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DIŞ TİCARET DENGESİ İLE EKONOMİK  
BÜYÜME ARASINDAKİ İLİŞKİ:  

TÜRKİYE’DE EKONOMETRİK BİR ANALİZ

RELATIONSHIP BETWEEN FOREIGN TRADE 
BALANCE AND ECONOMIC GROWTH:  

AN ECONOMETRIC ANALYSIS INTURKEY

Dr.Öğr.Üyesi Erdem BAĞCI 

Öğr. Gör. Duygu ÇELİK1

ÖZET

D ış ticaret dengesi ve ekonomik büyüme ilişkisi literatürün önemli tartışma konularından 
biridir. Bu çalışmada ekonomik büyüme ile dış ticaret dengesi arasındaki ilişki, Türkiye 
İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Bankası verileri kullanılarak incelenmiştir. 1990 ile 

2016 yılları arasındaki ithalat, ihracat ve ekonomik büyüme verileri Granger nedensellik, birim kök 
ve korelasyon testleri kullanılarak incelenmiştir. Yapılan testlerin sonucunda ekonomik büyüme ile 
dış ticaret dengesi arasında çift yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Korelasyon testine göre ise bu 
ilişkinin negatif yönlü ve çok güçlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Diğer bir ifade ile Türkiye’de 
ekonomik büyüme artışı dış ticaret açığını arttırmaktadır.
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ABSTRACT

T he relationship between foreign trade balance and economic growth is one of the most 
important topics that discussion in literature. In this study relationship between econo-
mic growth and foreign trade balance is analysed by using Turkish Statistical Institute 

(TÜİK) and World Bank data. Import, export and economic growth data between 1990 and 2016 is 
examined using Granger causality, unit root and correlation tests. As a result of the tests conducted, 
it was found that there is a bi-directional relationship between economic growth and foreign trade 
balance. As a result of correlation test, it was found that this relationship is negative and very strong. 
In other words, the increase in economic growth increases the foreign trade deficit in Turkey.

Keywords: Foreign Trade Balance, Economic Growth, Granger Causality Test, Correlation Test.

JEL Classification: B17, F43, F49
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1. GİRİŞ

M akroekonomik sorunlarından biri olan cari açık, yurtiçinde üretilip yurt dışına 
satılan malların gelirinin, yurtdışından temin edilerek satın alınan mallar için öde-
nen miktardan daha az olmasıdır. Cari açık pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerde olmakla birlikte, Türkiye’de de önemli bir makroekonomik problemdir. 1980’li yıllardan bu 
yana küresel akımların hız kazanması, Türkiye’nin de küresel ilişkilerini hızlandırmış ve geliştirmiştir. 
Küresel akımların gelişmesiyle dış dünya ile yapılan mal ve hizmet alışverişi ve sermaye akımları da 
artış göstermiştir. Fakat bu hareketlerin dengelenememesi ülkelerin cari işlemler dengesini de değiş-
tirmiştir.

2000 yılından bu yana Türkiye’de yüksek cari açık ve yüksek sermaye girişi yaşanmıştır. Gelişmekte 
olan ülkeler grubunda olan Türkiye’nin büyük oranda ithalata dayalı bir şekilde büyümesi cari işlem-
ler dengesini önemli ölçüde etkilemektedir. Türkiye gibi ülkelerde yüksek büyüme oranları yakalandı-
ğında cari açığın da artması, düşük büyüme oranı yaşandığında cari fazla verilmesi veya cari açığın ol-
dukça az olması bu görüşü destekler niteliktedir. 

2000’li yıllarda Türkiye’nin ihracatı büyük oranda artmış, ancak hem ihracatın ithalatı karşılama 
oranı düşmüş, hem de ihraç malların teknolojik niteliğinde önemli bir artış sağlanamamıştır. Bunun te-
melinde, küçük ve mikro ölçekli firmaların düşük verimliliği nedeniyle üretkenlikteki performans dü-
şüklüğü yatmaktadır. Türkiye’de KOBİ’ler 2014 yılında istihdamın %74’üne sahipken, ihracatın an-
cak %56‘sını gerçekleştirmiş, az sayıdaki büyük işletmeler ise %27 istihdam oranı ile katma değerin 
%47’sini elde etmişlerdir (İlhan ve Gelgeç, 2018, s36).

Cari işlemler açığı, Türkiye’de son dönemlerin en çok tartışılan konularından biri olmaktadır. Bu ne-
denle cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisi son dönemlerde pek çok çalışmanın konusu olmuştur. Cari 
işlemler açığının nedenleri, azaltılması ve sürdürülebilirliği için gerekli politikalar önem kazanmıştır. Bu 
çalışmada Türkiye’nin cari işlemler açığının önemli belirleyicisi olan dış ticaret açığı ile ekonomik bü-
yüme arasındaki ilişki ekonometrik analiz testlerinden granger nedensellik ve korelasyon testi yapılmıştır.

2. TEORİ VE LİTERATÜR

Dış ticaret açığı ile ekonomik büyümeyi açıklayan yaklaşımların değerlendirilmesi ve literatürün 
incelenmesi bu çalışmanın sonuçlarının sağlıklı değerlendirilmesi açısından önemlidir. Bu bağlamda, 
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öncellikle, dış ticaret açığını ve ekonomik büyümeyi açıklayan çalışmalar incelenmiştir. Daha sonra li-
teratür taraması yapılmıştır.

2.1. TEORİK YAKLAŞIM

Dış ticaret teorilerinin temelleri 16. ve 18. yüzyıllar arasında kabul gören iktisadi düşünce sistem-
lerinden Merkantalizm’e kadar dayanmaktadır. Merkantalist dönemde tek taraflı dış ticaret benimsen-
miş, ihracatı teşvik edilmiş, ithalat ise kısıtlanmıştır. Zenginliğin kaynağının değerli maden olan altın ve 
gümüş olarak görülmesi devletin dış ticareti kısıtlamasına neden olmuştur. İhracat altın ve gümüş sto-
kunu arttıracağı için desteklenmiş, ithalat ise altın ve gümüş stokunu azaltacağı için kısıtlanmıştır. Dış 
ticaret politikaları ile desteklenen bu uygulamalar sonucunda enflasyon yaşanmış ve Merkantalist poli-
tikalar gözden düşmüştür. Daha sonra ise Fizyokratlar dış ticaretin serbest olmasını, kısıtlanmaması ge-
rektiğini, ülkelerin servetlerinin serbest dış ticaret ile mümkün olacağını ifade etmişlerdir. Sonrasında 
ise 1776 yılında Adam Smith Milletlerin Zenginliği isimli eseri ile Klasik ekolün doğmasına neden ol-
muş ve bu eserinde dış ticaret ile ilgili görüşlerine yer vermiştir. Serbest dış ticaret, iş bölümü ve uzman-
laşma kelimeleri Adam Smith ile özdeşleşmiştir. Adam Smith mutlak üstünlükler teorisi ile ülkelerin 
serbest dış ticaret yapması gerektiğini ve buralarda iş bölümüne gidip uzmanlaşmaları gerektiğini ifade 
etmiştir. Adam Smith’e ait Mutlak üstünlükler teorisini, David Ricardo, Karşılaştırmalı üstünlükler te-
orisi ile geliştirmiştir. Ricardo’nun arz temelli olan ve talep koşullarını içermeyen teorisini ise John Stu-
art Mill 1865 yılında Karşılıklı Talep Kanunu ile bir adım daha öteye taşımıştır (Temel, 2016, s.2-3).

Ekonomik büyüme teorileri, dışsal büyüme teorileri ve içsel büyüme teorileri olarak ikiye ayrıl-
maktadır. Dışsal büyüme teorilerinden olan Harrod - Damar büyüme modelinde tek mal ve iki faktö-
rün yer aldığı bir piyasa ekonomisi incelenmektedir. Ekonomide tek mal üretilmekte ve parasal fiyatlar 
yer almamaktadır. Ekonomik kararlar özel kesim tarafından alınmakta, modelde devlet yer almamak-
tadır. Harrod - Damar modelinde ekonomik büyüme için gerekli olan tasarrufların veya sermaye ve-
rimliliğinin arttırılmasıdır. Bu model varsayımları ve gelişmiş ülkeler dışındaki ülkelerin büyüme per-
formansını açıklamakta yetersiz kaldığı için eleştirilere neden olmuştur. Solow ve Swan büyüme teorisi 
ise Harrod - Damar modelinin eksikliklerini gidermek üzere ortaya çıkmıştır. Bu modelin temel var-
sayımları ise klasik görüş çerçevesinde belirlenmeye çalışılmıştır. Tam rekabetin ve tam istihdamın ol-
duğu bir modeldir. Solow modeli de daha sonra geliştirilmiştir. İçsel büyüme modellerinde ise Romer 
ve Lucas’ın çalışmaları yer almaktadır. Bu teorilerde ekonomik büyümenin ekonomik sistemin kendi iç 
işleyişindeki faktörlerden kaynaklandığı ifade edilmektedir. İçsel büyüme modellerinde büyümeyi sağ-
layan başlıca faktörler nüfus artışı, beşerî sermaye birikimi, teknolojik gelişme, kamunun bu çerçevede 
rolüdür (Özel, 2012, s.64-68).

2.2. LİTERATÜR

Cari işlemler açığı ile ekonomik büyüme ilişkisini ele alan çalışmalar incelendiğinde bazı çalışma-
larda ekonomik büyümenin cari işlemler açığını arttırdığı, bazı çalışmalarda ise ekonomik büyümenin 
cari işlemler açığını azalttığı tespit edilmiştir. 

Yalçınkaya ve Temelli’nin (2014)’nin çalışmasında, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan Çin ve Gü-
ney Afrika) ve MINT (Meksika, Endonezya, Nijerya ve Türkiye) ülkelerine yönelik 1992 ile 2013 
yılları arasındaki ekonomik büyüme ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki panel veri yöntemi ile 
incelenmiştir. Çalışma sonucunda cari işlemler açığı ve ekonomik büyüme arasında uzun dönemli ne-
densellik ilişkisinin oluştuğu Eş-Bütünleşme testi aracılığı ile incelenmiş ve değişkenlerin uzun vadede 



“IS, GUC” Industrial Relations and Human Resources Journal 45
Dış Ticaret Dengesi İle Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 
Türkiye’de Ekonometrik Bir Analiz

2020 Cilt/Vol: 22/Num:1 Sayfa/Page: 37-52

Eş-Bütünleşme ilişkisine haiz olduğu sonucuna varılmıştır. Diğer bir ifade ile ekonomik büyüme ile cari 
işlemler dengesi arasında uzun vadede pozitif bir ilişki olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Çalışmanın so-
nucunda BRICS ve MINT ülkelerinde, ekonomik büyüme durumunun cari işlemler dengesini önemli 
ölçüde etkilediği, ekonominin büyüme hızı farklılaştıkça, cari işlemler dengesinin de negatif ya da po-
zitif yönde ülkeye göre değiştiği gözlemlenmiştir. Uzun dönemde BRICS ve MINT ülke gruplarının, 
cari işlemler açığı vererek büyüdüğü tespit edilmiş, ayrıca ekonomik büyümenin cari işlemler açığı üze-
rindeki olumsuz etkisinin MINT ülkelerinde ortalama olarak iki kat fazla olduğu görülmüştür (Yalçın-
kaya ve Temelli, 2014, s.218).

Zhurauliou ‘nun (2015) yapmış olduğu çalışmada ise Visegrad grubu olarak adlandırılan, dört Orta 
Avrupa ülkesi olan Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya’nın cari işlemler açığı ve ekono-
mik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Cari hesapların uyarıcı etkisinin Çek Cumhuriyeti’ni negatif yönde 
etkilerken, Slovakya ekonomisinde büyümeye neden olduğu görülmüştür. Polonya ve Macaristan’da, bu 
etki göz ardı edilebilir. Çünkü bu iki ülkenin ekonomik büyümesi dış borçlanma ile sürdürülmektedir. 
Sadece dış borç ve yüksek işsizlik oranı ile birlikte en düşük net uluslararası yatırım pozisyonuna sahip 
olan Slovakya için olumlu etki tespit edilmiştir (Zhurauliou, 2015, s.133-134).

Züngün’ün (2016) yapmış olduğu çalışmada Çin’in 2000-2015 yılları arasındaki verileri kullanı-
larak ekonomik büyüme ve cari işlemler dengesi arasındaki ilişki, Nedensellik Testi, Regresyon Analizi 
ve Korelasyon Analizi aracılığı ile incelenmiştir. Granger Nedensellik testinde ekonomik büyüme ve 
cari işlemler dengesi arasında iki yönde nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Regresyon Analizinde eko-
nomik büyümedeki %1’lik bir artış yaşanması, cari işlemler fazlasını %0,32’lik bir artış yarattığı tespit 
edilmiştir. Son olarak da cari işlemler fazlası ile büyüme arasında pozitif yönde ve güçlü ilişki olduğu 
belirlenmiştir. Çin ekonomisindeki ekonomik büyümenin iyi olmasına rağmen, cari işlemler dengesi 
diğer pek çok ülkeden farklı olarak fazlalık yarattığını ortaya koymaktadır (Züngün, 2016 s. 3936).

Musisinyani vd.(2017) yaptığı çalışmada 1980 ile 2013 yılları arasındaki zaman serisi verileri kul-
lanılarak Zimbabwe’deki cari işlemler dengesi ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi in-
celenmiştir. Yapılan tanısal testler sonucunda değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişki, çok yönlülü-
ğün olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlar temel ekonomik büyüme değişkenleri ile cari işlemler dengesi 
arasında önemli ve pozitif bir ilişki olduğunu göstermiştir. Zimbabwe’nin ekonomik büyümesi daha 
çok ithalata dayalı olduğu için bu cari açığı arttırıcı etki göstermektedir (Musisinyani vd. 2017 s.14).

Şahin ve Mucuk’un (2014) yaptığı çalışmada Türkiye’nin cari açık ve ekonomik büyüme ilişkisini 
incelemiştir. Çalışmada yapısal VAR metodunu kullanarak cari açığın Türkiye’nin ekonomik büyüme 
üzerindeki etkisini analiz etmiştir. Bulgularda Türkiye’nin cari işlemler açığı ile ekonomik büyüme oran-
ları arasında nedensellik ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Cari işlemler açığındaki değişmeler Türkiye’deki 
ekonomik büyümeyi etkilemiştir. Ekonomik büyümenin yanı sıra, artan ithalat nedeniyle cari işlemler 
açığı da artmaktadır (Şahin ve Mucuk 2014 s.328).

Yurdakul ve Ucar ‘ın (2015) yaptıkları çalışmada da 1999 ile 2014 yılları arasındaki dönemde Tür-
kiye’nin cari işlemler açığı ile ekonomik büyümesi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Ekonomik bü-
yüme oranı ve cari işlem açığı/GSYİH değişkenleri, Granger Nedensellik testleri ve VAR analizi kulla-
nılarak incelenmiştir. Değişkenlerin arasındaki ilişkilerin yönünü belirlemek için yapılan Nedensellik 
Testi, büyüme oranlarından cari açığa doğru tek taraflı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. Ekono-
mik büyüme oranındaki artışın cari açığın nedeni olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yapılan bütün testler 
ve sonuçları büyüme oranındaki artışın cari açık üzerinde etkili olduğu sonucunu göstermiştir (Yurda-
kul ve Ucar, 2015 s.107).
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Aydın ve Esen’in (2016) yaptıkları çalışmada ise Türkiye’nin 1999 ile 2014 yılları arasındaki cari 
işlemler açığı ve ekonomik büyüme verileri üçer aylık dönemler halinde incelenmiştir. Çalışmada TAR 
modeli kullanılmıştır. Çalışmanın amacı cari işlemler açığının büyümeye olan mutlak etkisinin tüm 
dönemler için aynı olup olmadığını tespit etmektir. Çalışmanın sonucuna göre cari işlemler açığı için 
bir eşik değeri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Cari işlemler açığı ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki-
nin %3,99 olarak hesaplanan eşik değerinin altında veya üstünde olmasına göre değiştiği belirlenmiştir. 
Eşik değerinin altında olan bir cari açığın ekonomik büyüme üzerinde pozitif etki yaparken, eşik değe-
rinin üstünde olan bir cari açığın ise ekonomik büyüme üzerinde negatif bir etkisi olduğu gözlemlen-
miştir. Çalışmada Türkiye’nin cari işlemler açığının bir eşik değerine sahip olduğunu ve bu eşiğin aşıl-
ması durumunda ekonomik büyümeyi engellediği sonucuna ulaşılmıştır (Aydın ve Esen, 2016 s.192).

Malik vd. (2010) çalışmalarına turizmi de ekleyerek Pakistan’daki turizm, ekonomik büyüme ve 
cari işlemler açığı arasındaki ilişkiyi incelemişlerdir. Johansen Eş Bütünleşme ECM yönetimi ile 1969 
ile 2007 yılları arasındaki turizm, ekonomik büyüme ve cari işlemler açığı verileri incelenmiştir. Çalış-
mada Pakistan’da turizmin ekonomik büyüme üzerinde olumlu bir etkisi olduğu ve ekonomik büyü-
meyi arttırdığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte turizm aktiviteleri arttığında cari işlem açığı aza-
lırken ekonomik büyüme oranının arttığı görülmüştür. Bu bağlamda turizm gelirleri sonucu oluşan 
ekonomik büyüme cari işlemler açığını azaltmaktadır (Malik vd. 2010: 30).

3. EKONOMETRİK ANALİZ

Kullanılan veriler, Türkiye İstatistik Kurumu’nun elektronik veri tabanı ve Dünya Bankası veri ta-
banı kullanılarak temin edilmiştir. Veriler yıllık olup 1990-2016 yılları arasındaki dönemi kapsamaktadır.

3.1. ADF BİRİM KÖK TESTİ

Zaman serilerinde, serilerin durağanlık derecesi oldukça önemlidir. Bunun nedeni durağan olma-
yan seriler üzerinde yapılan analizlerde, sahte regresyon problemi görülme durumudur. Bu yüzden ön-
celikle serilerin durağanlık dereceleri incelenmiştir. Augmented Dickey-Fuller Birim Kök(ADF) testi 
uygulanmıştır. Buna göre:

H0:Seri durağan değildir.

H1 :Seri durağandır.

Çalışmada ADF birim kök testi yapılmış ve elde edilen bulgular Tablo 1’de gösterilmiştir.

Tablo 1- ADF Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken
ADF Test 
İstatistiği

Kritik Değerler

Prob %1 %5 %10

∆Büyüme -8.663679 0.0000 -3.724070 -2.986225 -2.632604

Ticaret 
∆Dengesi

-6.082856  0.0000 -3.724070 -2.986225 -2.632604

Not: ∆; serilerin birinci farklarının alındığını belirtmektedir. 

Tablo 1 incelendiğinde, tüm serilerin birinci farklarının alındığında durağan olduğu görülmektedir. 
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3.2. ZİVOT-ANDREWS YAPISAL KIRILMALI BİRİM KÖK TESTİ

Zivot Andrews yapısal kırılmalı birim kök testleri yapısal kırılmaları içsel olarak belirlemektedir. 
(Zivot, E. ve Andrews, D.W.K., 1992, s.255). Tablo 2’de yapısal kırılmalı birim kök testlerinin sonuç-
ları bulunmaktadır.

Tablo 2- Zivot Andrews Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi Sonuçları

Değişken
Break 
Date t-statistic

Kritik Değerler

Prob. %1 %5 %10

Büyüme 2014 -5.064137 <0.01 -4.734858 -4.193627 -3.83839
Ticaret 
Dengesi

2013 -5.804457 <0.01 -4.734858 -4.193627 -3.86383

Testin sonuçlarına göre 2014 ve 2013 yıllarında yapısal kırılmalar olmakla birlikte testin sonuç-
ları anlamlı görünmektedir. Aşağıda şekil 1’de ekonomik büyüme değişkenine ait kırılmalar grafiksel 

Şekil 1: Ekonomik Büyümede Yapısal Kırılmalar

Şekil 1’de Ekonomik Büyüme değişkeni ile uygulanan yapısal kırılmaları da dikkate alan birim kök 
testi sonuçları yer almaktadır. Şekilde kırmızı renkle gösterilen trend yapısal kırılmalar dikkate alın-
madan yapılan durağanlık testinin sonucunu ifade ederken, mavi ile gösterilen trend yapısal kırılma-
ları da içermektedir. Genel olarak her iki trendin de benzer şekilde ilerlediği, çok farklı sonuçlar içer-
mediği şekil1’de de görülmektedir. 

Aşağıda şekil 2’de Ticaret Dengesi değişkenine ait kırılmalar grafiksel olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 2: Ticaret Dengesinde Yapısal Kırılmalar

Şekil 2’de Ticaret Dengesi değişkeni ile uygulanan yapısal kırılmaları da dikkate alan birim kök 
testi sonuçları yer almaktadır. Şekilde kırmızı renkle gösterilen trend yapısal kırılmalar dikkate alın-
madan yapılan durağanlık testinin sonucunu ifade ederken, mavi ile gösterilen trend yapısal kırılma-
ları da içermektedir. Genel olarak her iki trendin de benzer şekilde ilerlediği, çok farklı sonuçlar içer-
mediği şekil 2’de de görülmektedir. 

Yapılan ADF testi yapısal kırılmaları dikkate almadığı için ayrıca Zivot Andrews birim kök testleri 
de kullanılmış ve ADF birim kök testi de ayrıca test edilmiştir.

3.3. GRANGER NEDENSELLİK TESTİ

Değişkenler arasında bir etkileşimin ve/veya bir nedensellik ilişkisinin olup olmadığını incelemek 
amacıyla Granger (1969) nedensellik testi uygulanmıştır (Granger, 1969, s. 432).

Granger nedensellik testinin iki değişkenli şekli aşağıdaki modelleme ile uygulanmaktadır. (Guja-
rati ve Porter, 2012, s.787):

Testin hipotezleri: 

den  doğru bir nedensellik ilişkisi yoktur.

den doğru bir nedensellik ilişkisi vardır.

Birinci denklem β_i’lerin sıfıra eşit olup olmadığı göstermektedir. Eğer β_i katsayıları, sıfırdan farklı 
olarak belirlenirse Y’den X’e doğru bir nedensellik ilişkisinin var olduğu sonucuna ulaşılır.
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İkinci denklemde ise γ_i’ler sıfırdan farklı bulunursa, X’ten Y’ye doğru bir nedensellik ilişkisinin 
var olduğu sonucuna ulaşılır. 

Eğer hem β_i, hem γ_i sıfırdan farklı bir şekilde bulunursa bu durum ikisinin de birbirini etkiledi-
ğini göstermektedir. Böylesi bir durumda değişkenler arasında çift yönlü nedensellik ilişkisinin var ol-
duğuna kanaat getirilmektedir. Eğer ki iki değişken de sıfıra eşit ise bu durumda değişkenler arasında 
herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığına kanaat getirilir. (Göçer, 2015, s.271-272).

Tablo 3- Granger Nedensellik Testi Sonuçları

No  Hipotezi
Gecikme Uzunluğu 
Belirleme Kriteri

Gecikme 
Uzunluğu

F 
istatistiği

Olasılık 
Değeri

1 Ekonomik Büyüme Dış 
Ticaret Dengesi ilişkisi

sc 8 3.595173 0.0153

2 Dış Ticaret Dengesi 
Ekonomik Büyüme

sc 8 2.133282 0.0140

1990-2016 yılları arasında, Ekonomik Büyüme ile Dış Ticaret Dengesi arasında çift yönlü nedensellik 
ilişkisi mevcut olup, Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaret Dengesi karşılıklı olarak birbirini etkilemektedir. 

Seriler arasında tespit edilen nedensellik ilişkileri ok diyagramı haline getirilmiş ve Şekil 3’te sunul-
muştur.

Ekonomik Büyüme
 

Dış Ticaret Dengesi 

Şekil 3 - Ekonomik Büyüme ve Ticaret Dengesi Nedensellik İlişkileri

Şekil 3’ göre ekonomik büyümeden dış ticarete doğru ve dış ticaretten ekonomik büyümeye doğru 
çift taraflı bir nedensellik ilişkisi bulunmaktadır.

3.4. KORELASYON TESTİ

Korelasyon testinin E-views programı kullanılarak yapılmıştır. Sonuçları aşağıda yer almaktadır.
Tablo 4- Korelasyon Testi Sonuçları

Ekonomik Büyüme Ticaret Dengesi

Ekonomik Büyüme 1.000000 -0.632915

Ticaret Dengesi -0.632915 1.000000

Evans(1996) tarafından belirtilen kriterlere göre korelasyon testi sonuçları şu şekilde değerlendiril-
mektedir;

• .00-.19 aralığı korelasyon ilişkisi çok zayıftır.

• .20 - .39 aralığı korelasyon ilişkisi zayıftır.

• .40 - .59 aralığı korelasyon ilişkisi orta düzeydedir.

• .60 - .79 aralığı korelasyon ilişkisi güçlü düzeydedir.

• .80 – 1.0 aralığı korelasyon ilişkisi çok güçlü düzeydedir.
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Buna göre Ekonomik Büyüme ve Ticaret Dengesi arasında negatif yönde ve güçlü bir ilişki olduğu 
görülmektedir.

4. SONUÇ

Makroekonomik dengelerin sağlanması açısından dış ticaret dengesi önem arz etmektedir. Özel-
likle, dış ticaret açığı ülke ekonomilerinin en önemli kırılganlığını ifade etmektedir. Ayrıca, makroeko-
nomik dengenin sağlanması açısından ekonomik büyüme de bir diğer önemli faktördür. Ancak, eko-
nomik büyüme makroekonomik dengenin sağlanması için yeterli değildir. Bu çalışmada, ekonomik 
büyüme performansı iyi olduğu halde dış ticaret açığı nedeniyle yapısal kırılganlığı süren Türkiye eko-
nomisinin, dış ticaret açığı ile ekonomik büyüme ilişkisi incelenmiştir. Elde edilen ekonometrik sonuç-
lara göre, Türkiye’de ekonomik büyüme ile dış ticaret açığı arasında çift yönlü bir ilişkinin olduğu tes-
pit edilmiştir. Yapılan korelasyon testinde ise bu ilişkinin negatif yönlü çok güçlü bir ilişki olduğu elde 
edilmiştir. Sonuç olarak, Türkiye’de ekonomik büyüme artışı dış ticaret açığını arttırmaktadır. Türki-
ye’nin özellikle tüketime dayalı büyüme ve dışa bağımlı bir üretim ve tüketim yapısına sahip olması, 
ekonomik büyüme ile dış ticaret açığının mevcut ilişkisinin temel nedenidir. Bu bağlamda, dışa ba-
ğımlılığın azaltılması, üretim ve tüketim politikalarının yapısal reformlar çerçevesinde ele alınması ge-
rekliliği önem arz etmektedir.
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