.6, 1988, s.1371-1395.
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Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Rusya, Ukrayna, Ermenistan, Arnavutluk,
Bulgaristan, HÕrvatistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Latviya, Lituanya,
Makedonya, Polonya, Romanya ve Slovenya’dÕr. Veriler 1995-2009 yÕllarÕnÕ
kapsamakta ve Dünya BankasÕ veri tabanÕndan elde edilmiútir.

4. AraútÕrma BulgularÕ
Finansal geliúme (F), ekonomik büyüme (Y) de÷iúkenleri ve birinci derece
farklarÕ için (ǻF ve ǻY) LLC birim kök test sonuçlarÕ Tablo 1’de sunulmuútur. Tüm
modellerde F de÷iúkeni seviyesinde dura÷an de÷ildir. Y de÷iúkeni ise, sabitsiz ve
trendsiz LLC modelinde dura÷an bulunmuútur. Her iki de÷iúkene ait fark serileri
tüm modellerde %1 anlamlÕlÕk düzeyinde dura÷an bulunmuúlar. Bu sonuçlara göre F
ve Y de÷iúkenlerinin seviyelerinde birim kök içerdikleri ve birinci farklarÕnda ise
dura÷an olduklarÕna karar verilmiútir. ÇalÕúmanÕn sonraki aúamasÕnda F ve Y
de÷iúkenlerinin seviye de÷erleri kullanÕlarak eúbütünleúme iliúkisi incelenmiútir.
Tablo 1: LLC Birim Kök Testi SonuçlarÕ
Seriler
F
ǻF
Y
ǻY

Sabitli Trendsiz
4,323 (2)
-7,009 (2)*
0,047 (2)
-5,488 (2)*

Sabitli Trendli
-0,079 (2)
-10,516 (2)*
5,001 (2)
-5,526 (2)*

Sabitsiz Trendsiz
7,767 (3)
-7,841 (2)*
-6,226 (3)*
-11,820 (2)*

Parantez içindeki sayÕlar Schwarz ölçütüne göre gecikme uzunluklarÕnÕ, (*) %1 düzeyinde
istatisti÷in anlamlÕ oldu÷unu ifade etmektedir.

Tablo 2: Pedroni Panel Eúbütünleúme Testi SonuçlarÕ
Sabitli Trendsiz
østatistik OlasÕlÕk
Panel v (Varyans OranÕ) 4,886 0,000
-1,982 0,056
Panel ȡ (PP Tipi ȡ)
-2,811 0,008
Panel PP (PP Tipi t)
-3,622 0,001
Panel ADF (DF Tipi t)
-0,941 0,256
Grup ȡ (PP Tipi ȡ)
-3,085 0,003
Grup PP (PP Tipi t)
-3,690 0,000
Grup ADF (DF Tipi t)
østatistikler

Sabitli Trendli
østatistik OlasÕlÕk
4,359 0,000
-0,337 0,377
-2,204 0,035
-6,557 0,000
1,283 0,175
-2,566 0,015
-5,203 0,000

Sabitsiz Trendsiz
østatistik OlasÕlÕk
8,423
0,000
-3,243
0,002
-2,529
0,016
-3,348
0,002
0,162
0,394
-3,130
0,003
-3,033
0,004

Tablo 2’de Pedroni panel eúbütünleúme testi sonuçlarÕ sunulmuútur. Sabitli
trendsiz model sonuçlarÕ Pedroni (1999, 2004) tarafÕndan önerilen yedi istatistikten
altÕsÕnÕn istatistiksel olarak anlamlÕ oldu÷unu gösterir. Özellikle grup içi ve gruplar
arasÕ ADF istatistiklerinin %1 düzeyinde anlamlÕ bulunmasÕ F ve Y de÷iúkenlerinin
eúbütünleúik olduklarÕnÕ gösterir. Sabitli trendli modele ait yedi istatistikten ise beúi
anlamlÕ bulunmuútur. ølk modelde oldu÷u gibi bu modele ait ADF istatistikleri %1
düzeyinde anlamlÕ bulunmuútur. Sabitsiz trendsiz model sonuçlarÕ da F ve Y
de÷iúkenleri arasÕnda eúbütünleúme iliúkisini güçlü úekilde desteklemektedir. ùöyle
ki, ilgili istatistiklerden altÕsÕ istatistiksel olarak anlamlÕ bulunmuútur. Panel ve grup
ADF test istatistikleri de %1 düzeyinde anlamlÕlar.
160

Eúbütünleúme analizine iliúkin her üç model ortak sonuçlarÕ, F ve Y
de÷iúkenlerinin uzun dönemde ortak bir yönelime sahip olduklarÕnÕ baúka bir ifade
ile eúbütünleúik olduklarÕnÕ güçlü úekilde desteklemektedir.
Tablo 3 ve 4’te Holtz-Eakin ve di÷erleri (1988) tarafÕndan önerilen panel
nedensellik testi sonuçlarÕ verilmiútir. Her iki de÷iúken için en uygun gecikme
uzunlu÷u vektör otoregresif model dahilinde Schwarz ölçütüne göre tespit edilmeye
çalÕúÕlmÕútÕr. F de÷iúkenine ait en uygun gecikme uzunlu÷u, seçilen maksimum
gecikme uzunlu÷una göre farklÕlÕk gösterdi÷inden nedensellik iliúkisinin tespitinde
bu de÷iúkene ait farklÕ gecikme uzunluklarÕ dikkate alÕnmÕútÕr. F de÷iúkenine ait bir
dönemlik gecikmeden dört dönemlik gecikmeye kadar farklÕ gecikme uzunluklarÕ
için nedensellik analizi yürütülmüútür. Tablo 3’de ifade edilen Ȥ2 ve F istatistikleri
tüm gecikme uzunluklarÕ için %1 düzeyinde istatistiksel olarak anlamlÕ bulunmuútur.
Nedensellik iliúkisinin di÷er yönüne (Y’den F’ye do÷ru) iliúkin sonuçlar ise
Tablo 4’te sunulmuútur. F de÷iúkenine ait farklÕ gecikme uzunluklarÕna göre tahmin
edilmiú model sonuçlarÕ birbirini desteklemektedir. Ȥ2 ve F istatistikleri tüm
seçeneklerde anlamsÕz bulunmuútur. Bu sonuç, Y de÷iúkeninden F de÷iúkenine
do÷ru herhangi bir nedensellik iliúkisinin olmadÕ÷ÕnÕ gösterir.
Tablo 3: Holtz-Eakin ve Di÷erleri Nedensellik Testi SonuçlarÕ (F’den Y’ye)
Nedensellik
F(1)ĺY(2)
F(2)ĺY(2)
F(3)ĺY(2)
F(4)ĺY(2)

Wald Ȥ2 Testi
7,504 [0,006]
11,181 [0,004]
22,266 [0,000]
27,057 [0,000]

F Testi
7,504 [0,007]
5,590 [0,004]
7,422 [0,000]
6,764 [0,000]

Köúeli parantez içindeki sayÕlar olasÕlÕk de÷erlerini ifade etmektedir.

Tablo 4: Holtz-Eakin ve Di÷erleri Nedensellik Testi SonuçlarÕ (Y’den F’ye)
Nedensellik
Y(2)ĺF(1)
Y(2)ĺF(2)
Y(2)ĺF(3)
Y(2)ĺF(4)

Wald Ȥ2 Testi
2,070 [0,355]
2,573 [0,276]
1,711 [0,425]
1,150 [0,563]

F Testi
1,035 [0,357]
1,286 [0,278]
0,856 [0,426]
0,575 [0,564]

Köúeli parantez içindeki sayÕlar olasÕlÕk de÷erlerini ifade etmektedir.

5. Sonuç ve De÷erlendirme
Finansal geliúmiúlik düzeyi ve ekonomik büyüme arasÕndaki nedensellik
iliúkisi, nedensellik iliúkisinin yönüne göre arz öncüllü ve talep takipli hipotezler
úeklinde ifade edilir. Talep takipli görüú, ekonomik büyümenin finansal sistemin
sundu÷u hizmetlere olan talebi de artÕrdÕ÷Õ ve dolayÕsÕyla büyümenin finansal
geliúmeye neden oldu÷u úeklinde ifade edilir. Arz öncüllü hipoteze göre ise,
nedenselli÷in yönü, finansal geliúmeden ekonomik büyümeye do÷rudur ve finansal
geliúme ekonomik büyümeyi hÕzlandÕrÕr. Bu çalÕúmada, 20 geçiú ekonomisine ait
veri, panel eúbütünleúme ve panel nedensellik analizleri kullanÕlarak geçiú
ekonomilerinde finansal geliúme ve ekonomik büyüme iliúkisi, bir baúka ifade ile bu
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ülkelerin finansal sistemleri için talep takipli ve arz öncüllü hipotezlerden hangisinin
geçerli oldu÷u incelenmiútir. ÇalÕúmada finansal geliúmiúlik düzeyi göstergesi olarak
bankacÕlÕk kesimi kredilerinin GSYøH oranÕ, ekonomik büyüme göstergesi olarak da
reel GSYøH artÕúÕ kullanÕlmÕútÕr.
AraútÕrma bulgularÕ finansal geliúme ve ekonomik büyüme de÷iúkenlerinin
uzun dönem eúbütünleúme iliúkisine, araútÕrma dönemi için ortak bir yönelime sahip
olduklarÕnÕ gösterir. Nedensellik analizi sonuçlarÕna göre ise, finansal geliúmeden
ekonomik büyümeye do÷ru tek yönlü nedensellik iliúkisi vardÕr. Bu sonuç, geçiú
ekonomileri için arz öncüllü hipotezi desteklemektedir. Benzer bir ülke grubu;
merkezi ve do÷u Avrupa’nÕn on geçiú ekonomisi14 için yürütülen Caporale ve
di÷erleri (2009) çalÕúmasÕnÕn nedenselli÷in yönüne iliúkin sonuçlarÕ da finansal
geliúmeden ekonomik büyümeye do÷ru tek yönlü Granger nedensellik iliúkisinin
oldu÷unu gösterir. Çek Cumhuriyeti, Macaristan ve Polonya’yÕ kapsayan Caporale
ve Spagnolo (2011) de benzer bulgulara ulaúmÕútÕr. Finansal geliúme ve ekonomik
büyüme iliúkisini Rusya için inceleyen Ono (2012) ise, farklÕ finansal geliúmiúlik
düzeyi göstergelerine göre farklÕ sonuçlar elde etmiútir. ùöyle ki, Ono (2012)
çalÕúmasÕnda nedensellik iliúkisinin yönü para arzÕ artÕúÕndan ekonomik büyümeye
ve ekonomik büyümeden kredi artÕúÕna do÷rudur.
20 geçiú ekonomisine15 iliúkin Hassan ve di÷erleri (2011) sonuçlarÕ ise, bu
çalÕúmada elde edilen sonuçlardan farklÕdÕr. ùöyle ki, Hassan ve di÷erleri (2011),
finansal geliúme göstergeleri ve ekonomik büyüme arasÕnda çift yönlü nedensellik
iliúkisi bulmuúlar. 1980-2007 yÕllarÕ için ortalama de÷erlerin kullanÕldÕ÷Õ Hassan ve
di÷erleri (2011) çalÕúmasÕ farklÕ ülke gruplarÕnÕ kapsamaktadÕr. Geçiú
ekonomilerinde piyasa ekonomisine özgü finansal sistem 1990 sonrasÕ dönemde
kurulmaya baúlandÕ. Bu nedenle, 1990 öncesine ve geçiú dönemi durgunlu÷u olarak
adlandÕrÕlan 1990’lÕ yÕllarÕn ilk yarÕsÕna ait verilerin kullanÕlmasÕyla geçiú
ekonomileri için do÷ru sonuçlarÕn elde edilemeyece÷i açÕktÕr. 8 geçiú ekonomisinin16
1993-1999 dönemine ait veri setinin kullanÕldÕ÷Õ Osinski (2000) çalÕúmasÕnda da
finansal geliúme göstergeleri ile ekonomik büyüme arasÕnda çift yönlü Granger
nedensellik iliúkisi oldu÷unu destekleyen bulgulara ulaúÕlmÕútÕr.
Geçiú ekonomileri de, geliúmekte olan ülkeler gibi geliúmemiú finansal
sisteme; zayÕf bankacÕlÕk sektörlerine, düúük iúlem hacimli menkul kÕymet
borsalarÕna ve zayÕf banka dÕúÕ mali kurumlara sahipler. Jung (1986), Calderon ve
Liu (2003) ve Abu-Bader ve Aamer (2008) geliúmekte veya azgeliúmiú ülkeler için
arz öncüllü hipotezin, geliúmiú veya sanayileúmiú ülkeler için ise talep takipli
hipotezin geçerli oldu÷u yönünde bulgulara ulaúmÕúlar. Bu çalÕúmada elde edilen
sonuçlar da, geçiú ekonomilerinde arz öncüllü hipotezin geçerli oldu÷unu
desteklemektedir.
14

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Polonya, Romanya,
Slovak Cumhuriyeti ve Slovenya

15

Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Bulgaristan, Macaristan, Gürcistan,
Kazakistan, KÕrgÕzistan, Letonya, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Romanya,
Rusya, SÕrbistan, Tacikistan, Türkiye ve Ukrayna

16

Ermenistan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Letonya, Litvanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya
ve Ukrayna
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