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ÖZET
Sürdürülebilir bir ekonomik büyümenin sağlanması birçok faktöre bağlıdır. Bunlardan biri de banka
kredilerinin etkin ve verimli alanlarda kullanılarak, katma değer yaratabilmesidir. Bu durum
sağlanırken bankalar, kredi riski gibi, risklerle de karşılaşmaktadırlar. İlgili riskler bankalarca
yönetilebileceği gibi, çeşitli kurumlarla da paylaşılıp transfer edilebilmektedir. Bu kapsamdaki yaygın
uygulama alanlarından biri olan kredi garantörlüğünün de, günümüzde diğer ekonomik unsur ve
faaliyetlerle yakın etkileşimi olmaktadır. Çalışmada kredi garantörlüğü kapsamında kullandırılan
kredilerin; sanayi üretimi, dış ticaret ve istihdam gibi unsurlar üzerindeki etkileriyle beraber milli gelir
ve büyüme yaratabilme imkânları iki farklı model oluşturularak incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Milli Gelir, Kredi Garantileri, Ekonomik Büyüme
Jel Kodları: E01, H81, O47

BANK LOANS AND RISK TRANSFER METHODS IN TERMS OF
SUSTAINABILITY OF ECONOMIC GROWTH
ABSTRACT
Achieving sustainable economic growth depends on many factors. One of them is that bank loans can
create added value by using them in effective and efficient areas. While this is achieved, banks also face
risks, such as credit risk. Related risks can be managed by banks, as well as shared and transferred with
various institutions. Credit guarantees, which is one of the common application areas in this scope, has
close interaction with other economic factors and activities today. In the study, the effects of loans used
under loan guarantee; the possibilities of creating national income and growth together with its effects
on factors such as industrial production, foreign trade and employment have been studied by creating
two different models.
Keywords: National Income, Loan Guarantees, Economic Growth
Jel Codes: E01, H81, O47

1. GİRİŞ
Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, reel değer yaratma konusunda bankacılık
sektörünün üstlendiği görev büyük önem taşımaktadır. Doğrudan reel değer üretme
fonksiyonuna sahip olmayan bankacılık sektörü, reel değer üreten sektörlere aracılık
fonksiyonu ile kaynak aktarım görevini yürütür. Bu sebeple, sermaye birikimleri ve
kaynakları verimli alanlara yönlendirerek ekonomik büyüme yaratması açısından en
önemli sektörlerden biridir. Yani bankalar, reel sektörün üretkenliğinin arttırılmasına
ve dolayısıyla ekonomik büyümeye dolaylı katkı sağlamaktadırlar. Ayrıca, tasarruf
1
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sahipleri ve fon talep edenler için piyasa aksaklıkları, diğer bir deyişle bilgi ve işlem
maliyetleri, fon aktarımında maliyet artırıcı unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır.
Küçük tasarrufları bir havuzda toplayarak ölçek ekonomisinden yararlanmayı
mümkün kılan bankalar işlem ve bilgi maliyetlerini azaltarak da ekonomik büyümeyi
arttırmaktadır.
Bankalar, kredileri aracılığıyla; reel sektöre yatırım, üretim yapma ve istihdam
yaratma imkanı sunma, kriz dönemlerinde destek olma gibi işlevleriyle ekonomik
büyüme ve gelişme açısından önemli bir misyon üstlenmektedirler. Ancak mal ve
hizmet piyasalarının özellikle de finansal piyasaların küreselleşmesi, beraberinde
bankacılık hizmetlerini de yaygınlaştırmış ve çeşitlendirmiştir. Bu durum, bankaların
üstlendiği risklerin çeşitlenerek artmasına neden olmaktadır. Yani, bankacılık sektörü
yapısı gereği birçok riskle karşılaşmaktadır.
Bankacılık sektöründe başarısızlığa sebep olacak bu risklerin tanımlanması,
incelenmesi ve yönetimi; gerek finansal sektör gerekse etkileşim içinde olduğu diğer
sektörler için son derece önemlidir. Bu riskleri iyi analiz edebilen ve yönetebilen
bankalar rakiplerine üstünlük sağlamakta, sermayelerini güçlendirmekte, karlılığını
arttırmaktadırlar. Bu riskleri iyi yönetemeyenlerse arzuladıkları hedefleri
gerçekleştirememekte ve başarıya ulaşamamaktadırlar.
Kredi riski ve yönetilmesi bankalar için ayrıca önemlidir. Çünkü kredilerin yeniden
yapılandırılması, taksit ödemelerindeki gecikmeler ya da borçlunun iflası gibi kredinin
geri dönüşünü yakından etkileyen olaylar bankanın nakit akışlarını bozabilmektedir.
Öte yandan bankalar tarafı oldukları kredi işlemlerinde, borçlusunun temerrüde
düşme ihtimalini bilmek istemektedirler. Kredilerin temerrüt riskini ölçmek için
değişik modeller kullanılabilmektedir. Bunlar, niteliksel modellerden yoğun biçimde
nicel olabilen modellere kadar çok geniş bir çerçevede incelenebilmektedir. Bu
modeller genelde birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir; yani bankalar kredi miktarlarını
belirleyip fiyatlarken, bu modellerden birçoğunu aynı anda kullanabilmektedir.
Günümüzde bankalar arka planda oldukça teknik ama uygulamada pratik kredi riski
ölçüm yöntemleri geliştirmek için oldukça çaba ve zaman harcamaktadırlar.
Kredi verenlerin taleplerine karşın; sınırlı sermaye ve kaynaklarla faaliyette bulunan
küçük ve orta boy işletmelerin, zorlu ekonomik koşullarda üretim yapma, istihdam
yaratma, kar elde ederek sermaye birikimini arttırma çabası içinde, bir de teminat için
artı bir değer yaratma zorunluluğu kendilerini zor durumda bırakmaktadır. Bu
durumda ilgili işletmeler, daha az teminat talep eden, daha basit işlemler gerektiren
kredi planlarını tercih etmektedirler. İşte bu noktada, hem kredi vereni hem de kredi
alanı rahatlatmak için, özellikle devletlerin küçük-orta boy işletmeleri koruma amacı
dâhilinde, teminat problemine çözüm getirebilecek sistemler ortaya çıkmıştır. Bu
sistemlerin başında, devletin veya bir kurumun verilen kredilere, kredi alan lehine kefil
(garantör) olması gelmektedir. Bu amaçla, gerek bir devlet, gerekse özel sektör
inisiyatifi ile kurulmuş bulunan özel amaçlı kurumlara ‘Kredi Garanti/Kefalet
Sistemleri /Kuruluşları / Fonları’ denmektedir.
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Geçmişi 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın baslarına dayanan kredi garanti fonları,
Avrupa’da gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde özel sektör güdümlü kalkınmayı
sağlamak üzere kurulmuş ve işlev görmüşlerdir. Bugün, 100 kadar ülkede 2250’den
fazla kredi garanti fonu vardır. Bunların büyük çoğunluğu karşılıklı garanti dernekleri,
devlet tarafından yönetilen ulusal fonlar, özel şirket statüsünde olan fonlar, iki veya
çok taraflı kooperatifler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yönetilen fonlardır.
Ülkemizde de AECM (Avrupa Kredi Kefalet Kuruluşları Birliği) üyeliği kapsamında
faaliyet gösteren kurumların iki temel fonu bulunmaktadır. Bunlardan TESKOMB
(Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği),
921 yerel kooperatif ve 32 Bölgesel Kooperatifler Birliği'nden oluşan bir yapının amir
kuruluşu ve ulusal boyuttaki düzenleyicisi (koordinatörü) olup; esnaf ve sanatkârların
kredi kaynaklarına erişimlerini kolaylaştırmakla yükümlüdür. KGF (Kredi Garanti
Fonu) ise, öncelikli olarak gelecek vadeden işletmeler olmak üzere tüm işletmelerin
finansmana erişimine yardımcı olarak, büyüme ve kalkınmaya destek vermek gibi bir
misyona sahiptir. KGF, teminat yetersizliği dolayısıyla çeşitli destek veya kredi
imkânlarından yeterince faydalanamayan KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin, “müteselsil
kefil” olarak krediye erişimlerini sağlamaktadır.
Bu kuruluşlar temelde, kefalet verdikleri kredilerin geri ödenmemesinden oluşan
zararların bir kısmını karşılarlar. Böylece borç veren finansörü, küçük işletmenin tek
basına karşılayamayacağı riskin önemli bir kısmından kurtarmış olurlar. Amaç,
finansal kurumların (banka/kredi kuruluşu), sağlıklı bir yapısı veya projesi olan fakat
kredi almasında gerek teminat gerekse farklı nedenlerle sorun olan işletmelere kredi
vermelerini teşvik etmektir. İlgili kredi garanti fonlarının, küçük teşebbüslere
borç/teminat vermesi yoluyla, kaynakların tam olarak kullanılmadığı ekonomilerde,
ilgili boşluğu doldurarak ekonomik büyümeyi sağladığı söylenebilmektedir.
Bu bağlamda çalışmada, Türkiye’nin de dâhil olduğu seçili OECD ülkeleri için kredi
garantörlüğü kapsamında kullandırılan kredilerin, diğer temel makroekonomik
göstergelerle birlikte kişi başına düşen milli gelirin oluşumuna etkisini saptamak ve bu
doğrultuda geliştirilebilecek ekonomik büyüme politikalarına katkı sağlamak
amaçlanmıştır. Uygulamada OECD’ye ve AECM’ye üye 12 ülkenin 2009 - 2017
dönemine ait 9 yıllık verilerinden yararlanılarak kişi başına düşen milli gelir düzeyini
etkileyen seçili temel değişkenlerden oluşan panel veri seti, ilgili bilgisayar paket
programları kullanılarak, en uygun ekonometrik modeller tahmin edilmeye
çalışılmıştır; elde edilen çıktı ve sonuçlar incelenip yorumlanmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Literatür taraması “kredi garantörlüğü” ve “ekonomik göstergeler ve milli gelir”
açsından olmak üzere iki başlık altında yapılmıştır.
Kredi garantörlüğü ile ilgili literatür taraması, dünya uygulamaları ile ilgili
çalışmaların ve Türkiye’deki uygulama alanı olan Kredi Garanti Fonu ile ilgili
çalışmaların yer aldığı iki ayrı başlık altında yapılmıştır. Yurtdışında yapılan
çalışmaların 2010 yılına kadar daha yaygın olduğu görülürken; Türkiye’de yapılan ve
3
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seçili olanları aşağıdaki tabloda paylaşılan çalışmalar ise, Kredi Garanti Fonu
uygulamalarının kapsamının genişletildiği 2010 yılından sonra yoğunlaşmaktadır.
Tablo 1: Türkiye İçin Yapılan Seçilmiş KGF Çalışmaları
Yazar

Yıl

Eser Adı

Sonuç

Alptekin

2009

Küresel Krizin Türkiye

Açıklanan teşvikler kapsamında KGF Hazine

Ekonomisi ile Sanayisine

desteğiyle sağlanan %65 kefalete, bankaların

Yansımaları ve Dipten En Az

da %35’ini üstlenerek krediyi verebileceği

Zararla Çıkış Yolları

söylenmiştir.

KOBİ Finansmanına Alternatif

Kredibilitesi yüksek müşterilerin KGF’ye

Destek: Hazine Garantili Kredi

ihtiyaç duymadığı ve KGF’ye başvuran riskli

Garanti Fonu Kefaleti

müşterilerin de yeterli talebi oluşturamadığı

Yazıcı

2010

savunulmuştur.
Değirme

2011

nci

Türkiye ve Dünya’daki Kredi

KGF kefaletlerinin amacına ulaşabilmesi için;

Garanti Sistemleri,

bankalara yapılan ödemelerin belli bir plana

Türkiye’deki KGF A.Ş.’nin

göre yapılması, sektörel ve bölgesel

Kefalet Hacminin ve

uzmanlaşmaya gidilmesi ve kredi sigorta

İşlerliğinin Arttırılabilmesi İçin

şirketlerinin kurulması önerilmiştir.

Yapılabilecekler
Emir

Finans Kaynakları ve

KGF’nin ilgili bölgede Kobi’lerin teminat

Samsun’daki KOBİ’lerin

yetersizliklerini gidererek iş fikirlerinin

Durumu

gerçekleşmesinin sağladığı belirtilmiştir.

KOBİ Kredileri ve Kefalet

KGF’nin kredi kullanım sorunu yaşayan

ve

Destekleri Kredi Garanti Fonu

KOBİ’lerin sorununu giderdiği yazılmıştır.

Bayındır

A.Ş. Örneği

Zerenler

Bayar

2011

2011

2012

Girişimcilik Finansmanında

KGF’nin iştiraki olan kurumlarla ilişkisi ve

Risk Sermayesi ve Melek

işbirliği ele alınmıştır.

Finansmanı
Özdemir

Bir Kariyer Tercihi Olarak

KGF’nin üstlendiği risk ile KOBİ’lerin banka

ve

Girişimcilikte Dışsal

kredilerine ulaşmadaki etkisine değinilmiştir.

Mangal

Faktörlerin Etkisi

Gök ve

2012

2013

Uçar

Diyarbakır’da Faaliyet Gösteren

KGF’nin KOBİ’ler arasında yaygınlaşmama

KOBİ’lerin Finansman Sorunu

sebebi, uygulama ayrıntılarından habersiz

Çözümünde Kredi Garanti

olmalarına bağlanmıştır.

Fonu
Büyükas

2016

Girişimci Devlet, Yenilikçi

KGF’nin KOBİ’lerin kredilere

lan ve

Finansman: Türkiye İçin Bir

ulaşabilmesindeki rolü ve sağladığı %80’e

Tiryakio

Politika Arayışı

varan kefalet ele alınmıştır.

ğlu
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Önkol ve

2016

Türkiye’deki Kredi Garanti

KGFnin işlevselliğinin ve kefalet hacminin

Küçükko

Fonu A.Ş.’nin Kefalet

arttırılabilmesi için risk yönetimi ve

caoğlu

Hacminin ve İşlerliğinin

değerlendirmesinin önemi belirtilmiştir.

Arttırılabilmesi için
Yapılabilecekler
Üstün

2016

Kredi Garanti Fonu Dünyadaki

KGF kefaletlerinin KOBİ’lerin krediye ulaşma

Örnekler ve KOBİ’lere Sağladığı

konusundaki etkileri incelenmiştir.

Destekler
Durama
z

2017

Banka Kaynaklarının KOBİ'lere

Özel banka ve girişimlerin öncülüğündeki kredi

Ayrıcalıklı Sunumu: Kredi

garanti sistemlerinin KGF üzerindeki Hazine

Garanti Fonu ve Farklı Ülke

yükünü azaltacağı belirtilmiştir.

Uygulamaları

Ekonomik göstergeler ve milli gelir açısından literatür taraması ise, konuyla ilgili
seçilmiş panel veri çalışmaları ve Türkiye için yapılmış çalışmalar olmak üzere iki
başlık altında yapılmıştır. Konu ile ilgili literatürdeki çalışmaların büyük bir kısmı hem
zaman hem de ülke boyutunu taşıyan panel veri analizlerine dayanmaktadır. Türkiye
içinse; genelde finans sektörü ve finansal gelişme, özelde ise bankacılık sektörü
kredileri ile milli gelir arasındaki ilişkiyi ele alan çalışmaların yer aldığı söylenebilir.
Milli gelir düzeyleri ve ekonomik büyümeyi içeren çalışmalarda genel olarak
makroekonomik değişkenler kullanıldığı, ancak görece daha özel sayılabilecek
verilerin (kredi garantörlüğü gibi) göz ardı edildiği görülmüştür. Bu sebeple, bu
çalışmayla ilgili alanlarda farklı bir değerlendirme alanı sunulması da amaçlanmıştır.

3. KGF’NİN TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ
KGF kurulduğu yıl olan 1994’ten 2016 yılı sonuna kadar işletmelere 37.180 adetle
toplamda 16 milyar 341 milyon TL’lik kefaletli kredi sağlamıştır. KGF’nin 2017 yılına
ait faaliyet raporunda yer alan verilere göreyse, 2017 sonu itibariyle KOBİ ve KOBİ dışı
işletmelere 334.862 adet ve 224 milyar 457 milyon TL’lik krediye, toplamda 199 milyar
815 milyon TL’lik kefalet verilmiştir. Yani sadece 2017’de KGF kefaletiyle kullandırılan
kredilerin, 1994’ten 2017’ye kadar kullandırılan kredilerin 15 katı büyüklüğünde
olduğu gözükmektedir. Söz konusu artışta Hazine destekli kefalet tutarının ilgili yıl için
toplamda 250 Milyar TL’ye kadar çıkartılmasının rolü çok büyüktür. Bu sebeple
KGF’nin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri incelenip, yorumlanırken ağırlıklı
olarak 2017 yılı verileri esas alınmıştır.
3.1. Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkileri
Aşağıdaki şekilde görüleceği üzere, 2009-2017 yılları arasındaki büyüme oranları ile
KGF kredilerinin de dâhil olduğu kredi sınıfının kredi hacimlerinin yıllık değişim
oranları karşılaştırıldığında, büyüme trendi ile kredi hacminin değişim trendlerinin
genelde aynı yönde olduğu, kırılmaların, yükseliş veya inişlerin neredeyse aynı
dönemlerde gerçekleştiği gözükmektedir.
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Şekil 1: KOBİ-Kurumsal/Ticari Krediler ile Büyüme Arasındaki İlişki
Şekilden de görüleceği üzere 2015 yılında %6,1, 2016 yılında %3,2 üzere büyüyen
ekonomi; 2017 yılında, bir önceki yıla kıyasla, beklentilerin de üzerinde %7,4 oranında
büyümüştür. Bu durum IMF ve OECD gibi kurumların gözünden kaçmamıştır.
Nitekim IMF yayınladığı raporda Türkiye’nin 2017 büyümesinin; artan üretim
faaliyetleri, ihracattaki toparlanma ve daha genişlemeci mali politikaların (KGF
kefaletli kredilerin ve diğer teşviklerin) etkisiyle beklenenden güçlü gerçekleştiğini
belirterek, gelecek dönem büyüme ve istihdam beklentilerini revize etmiştir.
Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) de benzer şekilde Türkiye’nin 2017 yılı
büyüme verisini esas alıp, KGF’deki hızlı başarıyı niteleyerek gelecek yıllar için
öngördüğü büyüme tahminini yükseltmiştir.
Sonuç olarak, kredi genişlemesiyle ekonomik büyüme arasında pozitif yönlü ve anlamlı
bir ilişki olduğu söylenebilir. Yani KGF kredileri başta olmak üzere, hükümet
tarafından uygulanan diğer teşvik politikaları ekonomiyi canlandırarak büyüme
sağlayabilmiştir.
3.2. Sanayi Üretimi Üzerindeki Etkileri
Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi, sanayi ve imalat sanayii üretimlerinde, 2017’de
kayda değer bir artış trendi yakalamıştır.
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Tablo 2: Türkiye İçin Yapılan Seçilmiş KGF Çalışmaları
Dönem

Sanayi
Üretimi
Zincirlenmiş
Hacim
(2009=100)

Sanayi
Üretim
Endeksi
(%)

İmalat
Sanayii
Zincirlenmiş
Hacim
(2009=100)

İmalat
Sanayii
Üretim
Endeksi
(%)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

203,1
238,2
246,7
268,9
284,1
298,5
311,4
339,7

10,3
17,3
3,5
9,0
5,7
5,0
4,3
9,1

166,0
199,2
203,7
222,7
236,2
250,1
259,8
282,8

9,6
20,0
2,3
9,3
6,1
5,9
3,8
8,8

KOBİ +
Ticari ve
Kurumsal
Krediler
Hacmi
(Milyar TL)
353
458
528
715
884
1.100
1.315
1.610

Kredi
Değişim
Oranı
(%)
34,2
29,7
15,2
35,4
23,6
24,4
19,5
22,4

2016 sonu itibariyle, KGF ve vergi indirimleri gibi teşvik ve tedbirlerin de etkisiyle
sanayi ve imalar sanayii üretimlerinin önemli ölçüde arttığı görülmektedir. Sanayi
üretim hacmi 2016 sonu 311,4 milyar TL’yken %9.1 artarak 2017 sonunda 339.7 milyar
TL’ye yükselmiştir. İlgili %9,1’lik artış oranı 2011 beriki en yüksek artış olmuştur.
Benzer şekilde imalat sanayii üretim hacminin de %8,8 artışla 259,8 milyar TL’deyken,
282,8 milyar TL’ye yükseldiği görülmektedir. Bu %8,8’lik artış da 2013 yılından beriki
en yüksek artış oranıdır. KGF desteğiyle kullandırılan kredilerin ilgili sektörlerde
işlendiği düşünülürse, söz konusu artışlarda KGF kredilerinin rolünün oldukça büyük
olduğu ortaya çıkacaktır.
Diğer taraftan aşağıdaki şekilden görüldüğü gibi, 2009–2017 yılları arasında kredi
hacminin yıllık değişim oranı ile sanayi ve imalat sanayii üretim endeksleri aşağıda
gösterilmiştir.

Şekil 2: Kredi Hacmi Değişimi ile Sanayi ve İmalat Sanayii Üretim İlişkisi
Şekilde, ilgili değişkenlerin trendlerinin neredeyse aynı yönde olduğu, yani kredi hacmi
değişim oranının arttığı dönemlerde, sanayi ve imalat sanayii üretim endekslerinin de
arttığı, yatay seyrettiği dönemlerdeyse söz konusu endekslerin de yatay seyrettiği
gözükmektedir. Sonuç olarak, kredi hacmindeki genişlemeyle, sanayi ve imalat sanayii
üretimleri arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu söylenebilir.
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3.3. İstihdam Üzerindeki Etkileri
KOBİ’ler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, ufak bütçeli yatırımlarına oranla çok
kişiye istihdam imkânı veren; görece ufak işletme yapılarından dolayı ekonomik
dalgalanmalardan daha az etkilenen, teknolojik değişimlere daha yatkın, talep
değişiklik ve çeşitlerine daha kolay uyum sağlayan kuruluşlardır. İlgili yatırımların
artması da işsizlik ile mücadelede en etkili çözümlerden birisidir.
Aşağıdaki tablodaki verilere göre, 2016 yılının sonunda %12,2 seviyesinde olan işsizlik
oranı, belirgin bir şekilde azalıp, 2017 sonunda %10,3’e gerilemiştir. Yani işgücüne
katılım oranındaki artış, işsizlik oranında önemli ölçüde düşüşe yol açmıştır. Ülke
genelinde 15 yaş ve üzerindeki işsiz sayısı 2016 sonunda 3.744 bin kişiyken, 2017
sonunda 3.284 bin kişiye düşmüştür. Aynı dönemde, %14,4 olan tarım dışı işsizlik
oranı %12,3’e gerilemiştir. Mevsimsel etkilerden arındırılmış işgücüne katılım oranı da
2016 sonunda %52,0’yken, 2017 sonunda %52,8’e yükselmiştir.

Tablo 3: Mevsimsel Etkilerden Arındırılmış Temel İşgücü Göstergeleri
Dönem

İşgücü
(Bin)

İşsiz
Sayısı
(Bin)
2.575,0

İşgücüne
Katılım
Oranı(%)
46,3

İstihdam
Oranı (%)

24.679,7

İstihda
m
(Bin)
22.104,7

41,4

İşsizlik
Oranı
(%)
10,4

Tarım Dışı
İşsizlik
Oranı (%)
12,8

2010-Q4
2011-Q4

25.526,3

23.337,7

2.188,3

47,0

42,9

8,6

10,5

2012-Q4

26.659,0

24.331,0

2.327,7

48,2

44,0

8,7

10,6

2013-Q4

27.037,3

24.521,0

2.516,3

47,9

43,5

9,3

11,1

2014-Q4

28.979,3

25.884,7

3.094,7

50,6

45,2

10,7

12,7

2015-Q4

29.818,7

26.660,0

3.158,7

51,2

45,8

10,6

12,6

2016-Q4

30.745,0

27.001,0

3.744,7

52,0

45,7

12,2

14,4

2017-Q4

31.767,0

28.482,7

3.284,3

52,8

47,3

10,3

12,3

Sonuç olarak, kredi hacmindeki artış ile istihdam oranı arasında pozitif ve anlamlı bir
ilişki olduğu söylenebilir. Yani KGF kredileri başta olmak üzere, hükümet tarafından
uygulanan diğer teşvik politikaları ekonomiyi canlandırarak işsizliği azaltabilmiştir.
Kullandırılan kredilerle üretimin ve dolayısıyla ekonomik büyümenin artması,
işletmelere daha çok kişiye istihdam sağlama olanağı vermiştir. 2017 yılı KGF Faaliyet
Raporu’nda da belirtildiği gibi, KGF kefaletlerini kullanan işletmeler, 2017 sonu
itibarıyla, 2016 sonuna göre yaklaşık %8’lik bir istihdam artışı sağlamıştır. Bu oran da
yaklaşık 260 bin kişiye karşılık gelmektedir.
3.4. Dış Ticaret Üzerindeki Etkileri
Ekonomide ilgili dönemlerdeki teşvik ve desteklerin de etkisiyle ihracat ve ithalat
hacimlerinde de artış meydana gelmiştir. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış dış
ticaret verilerine göre; 2017’de ihracat önceki yıla göre %10,2 artarak 157,05 milyar
8
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USD’ye, ithalat ise %17,7 artarak 233,79 milyar USD’ye yükselmiştir. Toplam dış ticaret
hacmi de 390,84 milyar USD olmuştur.

Şekil 3: 2010 -2017 Yılları Arası Dış Ticaret Verileri (Milyar USD)
Yurtiçi iktisadi faaliyetlerin; 2017 yılı süresince kullandırılan KGF destekli krediler ve
diğer önemli teşviklerin de etkisiyle canlanan tüketim harcamaları, güçlü seyreden mal
ve hizmet ihracatı ve onun da dolaylı olarak besleyip yol açtığı ithalat yoluyla
canlandığı söylenebilir. Ayrıca ilgili yılda, KGF kefaleti kapsamında 7.568 ihracatçıya
27,7 milyar TL ihracat kredisi kullandırılmıştır. Kullandırılan toplam kredilerde,
ihracat ve döviz kazandırıcı faaliyeti olan işletmelerin payı yaklaşık %12,8 olarak
olmuştur. Yani 2017 yılındaki kayda değer büyümenin, hem nihai yurtiçi talep hem de
dış ticaretin olumlu katkısı ile oluştuğu söylenebilir.
4. UYGULAMA
Milli gelirin oluşumunda; mal ve hizmet ile sonrasında tüketiciye ulaşmasındaki tüm
süreçleri içeren yatırım, imalat, sanayi, ticaret ve ihracat aşamaları ile bunlara değer
katan insan gücünün göstergesi istihdam oldukça önemlidir. Ayrıca ilgili
makroekonomik büyüklüklerin oluşumunda başlangıç noktası sayılabilecek kredilerin
kefalet hacmi ve kullanıcısı işletmeler de gelir yaratan ilgili unsurları desteklemekte ve
oluşturmaktadır. Dolayısıyla ilgili unsurlar arasındaki bağlantı da oldukça önemli bir
konudur.
Ekonomi kapsadığı veya etkilediği tüm alanların etkileşim içinde olduğu karmaşık bir
sistemdir. Yapılan ekonometrik çalışmalar ve kurulan modeller de bu karmaşık yapıyı
anlamlandırma açısından önem taşımaktadır. İlgili modeller, zaman (yıl) ve mekân
(ülke) unsurlarının yarattığı değişkenlerin incelemeye alınmasına göre çeşitli
biçimlerde kurulabilmektedir. Bu çalışmada da uygulama bölümünde birden çok yıla
ve ülkeye ait verinin incelenerek; sağlıklı ilişkiler ve kapsamlı bağlantılar kurulmasına
izin veren panel veri analizi kullanılmıştır. Panel veri analizinin kullanılmasıyla,
değişkenlerin birbirini izleyen önceki değerleri arasındaki korelasyon dikkate
alınmakta ve ayrı ayrı grupların etkilerinin hesaplamalara dahil edilmesi
sağlanabilmektedir (Baltagi, 2005: 3-5).
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Çalışma, 37 OECD üyesi ülkeden aşağıdaki 12 tanesi ile yapılmıştır.
Avusturya

Fransa

Macaristan Portekiz

Belçika

Almanya

İtalya

Çek Cumhuriyeti Yunanistan Polonya

İspanya
Türkiye

Analiz için seçilen 12 ülke sırasıyla kredi garantörlüğü uygulamasının varlığı ve veri
alınan 2009- 2017 arası ve yılları dâhil 9 yıl boyunca uygulamanın devam etmesi ile
ülkelerin ekonomik yapı ve göstergelerinin üzerinde çalışmayı gerektirecek bir derinlik
ve standarda sahip olması kriterleri gözetilerek belirlenmiştir.
4.1 Uygulamada Kullanılan Veri Seti ve Değişkenler
Analizde bağımsız değişkenler olarak kullanılan, kredi garantörlüğü uygulamalarını
niteleyen kişi başına düşen kefalet hacmi ve kefalet sayısının yanında; makroekonomik
göstergeler ise GSYİH, ekonomik büyüme ve milli gelir ile ilgili literatür taraması
yapılarak ve ilgili kredilerin kullanımının etkilediği ya da etkilendiği sektör ve alanlar
dikkate alınarak seçilmiştir.
Söz konusu değişkenler ve değişkenlere ait verilerin hangi kaynaklardan alındığı
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Tablo 4: Değişkenler ve Veri Kaynakları
Değişkenler
Kişi Başı Milli Gelir
Kişi Başı Kefalet Hacmi
Kefalet Sayısı
Yatırım Hacmi
İhracat Hacmi
Ticaret Hacmi
Sanayi Hacmi
İmalat Sanayii Hacmi
İstihdam Oranı

Kavnak
https://tcdata360.worldbank.org
https://aecm.eu/
https://aecm.eu/
https://tcdata360.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://wits.worldbank.org
https://tcdata360.worldbank.org
https://tcdata360.worldbank.org
https://tcdata360.worldbank.org

kgelir ($)
khacim (€)
sayı
yatırım ($)
ihracat ($)
ticaret ($)
sanayi ($)
imalat ($)
istihdam (%0.)

4.2 Panel Veri Analizi
Ekonometrik araştırmalarda, çok farklı veriler kullanılabilmektedir. Kullanılan veri
türleri, yapılarına uygun modellerle incelenmelidirler. Zamanın belirli bir
noktasındaki, yani zaman sabitken, herhangi bir değişkenin farklı birimlerden elde
edilen verileri yatay kesit verilerini oluşturur. Bir değişkenin farklı zaman dilimleri
içinde değişimini gösteren seriler ise zaman serisi verilerini oluşturur (Gujarati, 2004:
25-27).
Zaman serileri ile yatay kesit serileri birlikte kullanılarak tahmin edilen analiz
yöntemine panel veri analiz yöntemi denilmektedir. Analizde kullanılan değişkenlerin
dikey boyutunu ülkeler, kurumlar, mallar gibi birimler; yatay boyutunu ise analizde

10

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:2, Sayı / Issue: 3, Yıl/ Year: 2020

kullanılan değişkenlerin belli bir dönemde ele alınan zaman boyutu oluşturmaktadır
(Wooldridge, 2002: 452).
Literatürde herhangi bir konuda hem birimlere hem de zamana göre analizin uygun
olduğu durumda, hem birim hem de zaman boyutları için ayrı ayrı inceleme yapılabilir.
Ancak ayrı modellerle yapılan bu analizler karmaşık ilişkilere sebep olabilecektir. Öte
yandan bazı iktisadi çalışmalarda sadece zaman ya da sadece birim boyutunun yetersiz
kaldığı da görülmektedir. Zaman ve birim boyutlarının bir arada incelendiği, zaman
serisi ve yatay kesit verilerinin birleştirilmesiyle oluşan verilere, “Panel Veri”
denmektedir. Analizlerde yaygın olarak kullanılan panel veri setlerine; OECD’nin
ülkeler için yıllar bazında derleyip yayınladığı veri setleri örnek gösterilebilir (Greene,
2011: 343-344).
Panel veri analizinde kullanılan yöntemler modelin zaman boyutundaki yapısına göre
farklılık gösterir. Zaman boyutu yapısına göre panel veri; dengeli panel veri ve dengesiz
panel veri olmak üzere ikiye ayrılır. T sayıda zamana ilişkin gözlemler yatay kesitte
bulunan tüm birimler i = 1,2,3, ….. , n için aynıysa dengeli panel veri söz konusudur.
Ancak panel verideki en az bir birime ilişkin gözlem farklı sayıdaysa bu veriye dengesiz
panel veri adı verilir (Frees, 2004: 4).
Bu çalışmada kişi başı milli gelir ile açıklayıcı değişkenler arasındaki ilişki 2 farklı
dengeli panel veri modeli olarak tahmin edilmiştir. Her iki model için de; öncelikle
kendi değişkenleriyle sabit etkili ve tesadüfi etkili tahmin modelleri kurulmuş,
sonrasında uygun model Hausman testi yapılarak belirlenmiştir. Hausman testi
sonuçlarına göre bu aşamadan sonraki analizlere tesadüfi etkili model ile devam
edilmesinin gerektiğine karar verilmiştir.
Tesadüfi etkili modelin ekonometrik varsayımlara uygunluğuna bakılmak üzere, yine
her iki modele de, otokorelasyon, değişen varyans, yatay kesit bağımlılığı testleri
uygulanmıştır. Ortaya çıkan varsayımlardan sapmaları ortadan kaldırmak amacıyla
Robust standart hataları kullanılıp, söz konusu varsayımlardan sapmalar
düzeltilmiştir (Güriş ve diğerleri, 2018: 5-94).
4.2.1.Model 1
Bu modelde kişi başı milli gelirin oluşumunda; kredi garantörlüğü uygulamalarının
etkisini ölçmek için kişi başı kefalet hacmi (b_khacim) ve kefalet sayısı (b_sayı), sanayi
üretiminin etkisini ölçmek için yatırım (b_yatırım) ve sanayi (b_sanayi) hacimleri; dış
ticaret işlemlerinin etkisi ölçmek için de dış ticaret (b_ticaret) ve ihracat (b_ihracat)
hacimleri kullanılmıştır.
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Tablo 5: Robust Panel Veri Modeli (1.1)
Bağımlı
Değişken:
b_kgelir
Wald chi2(6) = 1039.25
Gözlem Sayısı: 108
Prob > chi2 = 0.0000
Açıklayıcı Değişkenler Katsayı Std.Hata z
p> |z|
b_khacim
1.977371 1.152968 1.72
0.086 *
b_sayı
-1.154953 .5860185 -1.97
0.049 **
b_yatırım
.4032047 .5427616 0.74
0.458
b_ihracat
-6.210695 1.569588 -3.96
0.000 ***
b_ticaret
4.701912 .8595911 5.47
0.000 ***
b_sanayi
-1.79257 .5460433 -3.28
0.001 ***
Sabit
28.61858 .6870183 41.66
0.000 ***
NOT: ***,**,* sırasıyla %1,%5 ve %10 düzeyinde anlamlı olan test
değerlerini göstermektedir.
Robust tahminci yardımıyla elde edilen yukarıdaki ilk modelde; yatırım hacmi
(b_yatırım) değişkeni tahmin sonucunda istatistiksel olarak anlamsız çıktığından
modelden çıkarılarak model tekrar tahmin edilmiştir.

Tablo 6: Robust Panel Veri Modeli (1.2)
Bağımlı
Değişken:
b_kgelir
Wald chi2(5) =
667.57
Gözlem Sayısı: 108
Prob > chi2 = 0.0000
Açıklayıcı Değişkenler Katsayı Std.Hata z
p> |z|
b_khacim
3.086586 1.364915 2.26
0.024 **
b_sayı
-2.221313 .6928892 -3.21
0.001 ***
b_ihracat
-6.458374 .425003
-15.20
0.000 ***
b_ticaret
5.075777 .2710063 18.73
0.000 ***
b_sanayi
-2.187271 .2302101 -9.50
0.000 ***
Sabit
28.85027 .681006
42.36
0.000 ***
NOT: ***,**,* sırasıyla %1,%5 ve %10 düzeyinde anlamlı olan test
değerlerini göstermektedir.
Tablo da verilen tahmin sonuçlarına göre model genel olarak anlamlı gözükmektedir.
Diğer bir ifade ile modelin bir bütün olarak geçerli olduğu ve elde edilen tahmin
katsayılarına güvenilerek değerlendirmeler yapılabileceği söylenebilir.
Modelin ekonometrik olarak yazılışı aşağıdaki şekildedir;
b_kgelir it = 28.85 + 3.08 b_khacim
b_ticaret it –2.18 b_sanayi + X it

it

– 2.22 b_sayı it – 6.45 b_ihracat

it

+ 5.07

Söz konusu modelde elde edilen sonuçlar iktisadi olarak açıklanabilmekte olup,
anlamlı olarak yorumlanmaktadır. Diğer değişkenlerin etkisi sabit iken kişi başı milli
geliri; kişi başı kefalet hacmindeki yüzde 1’lik artış %3.08 arttırmakta ve dış ticaret
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hacmindeki yüzde 1’lik artış %5.07 arttırmaktadır. Öte yandan kişi başı milli geliri;
kefalet sayısındaki yüzde 1’lik artış %0.22 azaltmakta, ihracat hacmindeki yüzde 1’lik
artış %6.45 azaltmakta ve sanayi hacmindeki yüzde 1’lik artış %2.18 azaltmaktadır.
İlgili ülkelerin kişi başı milli gelir düzeylerini dolar cinsinden tahmin edebilmek için,
yukarıdaki modele bağımsız değişken olarak yer alan Dolar, Euro, adet veya oran
cinsindeki ilgili büyüklükleri yerine koymak ve varsa indirgenmiş verileri tekrar
büyütmek yeterli olacaktır.
4.2.2.Model 2
Bu modelde kişi başı milli gelirin oluşumunda; kredi garantörlüğü uygulamalarının
etkisini ölçmek için kişi başı kefalet hacmi (b_khacim) ve kefalet sayısı (b_sayı), sanayi
üretiminin etkisini ölçmek için sanayi (b_sanayi) ve imalat sanayii (b_imalat)
hacimleri; dış ticaret işlemlerinin etkisi ölçmek için de ihracat (b_ihracat) hacmi,
istihdam düzeyinin etkisini ölçmek için de ile istihdam oranı (b_istihdam);
kullanılmıştır.

Tablo 7: Robust Panel Veri Modeli (2)
Bağımlı
Değişken:
b_kgelir
Wald chi2(6) = 1039.25
Gözlem Sayısı: 108
Prob > chi2 = 0.0000
Açıklayıcı Değişkenler Katsayı Std.Hata z
p> |z|
b_khacim
9.838916 1.00154
9.82
0.000 ***
b_sayı
-1.912026 .4183841
-4.57
0.000 ***
b_ihracat
5.610535 .2216718
25.31
0.000 ***
b_imalat
-26.44347 1.35341
-19.54
0.000 ***
b_sanayi
13.41279 .7801128
17.19
0.000 ***
b_istihdam
5.112295 .2058439
24.84
0.000 ***
Sabit
-5.689329 1.087096
-5.23
0.000 ***
NOT: ***,**,* sırasıyla %1,%5 ve %10 düzeyinde anlamlı olan test değerlerini
göstermektedir.
Tablo da verilen tahmin sonuçlarına göre model genel olarak anlamlı gözükmektedir.
Diğer bir ifade ile modelin bir bütün olarak geçerli olduğu ve elde edilen tahmin
katsayılarına güvenilerek değerlendirmeler yapılabileceği söylenebilir.
b_kgelir it = -5.86 + 9.83 b_khacim it – 1.91 b_sayı it + 5.61 b_ihracat
b_imalat it + 13.41 b_sanayi it + 5.11 b_istihdam + X it

it

– 26.44

Söz konusu modelde elde edilen sonuçlar iktisadi olarak açıklanabilmekte olup,
anlamlı olarak yorumlanmaktadır. Diğer değişkenlerin etkisi sabit iken kişi başı milli
geliri; kişi başı kefalet hacmindeki yüzde 1’lik artış %9.83 arttırmakta, ihracat
hacmindeki yüzde 1’lik artış %5.61 arttırmakta, sanayi hacmindeki yüzde 1’lik artış
%13.41 arttırmakta ve istihdam oranındaki yüzde 1’lik artış %5.11 arttırmaktadır. Öte
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yandan kişi başı milli geliri; kefalet sayısındaki yüzde 1’lik artış %1.91 azaltmakta ve
imalat sanayiindeki yüzde 1’lik artış %26.44 azaltmaktadır.
İlgili ülkelerin kişi başı milli gelir düzeylerini dolar cinsinden tahmin edebilmek için,
yukarıdaki modele bağımsız değişken olarak yer alan Dolar, Euro, adet veya oran
cinsindeki ilgili büyüklükleri yerine koymak ve varsa indirgenmiş verileri tekrar
büyütmek yeterli olacaktır.
5. SONUÇLAR
Ülkemizin de içinde bulunduğu coğrafyada son yıllarda yaşanan gelişmeler ve yarattığı
jeopolitik riskler; ekonomiyi de her açıdan etkileyip başta finansman olmak üzere bir
takım sorunlar yaratarak yeni riskleri de beraberinde getirmektedir. Bu tarz
dönemlerde KOBİ’lerin yanında büyük işletmeler bile, hatta bankaların içinde
bulunduğu finansal aracılar dâhil; maliyet enflasyonu, tam kullanılmayan kapasiteler,
talep yetersizlikleri ve yüksek kısa döviz pozisyonları gibi sorunlar ve etkileriyle başa
çıkmak zorunda kalmaktadırlar. Bu kapsamda Türkiye’de üretimin, yatırımın,
ihracatın ve istihdamın teşvik edilmesi yoluyla iktisadi faaliyetlerin canlandırılması
için bir takım politikalar uygulanmaktadır. Bu yolla da sürdürülebilir bir ekonomik
büyümenin sağlanması amaçlanmaktadır.
Özellikle 2017 yılında uygulama alanı genişletilen ilgili politikalar yoluyla; istihdamı
arttırıcı tedbir ve teşvikler, KGF gibi ticari kredi ve teminat koşullarını iyileştiren
uygulamalar, konut ve dayanıklı tüketim mallarına yönelik destekleyici iktisadi
yaklaşımlar ağırlık kazanmıştır. Bu ağırlığın artması ve ekonominin diğer alanlarına
yansımasıyla birlikte iktisadi faaliyetlerde kayda değer bir toparlanma olduğu sıkça
dile getirilmiştir.
Söz konusu uygulamalardan en etkili ve kapsayıcı olanının Hazine destekli KGF
kapsamındaki kredilerin olduğu söylenebilir. Özellikle Bakanlar Kurulu’nun
2016/9538 sayılı kararıyla, Hazine destekli kredilere sağlanacak kefalet desteği
limitinin toplamda 20 milyar TL’den 250 milyar TL’ye kadar çıkartılması, ülke
ekonomisi açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuştur. 2017 sonu itibariyle ilgili
limitin neredeyse tamamen kullanılması, KGF’yi, piyasada parasal bolluk sağlayarak
ekonomik aktiviteleri canlandırması yoluyla büyümeyi sağlayan en temel unsurlardan
birisi haline getirmiştir. Ekonomik büyümenin yanında; istihdam imkânlarının
genişlemesiyle işsizliğin azalması, dış ticaret hacminin artması ve sanayi üretim
hacimlerindeki artışlar da birbirini destekleyen, besleyen ve etkileyen ekonomik
ilişkiler yaratmıştır. Bu ilişkilerin yönü ve niteliği açısından da yapılan çalışmalar
ayrıca önem kazanmıştır.
Bu bağlamda oluşturulan birinci ekonometrik modelde büyümeyi niteleyen kişi başı
milli gelirin oluşumunda; kredi garantörlüğü uygulamalarının etkisini ölçmek için kişi
başı kefalet hacmi ve kefalet sayısı, sanayi üretiminin etkisini ölçmek için yatırım ve
sanayi hacimleri; dış ticaret işlemlerinin etkisi ölçmek için de dış ticaret ve ihracat
hacimleri kullanılmıştır. İlgili modelin oluşturulduğu son aşamasında, yatırım hacmi
istatistiksel olarak anlamsız çıktığından modelden çıkarılmıştır. Son haliyle kişi başı
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milli gelir düzeyinin oluşumuna; kefalet hacmi ve dış ticaret hacminin pozitif, kefalet
sayısı ile ihracat ve sanayi hacimlerinin negatif etki ettiği bulunmuştur.
İlgili modelde, kişi başı milli gelirin belirlenmesinde dış ticaret işlemlerinin etkisinin
büyük olduğu gözükmektedir. Kişi başı milli gelirle ilişkilerine bakıldığında; ihracat
hacminin negatif, dış ticaret hacminin ise pozitif yönlü bir ilişkiye sahip olması ise,
modelde değişken olarak ele alınmasa dahi, ithalat hacminin dengeleyici unsur olarak
model üzerindeki etkisini göstermektedir. Ayrıca benzer durum kredi garantörlüğü
uygulamalarının etkisini incelerken de fark edilmektedir. Kişi başı kefalet hacmi, kişi
başı milli gelirle pozitif yönlü bir ilişkiye sahipken; kefalet sayısı ise negatif yönlü bir
ilişki halindedir. Bu durum da, kefalet hacmi arttırılmadığı takdirde kefaleti kullanan
işletme sayısının artmasının kişi başı milli geliri arttırıcı bir etkisinin olmayacağı, asıl
gelir artışının daha az işletmenin daha çok kefalet almasıyla sağlanabileceği
görülmektedir.
İkinci ekonometrik modelde ise, kişi başı milli gelirin oluşumunda; kredi garantörlüğü
uygulamalarının etkisini ölçmek için kişi başı kefalet hacmi ve kefalet sayısı, sanayi
üretiminin etkisini ölçmek için sanayi ve imalat sanayii hacimleri; dış ticaret
işlemlerinin etkisi ölçmek için ihracat hacmi, istihdam düzeyinin etkisini ölçmek için
de istihdam oranı kullanılmıştır. İlgili modelde; kişi başı milli gelir düzeyinin
belirlenmesinde kefalet, ihracat ve sanayi hacimleri ile ilk modelde ele alınmayan
istihdam oranı gelire pozitif yönlü etki ederken; kefalet sayısı ve imalat sanayii hacmi
ise negatif bir etkiye sahiptir.
Bu modelde; kişi başı milli gelir düzeyinin belirlenmesinde kredi garantörlüğü
uygulaması etkisinin ilk modeldeki doğrultuda olduğu görülmektedir. Ancak bu
modelde pozitif yönlü ilişkiye sahip kişi başı kefalet hacminin geliri etkileme gücü ilk
modele göre daha fazla iken; negatif yönlü ilişkiye sahip kefalet sayısının etkisi daha
azdır. İlk modelde ele alınmayan istihdam oranıyla; toplam dış ticaret ve dolayısıyla
ithalat hacminin bu modelde gözlenmemesi sebebiyle, ilişkisi negatif olan ihracat
hacminin gelirle pozitif yönlü ilişkisi olduğu görülmektedir. Ayrıca mal ve hizmet
üretiminin gelir üzerindeki etkisini gösteren; imalat sanayii hacmi negatif, sanayi
hacmi ise pozitif bir etkiye sahiptir. Bu durum; imalat sanayii hacminin döviz kuru ve
ithal ara girdiye duyduğu gereksinimin, katma değer katılarak mal ve hizmet haline
getirildiği sanayi hacmi noktasında azaldığını göstermektedir.
İlgili iki farklı modelde kurulan ilişkiler çerçevesinde; kredi garantörlüğü kapsamında
kefalet verilerek kullandırılan kredilerin hacminin artmasının, kişi başı milli gelir
düzeyini de arttırarak ekonomik büyüme sağlayacağı temel sonucuna varılmıştır. Bu
varsayım her iki modelde de doğrulanmıştır. Bu varsayım ve modellerdeki ilişkiler
saklı kalmak üzere, sürdürülebilir büyümenin sağlanabilmesi için aşağıdaki tespitlerin
önemi ortaya çıkmıştır.
1- İlgili aynı birim kefaletlerden yararlanan işletme sayısı arttıkça, milli gelirin
pozitif etkilenme düzeyi azalmaktadır. Bu sebeple; kefaletlerin, finansman
ve kefalet ihtiyacı da aynı oranda olacağından, görece daha büyük
işletmelere verilmesi ya da kefalet verilecek işletme sayısı çok tutulmak
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isteniyorsa da verilecek kefalet hacminin de yüksek tutulması milli gelir
seviyesinin artışı açısından önemli olduğu sonucuna varılmıştır.
2- İhracatın, toplam dış ticaret hacmiyle birlikte ele alınmadığı modelde milli
gelir düzeyine etkisi pozitiftir. Ancak etkisinin negatif olduğu ve toplam dış
ticaret hacmiyle birlikte ele alındığı modelde ise, toplam dış ticaret hacminin
milli gelire etkisi pozitiftir. Yani ihracat, ithalatın etkisi altında yapılıyorsa
ya da diğer bir ifadeyle ithalata bir şekilde bağımlıysa milli gelir düzeyine
etkisi pozitif olurken; ithalattan bağımsız yapıldığı düzeyde milli gelir
düzeyine etkisi de negatif olmaktadır.
3- Sanayi üretimi, imalat sanayii ile birlikte ele alınmadığı takdirde milli gelir
düzeyine negatif etkilerken; yine etkisi negatif olan imalat sanayii ile birlikte
modele dâhil edildiğinde ise milli geliri pozitif etkilemektedir. Yani daha çok
ithal ara mal ve hammaddeye dayalı imalat sanayii ile katma değeri yaratılan
sanayi sektörü paralel geliştirilerek milli gelir düzeyi de arttırılabilir.
4- İstihdam oranı da, yukarıda ele alınan temel varsayım ve ekonomik ilişkiler
olabildiğince sağlandığı durumda artarak, milli gelir düzeyini pozitif
etkilemektedir.
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PROBABILISTIC APPROACH TO STATISTICAL INDICES
Anarkul URDALETOVA2, Syrgak KYDYRALİEV3, Kanaiym KYDYRALİEVA4

ABSTRACT
The purpose of this paper is to illustrate the importance of incorporating probabilistic methods into
teaching modern statistics courses. Knowledge of statistical methods in today’s conditions implies the
ability to predict, which unfortunately is not included in most statistics courses. Students are usually
taught to work with data within the framework of absolute certainty, but in real life we often have to
make decisions in conditions of uncertainty. The market economy requires the skills to not only process
the available statistical information, but also to understand what conclusions can be drawn from the
information received, and to know how to predict future events. In this regard, in modern statistics it is
impossible to do without knowledge of probabilistic methods. This paper discusses an approach to
calculating the main statistical indices using the concept of probability.
Keywords:

Statistical Indices, Probabilistic Methods, Uncertainty.

Jel Codes:

C18.

4. 1. INTRODUCTION
Unfortunately, a statistics course is quite often perceived as a course which takes
a long, and accordingly tedious, time to talk about how to classify the available datasets.
Of course, this is a very important skill, but modern statistics are not limited to this.
Knowledge of statistical methods in modern conditions implies the ability to predict,
and this is not taught in most statistics courses. In other words, students are usually
taught to work with data in conditions of complete certainty, but in real life you have
to make decisions in conditions of uncertainty.
The market economy requires the skills to not only process the available
statistical information, but also to understand what conclusions can be drawn from the
information received, and to know how to predict future events. In this regard, in
modern statistics it is impossible to do without knowledge of probabilistic methods.
This paper discusses the main statistical indices. At the same time, a close
connection is traced between the traditional approach to calculating the mean and
standard deviation and the method for calculating these indices using the concept of
probability.
Prominent British Prime Minister Benjamin Disraeli (1804-1881) said that as a
rule, the one who has the best information achieves the greatest success (Quotes,
2020).

2 Prof. Dr.,Kyrgyz Turkish Manas University, 00996312541942, anarkul.urdaletova@manas.edu.kg
3 Prof. Dr., American University of Central Asia, 00996312915000, kydyraliev_s@auca.kg
4 Asist.Prof., American University of Central Asia, 00996312915000, kanaiym.k@gmail.com
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The question arises: "What does the best information mean?" There may be
different answers. In particular, we can probably say that it is correctly processed
information that allows us to draw correct conclusions. Of course, this is also rather
vague. The aim of this work is to form a clearer picture of "better information".

5. 2. EXAMPLES
Let's start with some examples.
5.1. 2.1. Example 1
In some kingdom, some state, a letter came to parliament. This letter contained
a complaint against the management of the company Alpha, which, according to the
authors of the letter, gave a clear preference to men in the distribution of bonuses,
discriminating against women.
A committee was sent to the firm for verification, which after a while submitted
a report stating that the complaint had no grounds.
The report indicated that the firm had two divisions. Therefore, the committee
split into two parts and checked both divisions. The first subcommittee checked
subdivision A and found that the percentage of men with bonuses was 30% of all men,
and the percentage of women with bonuses was 33.33% of all women. The second
subcommittee checked subdivision B. There the percentage of men awarded was
47.14% of all men, and the percentage of women awarded was 60%.
It seems that there is no reason for further discussion on this topic. But, let's
take a look at the numbers on the basis of which the report was compiled: in
subdivision A 90 out of 300 men working there were awarded, and 300 out of 900
women were awarded bonuses; in subdivision B, 330 men out of 700 were awarded,
and 60 out of 100 women. The figures given fully confirm the conclusions of the
commission, but at the same time, if you look at the picture as a whole for the company,
it turns out that 420 out of 1000 men were awarded, and only 360 out of 1000 women
were awarded. So, the same dataset allows you to draw completely opposite
conclusions.
Perhaps one of the best illustrations of this paradox is another saying attributed
to Benjamin Disraeli: «According to Mark Twain, he liked to repeat that there are 3
types of lies: lies, blatant lies, statistics».
5.2. 2.2. Example 2
The Minister of Propaganda of the Mumba-Yumba tribe, speaking at one of the
ceremonial meetings, announced that under the leadership of the sun-faced leader, the
tribe had achieved an unprecedented success over the past year: the average wage
increased
by
100%.
The leader of the official opposition, Mr. Cook, who dared to declare that everything
was not so great and that life improved only by 40%, since the price increase was 60%,
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was eaten at a dinner in honor of such a significant event. How right was the leader of
the official opposition?
Opposition leader correctly used Fischer's equation
r = i - ,
(1)
where r is the real rate of return, i is the nominal rate of return,  is the inflation
rate. But, apparently, he studied at some Western university and, since this is not
relevant for economically developed countries, he did not know that equation (1) is
valid only at low inflation values. It should be noted that formula (1) is discussed in
many books on macroeconomics, in particular, in Chapter 12 of the famous textbook
by Gregory Mankiw [2].
Fischer's formula that works for all cases:
r=

i-π
1+π

(2)

.

Accordingly, the life of the Mumba-Yumba tribe improved not by 40%, but by
25%.
To illustrate this statement, consider the following example.
2.3. Example 3
John spent 1000 coins a year buying a product at a price of 10 coins and
received: 1000/10 = 100 units of goods. After his salary doubled, he decided to allocate
2000 coins to buy this product. In doing so, he discovered that the price of the product
had risen to 16 coins. As a result, he can buy: 2000/16 = 125 units.
In order to derive formula (2), let us denote by I the value of nominal income
(the amount of money available), by P — the price level (inflation). Then, I/P ratio is
called real income. According to our notations, the amount of real income in the next
period is equal to
I
P

I(1 + i)

, and the two values of real income are linked by equality

P(1 + π)

I(1 + i)

(1 + r) = P(1 + π) . Let's reduce the equality by I/P and get the formula that connects

the indices of nominal income, inflation and real income:
(1 + i)

(1 + r) = (1 + π) .

(3)
1+i

In particular, from formula (3) we can express r: r = 1 + π - 1 , further we use a
common denominator in the right-hand side and obtain formula (2).
Substituting the initial data into formula (2), we get the same result as in example 2:
1 - 0.6

r = 1 + 0.6 = 0.25 = 25% .
Let's pay attention to the fact that at low inflation rates the results of calculations
by formulas (1) and (2) practically coincide. For example, if inflation is 3% (which
corresponds to inflation rates in many economically developed countries at the current
time), the nominal yield is 8%, then according to formula (1) the real yield is 5%, and
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0.08 - 0.03

its true value, according to formula (2) is

1 + 0.03

= 0.04854. This number is, of

course, very close to 5%, and the simplicity of formula (1) outweighs the small error.
Therefore, it is worthwhile to treat the mistake made by the leader of the official
opposition with understanding. As mentioned above, he studied at one of the Western
universities.

6. 3. AVERAGE VALUES
Let's continue our discussion of the events that took place in the Mumba-Yumba
tribe. So, the Minister of Propaganda of the Mumba-Yumba tribe, speaking at one of
the ceremonial meetings, announced that under the leadership of the sun-faced leader,
the tribe had achieved unprecedented success over the past year - the average salary
had doubled.
To confirm these words, a payroll was presented.
The payroll shows that in the tribe there are 200 workers, 10 ministers and a
president. Their wages are the following:
1st year wages: worker $10, minister $100, president $587;
2nd year wages: worker $15, minister $200, president $2174.
Then the arithmetic mean of wages
in the 1st year:
in the 2nd year:

200·$10 + 10·$100 + $587
211

= $17;

200·$15 + 10·$200 + $2174
211

= $34.

Thus, the mean of wages has indeed doubled. However, at the same time, the
mode of the wages of workers, that is, the wages of the majority of employees, as well
as the median of this set, increased from $10 to $15, that is, only by 50%. Therefore,
remembering the inflation rate of 60%, one can hardly speak of life improvement in
the tribe.

7. 4. MEASURES OF DISPERSION
For a more in-depth analysis of the situation, we use measures of dispersion
(Bailey, 1998, Cozzens & Porter, 1987, Thomas, 1997, Watsham & Parramore, 1996).
7.1. Definition
If you subtract the smallest from the largest number in a set of numbers, you get
a number called the range of the population.
In particular, the range of salaries in the Mumba-Yumba tribe in the first year
was: $587 - $10 = $577; in the second year: $2174 - $15 = $2159. The calculation results
show that the maximum difference in wages has increased significantly.
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But this index may be determined by an insignificant part of the data. In order
to avoid this situation, an index called the interquartile range is used.
7.2. Definition
If in a set of numbers we discard 25% of the smallest and 25% of the largest
numbers and find the range of the resulting set, then the number found is called the
interquartile range.
Since there are 211 people in the Mumba-Yumba tribe's payroll, we exclude 25%
of the smallest and 25% of the largest salaries to calculate the interquartile range. It is
clear that then only workers' salaries will remain: $10 in the first year and $15 in the
second. That is, the interquartile range is zero. It becomes clear that this dataset
contains data — we know that these are the salaries of the president and ministers —
which are very different from the values of the majority of the elements of the set.
At the same time, it should be noted that in scientific research the most popular
average value is the arithmetic mean, and the most popular measures of spread are the
variance (dispersion) and the square root of variance — the standard deviation.
7.3. Definition
If you subtract the arithmetic mean from each number in the population, square
the resulting numbers, add them up and divide by their cardinality, you get a number
called the variance.
The square root of the variance is called the standard deviation.
Let calculate the variance of wages in the Mumba-Yumba tribe
in the 1st year:
in the 2nd year:

2

2

200·(10 - 17) + 10·(100 - 17) + (587 - 17)
211
2

2

=

2

2

200·(15 - 34) + 10·(200 - 34) + (2174 - 34)
211

403590
211

=

≈ 1912.75;

4927360
211

≈ 23352.42.

Correspondingly, the standard deviation
in the 1st year: (1912.75)1/2 ≈ 43.735;
in the 2nd year: (23352.42)1/2 ≈ 152.815.

8. 5. STATISTICAL INDICES WITH PROBABILITY
Next, we will demonstrate how the basic statistical coefficients are calculated
using the concept of probability.
So let's turn to the payroll of the Mumba-Yumba tribe for the first year. A
randomly selected person from this list has a salary of $10 with a probability of
200/211; a salary of $100 with a probability of 10/211; salary of $587 with a probability
of 1/211. Let's present this data in the form of a table:
Х

$10

$100
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Р

200/211

10/211

1/211

Statisticians say that this table expresses the law of distribution of a random
variable X, where X is the wage, p is the corresponding probability.
Consider the process of calculating the mean of wages in the 1st year:
200·$10 + 10·$100 + $587
211

= $17.

This equality can be rewritten as:
$10·

200

10

1

+ $100· 211 + $587· 211 = $17 .

211

So, in order to find the mean of a random variable, you need to find the sum of
the products of the values of the random variable by the corresponding probabilities.
In statistics, this quantity is called the mathematical expectation of a random variable
and is denoted by μ.
In the same way, using the corresponding probabilities, we can represent the
process of calculating the variance:
Х

$10

$100

$587

р

200/211

10/211

1/211

(Х - μ)2

(10 - 17)2

(100 - 17)2

(587 - 17)2

Then, the equality expressing the process of calculating the variance of wages in
the 1st year:

2

2

200·(10 - 17) + 10·(100 - 17) + (587 - 17)
211
2 200
211

(10 - 17) ·

2

=

2 10

403590
211
2

≈ 1912.75 , can be rewritten as:

1

+ (100 - 17) · 211 + (587 - 17) · 211 ≈ 1912.75 .

Let’s consider a couple of examples of using the outlined probabilistic approach
to business problems.

8.1. 5.1. Example 4
According to American statistical mortality tables, the probability that a 25year-old person will live next year is 0.992, and the probability that they will die within
the next year is 0.008.The insurance company offers them a life insurance for a year in
the amount of $1000. The insurance premium is $10. What profit does the company
expect from each client?
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Let's compose a table of distribution of a random variable — profit from one
insurance:
Х

$10

$10 - $1000 = $990

р

1- 0.008 = 0.992

0.008

Therefore, the expected profit — the mathematical expectation — is equal to:
$10·0.992 + (-$990)·0.008 = $2.
8.2. 5.2. Example 5
Amina bakes and sells cakes. The cost of the cake is 150 soms and the price of
the cake is 200 soms. Each cake unsold during the day is handed over to the nearest
cafe at night for 120 soms. According to her observations, she can sell 8 to 10 cakes
daily. The probability that the quantity demanded is 8 cakes is 0.2; 9 cakes — 0.5, 10
cakes — 0.3. Make the profit distribution table and determine how many cakes Amina
should bake daily in order to maximize her expected daily profit?
It is clear that Amina should bake 8 or 9 or 10 cakes. At the same time, each cake
sold results in 50 soms of profit, and each cake not sold results in 30 soms of losses. In
order to answer the question, let's find out the value of the expected profit in all three
possible cases and choose the maximum value.
a) Let 8 cakes be made. Then, they will all be sold, since there will be a demand
for 8 cakes, or 9 cakes, or 10 cakes: 0.2 + 0.5 + 0.3 = 1.
Therefore, the distribution table of the random variable — the value of the
expected profit is:
Х — the expected profit

8·50 = 400

р

0.2 + 0.5 + 0.3 = 1

It is clear that in this case μ = 400.
b) Let 9 cakes be made. In this case, with a probability of 0.2 eight cakes will be
sold and one cake will not be sold. All of them will be sold if there is a demand for 9 or
10 cakes: 0.5 + 0.3 = 0.8. Then the distribution table of the random variable is:
Х

8·50 - 1·30 = 370

9·50 = 450

р

0.2

0.5 + 0.3 = 0.8

In this case μ = 370·0.2 + 450·0.8 = 434.
с) Let 10 cakes be made. In this case, with a probability of 0.2 eight cakes will be
sold and two cakes will not be sold, with a probability of 0.5, nine cakes will be sold
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and one cake will not be sold, all ten cakes will be sold with a probability of 0.3.
Therefore, the distribution table of the random variable is:
Х

8·50 - 2·30 =
340

р

9·50 - 1·30 =
420

0.2

10·50
500

0.5

0.3

Then, μ = 340·0.2 + 420·0.5 + 500·0.3 = 428.
It turns out that Amina is better off baking 9 cakes daily if she wants to maximize
her daily expected profit.
8.3. 6. CONCLUSION
Of course, knowing how to calculate statistical coefficients is a useful skill.
However, this work can usually be entrusted to computers. Therefore, in the process of
teaching students these days, the main emphasis should be on understanding the
meaning of these coefficients, on the ability to use them to analyze economic situations.
We hope that our work will contribute to solving this problem, and the situations
considered will help make the classes of our colleagues more interesting and attractive.
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TALAŞLI İMALAT SEKTÖRÜNDE AHP İLE TEDARİKÇİ
SEÇİMİ5
Safa HOŞ6, Ömür DEMİRER7

ÖZET
Tedarikçi seçimi, yoğun rekabetin yaşandığı günümüzde işletmeler için önemli konuların başında
gelmektedir. Artan rekabet işletmeleri, uygun fiyata kaliteli ürünleri doğru zamanda müşteri ile
buluşturmaya zorunlu kılmaktadır. Müşteri istek ve ihtiyaçlarında meydana gelen değişimlerin hızına
ayak uydurabilmek için işletmeler tedarikçilerle çalışırlar ki bu da işletmeleri tedarikçilere bağımlı hale
getirmektedir.
Tedarikçi seçimi için literatürde fiyat, kalite, esneklik ve teslimat gibi çok sayıda kriter belirlenmiştir.
Bu kriterlere göre tedarikçileri değerlendirmek, sıralamak ya da seçmek için çok kriterli karar verme
teknikleri kullanılmaktadır.
Bu çalışmada da Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren bir firmanın talaşlı imalat
sektöründe faaliyet gösteren 8 tedarikçisi AHP yöntemi kullanılarak değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Tedarikçi Seçimi, Analitik Hiyerarşik Proses, Çok Kriterli Karar Verme
Jel Kodları: C02, C44, C60

AHP AND SUPPLIER SELECTION IN MACHINING INDUSTRY
ABSTRACT
Supplier selection is one of the most important issues for businesses today, when intense competition is
experienced. Increasing competition enterprises make it compulsory to bring quality products at
affordable prices to customers at the right time. Businesses work with suppliers to keep up with the pace
of changes in customer requests and needs, making businesses dependent on suppliers.
Numerous criteria such as price, quality, flexibility and delivery have been determined in the literature
for supplier selection. Multi-criteria decision making techniques are used to evaluate, sort or select
suppliers according to these criteria.
In this study, 8 suppliers of a company operating in Çorum Organized Industrial Zone, operating in the
machining industry were evaluated using AHP method.
Keywords: Supplier Selection, Analytical Hierarchical Process, Multiple Criteria Decision Making
Jel Codes: C02, C44, C60

10. GİRİŞ
Hayatımızın her aşamasında karşı karşıya kaldığımız karar verme durumu, hem bir
ihtiyaç hem de bir gerekliliktir. Kimi zaman isteyerek karar verirken kimi zaman karar
vermek zorunda kalabiliriz.
Bu karar verme sürecinde kişiler en iyi durumu seçme eğilimindedirler. Dolayısıyla
karar verme mevcut seçenekler arasından bir tanesinin seçilmesidir (Donaldson ve
Clifford, 1980).
5
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Kişinin anlamlı bir eylem gerçekleştirmesi doğru bir karar verme sürecinin
gerçekleşmesine bağlıdır. Bu sayede alternatifler arasından kendisi için en iyi olanı
seçebilir. Etkili bir karar verme süreci olmadan yapılan eylemler, kişiyi amaç ve
hedeflerine ulaştıramaz. Karar verme mevcut alternatifler arasından en iyi olanın
seçilmesi iken bu kararlar aynı zamanda amaç ve hedeflere ulaştırabilmelidir. Kişiler
karar verirken sahip olduğu bilgileri iyi değerlemeli ve alternatiflerin muhtemel
sonuçlarını da düşünerek hareket etmelidirler.
İşletmeler açısından bakıldığında da karar vermenin, işletmelerin hedeflerine
ulaşmasında hayati bir öneme sahip olduğu görülmektedir (Torunlar, 2018, s.34).
Çünkü karar verme, işletmeleri hedeflerine ulaştıracak eylemleri seçme işidir.
İşletmelerin gelecekte hayal ettikleri konumu elde edebilmeleri ve belirlemiş oldukları
hedefe ulaşabilmeleri verdikleri kararlara bağlı olacağından işletmeler için karar
verme geleceğe yönelik düşünsel faaliyetlerdir.
Bu kararlar çevresel faktörler, müşteri talepleri ve işletme çalışanları gibi işletmeyi
ilgilendiren birçok konuyla ilgilidir. İşletmelerin yaşamları almış oldukları bu
kararlara bağlıdır. Amaçlarına ulaşmak için işletmeler sayısız sorun ile karşı karşıya
kalmakta ve bu sorunların çözümü için karar vermeye çalışmaktadır. Bu da verilecek
kararlar da rasyonel davranılması gerektiğini göstermekte ve sorunların çözümü için
işletmeleri akılcı çözümler bulmaya itmektedir.
Günümüzde ise hızla değişen çevresel faktörler, teknoloji alanında yaşanan gelişmeler
ve buna paralel olarak gelişen rekabet ortamı, işletmelerin ayakta kalmalarını ve
başarılı olmalarını da bir o kadar zorlaştırmıştır. Tüm bu gelişmeler ise işletmelerin
başarısı için etkin bir karar verme sürecine sahip olması gerektiğine işaret etmektedir.
Rekabetin yoğun olarak yaşandığı günümüzde ayakta kalmayı başaran işletmelerin,
tedarik zincirlerini etkin bir şekilde planladıkları, yürüttükleri ve yönettikleri
görülmektedir. Burada tedarik zinciri yönetimi mal veya hizmetin üreticiden başlayıp
tüketiciye ulaşıncaya kadar tüm proseslerin yönetilmesi anlamına gelir.
Önceleri daha çok bir kaynak planlaması gibi görünen tedarik zinciri yönetimi, artık
kendi başına bir disiplin haline gelmiştir. Müşteri ilişkilerini yöneten ve geliştiren,
maliyetleri azaltan ve karar verme süreçlerini kısaltan tedarik zinciri yönetimi, rekabet
avantajı sağladığı için oldukça önemli bir kavram haline gelmiştir (Özdemir, 2004,
s.88; Tan, 2001, s.44).
Tedarik zincirinin ortaya çıkmasını sağlayan ve tedarik zinciri performansını etkileyen
en önemli faktörlerin başında kaynak kullanımı, kaynak kullanım kararlarının başında
da tedarikçi seçimi gelmektedir (Özdemir, 2010, s.61; Supçiller ve Deligöz, 2018, s.356;
Şenkayas ve Hekimoğlu, 2013, s.66).
Tedarikçi seçim problemlerinde özellikle çok kriterli karar verme ve çok amaçlı karar
verme tekniklerinin yaygın şekilde kullanıldığı görülmektedir.
Bu çalışmada makine sanayinde faaliyetlerini sürdüren bir firmanın, talaşlı imalat
sektöründe faaliyetlerini sürdüren 8 tedarikçisinin analitik hiyerarşik proses (AHP) ile
tedarikçi seçim kriterlerine göre sıralanması amaçlanmaktadır.
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Çorum Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren alıcı firmanın
tedarikçilerinin değerlendirilmesi ve tedarikçilerin talaşlı imalat sektöründe yer
alması, Çorum organize sanayi bölgesinde talaşlı imalat sektöründe yer alan
tedarikçilerin değerlendirilmesi için yapılacak AHP uygulamasının ilk olması
çalışmanın önemini ortaya koymaktadır.
10.1. Tedarikçi Seçim Kriterleri
Tedarikçi seçimi, potansiyel tedarikçilerin değerlendirilmesini ve değerlendirilen
tedarikçiler arasından seçim yapılmasını gerektirir. Tedarikçilerde olması muhtemel
ortak özellik veya beceriler kapsamlı bir şekilde karşılaştırılır. En yaygın tedarikçi
seçim kriterleri ise maliyet, kalite ve teslimattır (Makhitha, 2017, s.75).
1966 yılında Dickson tarafından yapılan çalışmada satın alma personelleriyle
görüşülerek tedarikçi kriterleri üzerine bir çalışma yapılmış ve 23 tane tedarikçi kriteri
belirlenmiştir. Dickson tarafından yapılan bu çalışmada belirlenen tedarikçi kriterleri
ve bu kriterlerin önem düzeyleri aşağıdaki Tablo 1’ de gösterilmiştir.
Tablo 1: Dickson Kriterleri
Sıra

Sıra
puanı

Kriterler

1

Kalite

3,508

2

Teslim tarihine uyum

3,147

3

Geçmiş dönem performansı

2,998

Garanti politikası
Üretim tesisi ve kapasite
Fiyat
Teknik yeterlilik
Finansal durum
Prosedüre uyum
Kontrata uyum
Iletişim sistemi
Endüstrideki yeri
Iş yapma isteği
Yönetim ve organizasyonu
Tamir Servisi
Tutum
Görüşme sonrası etki
Paketleme yeteneği
Işçi ilişkileri kayıtları
Coğrafi yer
Geçmiş dönemde yapılan iş
Ürün kullanım sonrası eğitim olanağı
Karşılıklı anlaşmalar

2,849
2,775
2,758
2,545
2,514
2,488
2,426
2,412
2,256
2,216
2,211
2,187
2,120
2,054
2,009
2,003
1,872
1,597
1,537
0,61

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Değerlendirme Sonuçları

Çok Önemli

Önemli

Orta Düzeyde Önemli

Az Önemli veya Önemsiz

Yukarıdaki tabloda Dickson tarafından belirlenen tedarikçi seçim kriterleri,
araştırmaya katılanların yapmış oldukları değerlendirmeler neticesinde kriterlerin
önem düzeylerini gösteren sıra puanları ve önem düzeylerine göre değerlendirme
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sonuçları yer almaktadır. Bu sonuçlara göre en önemli kriterler kalite, teslimat ve
performans olarak bulunmuştur.
Bununla birlikte 1990 yılında Crosby ve arkadaşlarının yapmış olduğu araştırmada
fiyat, kalite ve teslimat kriterlerinin tedarikçi seçimindeki ana kriterler olduğu
vurgulanmaktadır. 1991 yılında Dickson tarafından belirlenen 23 tedarikçi seçim
kriteri Weber ve arkadaşları tarafından 74’e çıkarılarak incelenmiş, öne çıkan kriterler
ise fiyat, teslimat ve kalite olarak bulunmuştur (Akdeniz ve Turgutlu, 2007, s.3).
Tookey ve Thiruchelvam 2011 yılındaki çalışmalarında 1966-2010 yıllarını arasında
tedarikçi seçimi ile ilgili yapılmış olan çalışmaları incelemişlerdir. Bu yıllar arasında
yapılan çalışmalardan 118’inde fiyat kriterinin, 111’inde teslimat kriterinin ve 108’inde
kalite kriterlerinin kullanıldığını tespit etmişlerdir (Tookey ve Thiruchelvam, 2011,
s.443).
Tedarikçi seçim kriterleri ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde tedarikçinin
başarısını ve performansını değerlendirmede kullanılan çok sayıda kriter olduğu
görülmektedir. Dickson tarafından belirlenen ve ardından gelişim gösteren tedarikçi
kriterleri sayısı değişen ve gelişen piyasa yapısına göre gelecekte de tekrar gelişecek ve
yeni kriterler eklenecektir. Fakat bazı kriterler tedarikçinin performansını
değerlendirmede ve tedarikçi seçiminde daima önem düzeyi en yüksek kriterler olarak
göze çarpmaktadır. Literatürde en sık rastlanan önem düzeyleri en yüksek kriterlerin
ise sıra gözetmeksizin fiyat, kalite, teslimat (hız) ve esneklik olduğu söylenebilir.
10.2. Analitik Hiyerarşik Proses (AHP)
1970’li yıllarda Thomas L. Saaty tarafından geliştirilmiş olan AHP, karar verme
sürecinde nicel ve nitel kriterleri beraber kullanabilen birçok kriterli karar verme
yöntemidir. AHP nicel ve nitel kriterleri beraber analiz ederken, hiyerarşik bir yapı
üzerinde değerlendirmektedir. Bir karar probleminin çözümü için AHP kullanılırken,
alternatif ve kriterler için göreli önem dereceleri veya düzeyleri belirlenerek karar
verme işlemi gerçekleştirilir. Bu sayede karar verme işleminde karşılaşılan karmaşıklık
da ortadan kalkmış olur. AHP temelinde ikili karşılaştırmalara dayanmaktadır. Burada
amaç alternatiflerin ve kriterlerin birbirlerine göre önem düzeylerinin
değerlendirmesini yapabilmektir. Bu değerlendirmelerin yapılabilmesi için ise uzman
görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır (Bağcı vd., 2017, s.1622)
AHP tekniğinde birden çok alternatif ve kriterden oluşan hiyerarşik bir yapı mevcuttur.
Hiyerarşik yapı karmaşık problemleri parçalayarak basite indirger ve problemi
anlaşılabilir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Hiyerarşik yapının tepesinde problemin
amacı, alt basamağında amaca ulaşmak için kullanılacak olan kriterler ve en alt
basamakta bu kriterleri kullanarak değerlendirilecek olan alternatifler yer almaktadır.
5 kriterli ve 3 alternatifli bir hiyerarşik yapı aşağıdaki Şekil 1’ de gösterilmiştir.
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Şekil 1: AHP İçin Hiyerarşik Yapı
Yukarıdaki hiyerarşik yapı sayesinde herhangi bir basamakta meydana gelebilecek
değişikliklerin diğer basamaklarda bulunanları ne derece etkilediği kolayca
izlenebilmektedir (Saaty, 1994, s.11). İyi bir hiyerarşik yapının oluşturulabilmesi için
ise;
 Amacın belirlenmesi
 Kriterlerin belirlenmesi
 Kriterlerin alt kriterlerinin belirlenmesi
 Görüşüne başvurulacak uzman kişilerin belirlenmesi
 Alternatiflerin belirlenmesi
gerekmektedir (Saaty, 1994, s.13). AHP yönteminde alternatifler ve kriterlerin ikili
karşılatırmalarının yapılabilmesi için Saaty’nin 1-9 ölçeği kullanılmaktadır. Bu ölçekte
2,4,6,8 ara değerlerdir. Saaty’nin 1-9 ölçeği aşağıda Tablo 2’ de gösterilmiştir.
Tablo 2: Saaty 1-9 Ölçeği (Önem Düzeyleri Tablosu)
Önem
Derecesi

Tanım

Açıklama

1

Eşit derecede önemli

İkili karşılaştırmada üstünlük olmaması.

3

Orta derecede önemli

5
7
9
2,4,6,8

Kuvvetli derecede
önemli
Çok kuvvetli derecede
önemli
Mutlak derecede
önemli
Ara değerler

İkili karşılaştırmada birinin diğerine göre biraz
önemliliği
İkili karşılaştırmada birinin diğerine göre kuvvetle
önemliliği.
İkili karşılaştırmada birinin diğerine göre yüksek
derecede kuvvetle önemliliği.
İkili karşılaştırmada birinin diğerine göre mutlak
seviyede önemliliği.
İkili karşılaştırmada birinin diğerine göre küçük farklar
olması durumudur.

Kriterler ve alternatifler belirlendikten sonra ikili karşılaştırmaların yapılması ile
karşılaştırma matrisi oluşturulmuştur. Karşılaştırmalar yukarıdaki ölçek kullanılarak
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yapılmaktadır. 𝑛 elemanlı bir hiyerarşik yapıda 𝑛𝑥(𝑛 − 1)adet ikili karşılaştırma yapılır
ve matris şeklinde düzenlenir (Byun, 2001, s.290).
Karşılaştırma matrisi kare matris olup her bir kriterin kendisi ile karşılaştırılmasında
alacağı değer 1’dir. 𝑖-nci kriterin önem düzeyi için kullanılacak ağırlıklandırma 𝑤𝑖 , 𝑗nci kriterin önem düzeyi için kullanılacak ağırlıklandırma 𝑤𝑗 olmak üzere
oluşturulacak karşılaştırma matrisi aşağıda Tablo 3’ de gösterilmiştir
Tablo 3: Karşılaştırma Matrisinin Oluşturulması
Kriter i Kriter j
Kriter i

𝑤𝑖
𝑤𝑖

𝑤𝑖
𝑤𝑗

Kriter j

𝑤𝑗
𝑤𝑖

𝑤𝑗
𝑤𝑗

Burada kriterlerden i ile j karşılaştırılırken herhangi bir α değeri atanmış ise j ile i
karşılaştırılırken

1
α

değeri atanacaktır. İkili karşılaştırmalardan kriter ağırlıkları (w)

elde edilir ve karşılaştırma değerlerinin tümü pozitiftir.
Probleme ait kriterler a1 , a2 , … , an ile ifade edildiğinde ve bu kriterlerin de ağırlıkları
w1 , w2 , … , wn olmak üzere n adet kriterin ağırlıklarına göre oluşturulacak karşılaştırma
matrisi ise aşağıdaki gibi ifade edilebilir (Saaty ve Vargas, 2000, ss.8-9).
𝑎11 ⋯ 𝑎1𝑛
⋱
⋮ ]
𝐴=[ ⋮
(1)
𝑎𝑛1 ⋯ 𝑎𝑛𝑛
Burada 𝑎𝑖𝑗 = 1⁄𝑎𝑗𝑖 olacağına dikkat edilmelidir. Bu matris elde edildikten sonra
aşağıda belirtilen formül kullanılarak normalize edilmiş B matrisi elde edilir.
aij
bij = n
∑i=1 aij
𝑏11
𝐵=[ ⋮
𝑏𝑛1

⋯
⋱
⋯

𝑏1𝑛
⋮ ]
𝑏𝑛𝑛

(2)

(3)

Sonrasında,
𝑤𝑖 =

∑𝑛𝑗=1 𝑏𝑖𝑗
𝑛

(4)

yukarıdaki eşitlik kullanılarak kriterlere ait ağırlıklar hesaplanır. Her bir kritere göre
alternatiflerin puanları hesaplanarak aşağıdaki 𝑊 vektörü elde edilir.
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𝑊 = [𝑤𝑖 ]𝑛𝑥1

𝑤1
..
=[ ]
.
𝑤𝑛

(5)

Yapılan bu hesaplamalar ile öncelikler vektörü (𝑊) elde edilir. Daha sonra ikili
karşılaştırma matrisi (𝐴) ile öncelikler vektörünün (𝑊) çarpımından tüm öncelikler
matrisi (𝑃) elde edilir ve aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır (Timor, 2011, ss.4950).
𝑃 = [𝐴]𝑛𝑥𝑛 𝑥[𝑊]𝑛𝑥1

(6)

𝑃 = [𝑝𝑖 ]𝑛𝑥1

(7)

Tüm öncelikler matrisinin (𝑃), öncelikler vektörüne (𝑊) bölünmesiyle özdeğerler (𝜆)
matrisi elde edilir. Özdeğerlerin ortalaması ise 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 ’dır (Timor, 2011, s.44).
Alternatiflerin genel puanını gösteren P matrisinde, alternatiflerin sıralaması genel
puanı büyük olandan başlamak üzere yapılır (Saaty ve Vargas, 2000: 9).
Son olarak AHP tekniğinde algıların tutarlılığını ve göreli ağırlıkların doğruluğunu
sağlamak amacıyla Tutarlılık Oranı (CR) ve Tutarlılık İndeksi (CI) katsayıları
hesaplanmaktır. Tutarlılık indeksi (CI) aşağıdaki formül yardımıyla hesaplanır.
𝐶𝐼 =

𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 − 𝑛
𝑛−1

(8)

Burada n toplam kriter sayısını ifade etmektedir. Sonuçların daha güvenilir olabilmesi
için tutarlılık oranı değeri 0.1’den büyük olmamalıdır. Tutarlılık oranı 8 hesaplamak
için ise;
𝐶𝑅 =

𝐶𝐼
𝑅𝐼

(9)

formülü kullanılır. Burada RI ‘Rastgele Değer İndeksi’ ni göstermektedir (Timor, 2010:
307). Tutarlılık göstergeleri 1-10 boyutlu matrisler için aşağıdaki Tablo 4 ’de
gösterilmiştir.
Tablo 4: Rastgele Tutarlılık Göstergeleri
n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RI 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

8

CR, AHP uygulamalarında tutarlılık oranı olarak ifade edilmesine rağmen, Expert Choice
programı ile yapılan analiz sonucunda bu oran “inconsistency” olarak ifade edilmektedir.
Bu çalışmanın uygulama kısmında bulunan tutarsızlık oranları CR’yi ifade edecektir.
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11. LİTERATÜR TARAMASI
Tedarik zinciri yönetimi ile ilgili literatürde çok sayıda çalışmaya rastlanmaktadır.
Tedarik zincirinin tedarikçiden başlayarak müşteriye ulaşıncaya kadar birçok üyeden
oluşması ve birbirinden farklı birçok prosesi içermesi tedarik zinciri için çok sayıda ve
farklı alanlarda çalışmalar yapılmasına neden olmaktadır. Tedarik zinciri ile ilgili
yapılan çalışmalar için kesin ve net bir sınıflama olmamakla beraber bazı konulara
araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği de görülmektedir. Tedarikçi seçimi de
araştırmacıların yoğun ilgi gösterdiği konulardan bir tanesidir.
Tedarikçi seçimi ile ilgili literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde AHP
yönteminin sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Tedarikçi seçim problemi için AHP
yönteminden faydalanılan çalışmalardan bazıları ise aşağıda verilmiştir.
Barbarasoğlu ve Yazgaç (1997) çalışmalarında elektro motor üreticisi bir firmanın
tedarikçi seçim problemi için AHP yöntemini uygulamışlardır. Bayazit ve Karpak
(2005) çalışmalarında ise bir inşaat firması için en iyi kireç tedarikçisi seçiminde AHP
yöntemini uygulamışlardır. Küçük ve Ecer (2008) esnek üretim yapılarıyla öne çıkan
KOBİ’ler için uygun tedarikçilerin seçilmesinde, Karagöz (2009) bir toplu konut
projesi için tedarikçi seçiminde, Şenkayas vd. (2010) bir motosiklet firması için
tedarikçi seçiminde, Kaplan (2010) perakende sektöründe faaliyet gösteren
tedarikçilerin değerlendirilmesinde, Öztürk vd. (2011) bir tekstil firmasının
tedarikçilerini değerlendirmede yine AHP yöntemini kullanmışlardır. Tedarikçi seçim
problemleri için AHP yönteminin kullanılabileceğini Nydick ve Hill (1992), Render ve
Stair (2000), Narasimahn (1983), Ghodsypour and O’Brien (1998), Manap Davras ve
Karaatlı (2014), ve Bruno vd (2012) yaptıkları çalışmalarda belirtmişlerdir.
Dağdeviren ve Eren (2001) çalışmalarında bir tedarikçi seçim problemi için AHP-0-1
Hedef Programlama yöntemlerini kullanmışlardır. Soner ve Önüt (2006)
havalandırma ve klima üreten bir firmanın tedarikçilerinin değerlendirilmesinde
AHP-ELECTRE yöntemlerini birlikte kullanmışlardır. Supçiller ve Çapraz (2011)
çalışmalarında mukavva kutu üreten bir firmanın tedarikçi seçimi için AHP-TOPSİS
yöntemlerini birlikte kullanmışlardır. Günay ve Ünal (2016) ise çalışmalarında bir
telekomünikasyon şirketi için tedarikçi seçiminde yine AHP-TOPSİS yöntemlerini
bütünleşik kullanarak en iyi tedarikçiye karar vermişlerdir.
AHP yöntemi farklı sektörlerde faaliyet gösteren tedarikçilerin değerlendirilmesinde
sıklıkla kullanıldığı gibi, diğer karar verme teknikleri ile bütünleşik olarak da
kullanılabilmektedir.

12. YÖNTEM
Çalışmanın uygulama kısmı için Çorum Organize Sanayi Bölgesinde 1994 yılında
kurulmuş, 150 çalışanı ile birlikte makine sanayinde faaliyetlerini sürdüren, Ticaret
Bakanlığının Küresel Tedarik Zinciri (KTZ) Yetkinlik Projeleri kapsamında hibe
desteği alan ve bölgede lider firmalardan olan bir işletme ile çalışma
gerçekleştirilmiştir. Bu firmanın üst düzey yetkilileri ve uzman personelleri ile yapılan
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toplantı neticesinde 8 tane talaşlı imalat yapan tedarikçi işletmenin değerlendirileceği
kararlaştırılmıştır. Talaşlı İmalat Sektöründe faaliyetlerini sürdüren 8 tedarikçiyi
değerlendirmek için AHP tekniği kullanılmıştır. AHP tekniği için kriterler; fiyat, kalite,
esneklik ve teslimat iken alternatifler ise tedarikçilerdir.
AHP tekniği ile öncelikle kriterler önem düzeylerine göre sıralanmış, ardından tüm
kriterler için ayrı ayrı tedarikçiler önem düzeylerine göre sıralanmış ve son olarak da
tedarikçiler için genel bir sıralama elde edilmiştir. Çalışmada tedarikçilerin isimleri
paylaşılmamış, tedarikçilere numaralar verilerek 8 tedarikçi kodlanmıştır. AHP
tekniğinin uygulanabilmesi için Expert Choice 11 paket programından faydalanılmıştır.
Bu sayede en iyi tedarikçiyi seçmek amaçlanmıştır.
AHP uygulaması ile yapılacak tedarikçi seçim probleminde amaç en iyi tedarikçiyi
seçmek, kriterler fiyat, kalite, esneklik ve teslimat, alternatifler ise tedarikçilerdir.
Böylece AHP tekniği için hiyerarşik bir yapı da kurulmuş olur.

13. BULGULAR
AHP tekniğinin uygulanması sonucu elde edilen tedarikçi seçim kriterleri ağırlıkları
aşağıda Tablo 5’ de gösterilmiştir.
Tablo 5: Kriter Ağırlıkları
Tedarikçi Seçim Kriterleri Kriter Ağırlıkları
Fiyat
Kalite
Esneklik
Teslimat

,055
,616
,170
,159

* Tutarsızlık Oranı= 0,05

Bu sonuçlara göre alıcı firma için en önemli tedarikçi seçim kriteri kalitedir (0,616).
Esneklik ve teslimat kriterleri birbirlerine çok yakın değerler alırken fiyat tedarikçi
kriterleri içerisinde en az önem düzeyine sahip kriterdir (0,055). Ayrıca uzman
personellerin cevaplarının birbiriyle tutarlı olduğu görülmektedir (CR=0,05).
Fiyat kriteri açısından 8 tedarikçi değerlendirilmiş, fiyat kriterine göre tedarikçilerin
ağırlıkları aşağıda Tablo 6’ da gösterilmiştir.
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Tablo 6: Fiyat Kriterine Göre Tedarikçilerin Ağırlıkları
FİYAT
Tedarikçiler Tedarikçi Ağırlıkları
T1
T5
T2
T7
T4
T3
T6
T8

,354
,218
,162
,097
,074
,048
,026
,021

* Tutarsızlık Oranı= 0,07

Fiyat kriterine göre en önemli tedarikçi T1 olarak bulunmuştur (0,354). Daha sonra T5
ve ardından T2 gelmektedir. Fiyat kriterine göre en az ağırlığı alan tedarikçi ise T8’dir
(0,021). Yine cevapların birbiriyle tutarlı olduğu görülmektedir (CR=0,07).
Kalite kriteri açısından 8 tedarikçi değerlendirilmiş, kalite kriterine göre tedarikçilerin
ağırlıkları aşağıda Tablo 7’ de gösterilmiştir.
Tablo 7: Kalite Kriterine Göre Tedarikçilerin Ağırlıkları
KALİTE
Tedarikçiler Tedarikçi Ağırlıkları
T1
T2
T3
T5
T4
T7
T6
T8

,341
,239
,160
,088
,078
,045
,029
,020

* Tutarsızlık Oranı= 0,09

Kalite kriterine göre en önemli tedarikçi yine T1 olarak bulunmuştur (0,341). Daha
sonra T2 ve ardından T3 gelmektedir. Kalite kriterine göre en az ağırlığı alan tedarikçi
ise yine T8’dir (0,020). Cevapların birbiriyle tutarlı olup olmadığını anlamak için
tutarsızlık oranı hesaplanmış ve cevapların birbirleriyle tutarlı olduğu bulunmuştur
(CR=0,09).
Esneklik kriteri açısından 8 tedarikçi değerlendirilmiş, esneklik kriterine göre
tedarikçilerin ağırlıkları aşağıda Tablo 8’ de gösterilmiştir.
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Tablo 8: Esneklik Kriterine Göre Tedarikçilerin Ağırlıkları
ESNEKLİK
Tedarikçiler Tedarikçi Ağırlıkları
T1
T2
T6
T3
T4
T8
T7
T5

,319
,239
,158
,088
,080
,054
,034
,028

* Tutarsızlık Oranı= 0,09

Yukarıdaki sonuçlara göre en önemli tedarikçinin T1 olduğu görülmektedir (0,319).
Esneklik kriterine göre önem düzeyi en düşük olan tedarikçi ise T5 olarak bulunmuştur
(0,028). Uzman personellerin cevapları ise birbiriyle tutarlıdır (CR=0,09).
Teslimat kriterine göre tedarikçilerin ağırlıkları ise aşağıda Tablo 9’ da gösterilmiştir.
Tablo 9: Teslimat Kriterine Göre Tedarikçilerin Ağırlıkları
TESLİMAT
Tedarikçiler Tedarikçi Ağırlıkları
T1
T2
T4
T3
T7
T5
T6
T8

,351
,250
,171
,079
,059
,042
,029
,019

* Tutarsızlık Oranı= 0,08

Yukarıdaki sonuçlara göre en önemli tedarikçinin diğer kriterlerde olduğu gibi yine T1
olduğu görülmektedir (0,351). T2;0,250, T4;0,171 ile sıralamada ilk 3’e girmiştir.
Esneklik kriterine göre önem düzeyi en düşük olan tedarikçi ise T8 olarak bulunmuştur
(0,019). Uzman personellerin cevapları ise yine birbiriyle tutarlıdır (CR=0,08).
Tüm kriterlere ayrı ayrı bakıldığında en yüksek ağırlığı alan tedarikçi devamlı olarak
T1 iken, T8 ise genel olarak son sıralarda yer almıştır.
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Tablo 10: Tedarikçilerin Genel Sıralaması
Tedarikçiler Tedarikçi Ağırlıkları
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8

,319
,236
,129
,093
,077
,052
,048
,026

* Tutarsızlık Oranı= 0,05

Tedarikçilerin tüm kriterler baz alındığında genel sıralaması ile önem düzeylerini
gösteren ağırlıkları yukarıda Tablo 10’da verilmiştir.
Alıcı firmanın 8 uzman personelin görüşleri alınarak yapılan AHP sonuçlarına göre en
önemli tedarikçi T1 olarak bulunmuştur (0,319). Ayrıca tutarsızlık oranının 0,05
olması, uzman personel cevaplarının birbirleriyle tutarlı olduğunu göstermektedir.

14. SONUÇ
Bu çalışmada Çorum Organize Sanayi bölgesinde faaliyetlerini sürdüren bir firma
çalışmada alıcı firma olarak tanımlanmıştır. Alcı firmanın üst düzey yöneticileri ve
uzman personelleriyle yapılan görüşmeler sonucunda Talaşlı İmalat Sektöründeki 8
tedarikçisi ise tedarikçiler olarak belirlenmiştir.
Alıcı firmadan uzman personelleri ile yapılan görüşmeler neticesinde toplanan veriler
analiz edilmiştir. Her bir uzman personel ile ayrı ayrı görüşmeler yapılmış,
değerlendirmeler yapılırken hassas davranılmıştır. Çalışmada alıcı firmanın uzman
personellerine AHP anketi uygulanmış ve AHP tekniğine göre tedarikçiler
sıralanmıştır.
AHP sonuçlarına göre alıcı firma için en önemli tedarikçi kriteri kalitedir (0,606).
Tedarikçi kriterlerinden en az önem düzeyine sahip kriter ise fiyat olarak bulunmuştur
(0,055). Bu sonuçlar alıcı firma için kalitenin diğer tedarikçi seçim kriterlerine göre
bariz bir üstünlüğü olduğunu göstermektedir. Ayrıca kalite kriterine göre
tedarikçilerin sıralaması ile tedarikçilerin genel sıralamasının birbirine yakın
olabileceğinin bir göstergesidir. Tedarikçilerin genel sıralaması T1, T2, T3, T4, T5, T6,
T7 ve T8 iken sadece kalite kriterine göre yapılan tedarikçi sıralaması ise T1, T2, T3,
T5, T4, T7, T6, T8 şeklindedir. Bu sonuçlar alıcı firmanın uzman personellerinin kalite
kriterine göre tedarikçileri değerlendirmesinin, tedarikçilerin genel sıralamasını
doğrudan etkilediğinin göstergesidir.
Fiyat kriterine göre yapılan sıralama T1, T5, T2, T7, T4, T3, T6, T8, esneklik kriterine
göre yapılan sıralama T1, T2, T6, T3, T4, T8, T7, T5 ve teslimat kriterine göre yapılan
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sıralama T1, T2, T4, T3, T7, T5, T6 ve T8 şeklindedir. Özellikle T1’in tüm kriterlerde 1.
sırada yer alması, T1’in diğer tedarikçilere göre bariz bir üstünlüğü olduğunu
göstermektedir.
Bu sonuçlara göre alıcı firma için en başarılı tedarikçi firma T1 iken en başarısız
tedarikçi firma T8 olarak bulunmuştur.
Sonuç olarak işletmeler rekabetin yoğun olarak yaşandığı pazarlarda faaliyetlerini
sürdürebilmek için her türlü fırsatı kendi lehine değerlendirebilen ve çevresinde olan
değişimler ile uyum sağlayabilecek bir yapıya sahip olmak zorundadır. Bu yapıyı
kurabilmek müşteri istek ve ihtiyaçlarını doğru anlayıp hızlı cevap verebilme
yeteneğiyle doğrudan ilişkilidir. Bu ilişkiyi kuvvetlendirebilmek için işletmeler doğru
tedarikçilerle çalışmak durumundadır. Bu ilişkiler zincirinde tedarikçi, zincirin ilk ve
en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla tedarikçiye karar verirken
bilimin sunduğu yöntem ve tekniklerden faydalanmak işletmeleri her zaman rekabette
avantajlı konuma getirecektir.
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CHINA’S PARTNERSHIP WITH GHANA IN MEASURING
AID FOR TRADE AND ITS SOCIO-ECONOMIC IMPACTS:
GHANA BEYOND AID
Frank Okai LARBI9, Eric Osei ADDO10, Ma ZAOMİNG11

ABSTRACT
The role of Aid remains a relevant concept in deciding the direction and content of development
assistance. This paper argues that while there is a continuing strategic interest in aid, there has been
growing anxiety with the performance of aid for trade as a development resource. The study employs
ARDL cointegration technique to examine the extent to which China’s Aid-for Trade impact on Ghana’s
Per Capita growth during the transition period “Ghana beyond Aid” using data ranging from 1961 to
2019. Based on the data, it is found that China’s Aid-for-Trade in Ghana has a positive and statistically
significant impact on its Per Capita Growth as well as other controlling variables such as trade openness
and business regulatory policy in both the short-run and the long-run. Furthermore, the Granger
Causality test showed a unidirectional causal relationship that goes from Aid-for-Trade to Per Capita
growth and also, a positive significant causal relationship between Per Capita Growth and other
controlling variables. From a policy-oriented point of view, the study concludes by citing appropriate
measures to help streamline the roadmap towards a Ghana beyond Aid policy in sustaining a stronger
national development towards a workforce of industrial expansion.
Keywords: Sino, Ghana, Aid for Trade, Per Capita Growth, Dependency Theory, Socio-Economic.

1.

INTRODUCTION

The origin of aid can be traced to the 18th century when Prussia subsidized most of her
allies to boost their military support and effectiveness (Ekiring, 2000). This was
followed by the United States of America (1812, Venezuela crisis), British (1929, LDC),
and USA (the 1940s, Marshall Plan, officially the European Recovery Program, ERP).
This generated a resurgence of European industrialization and brought extensive
investment into the region. Reports from the World Bank show that out of the 700
million people who were pulled out of poverty between 1981 and 2010, 627 million of
them were in China. That leaves us with 73 million throughout the rest of the world. In
2017 foreign aid to countries including Ghana amounted to US$ 146.6 billion. This
amount showed a small decrease of 0.6 percent from 2016. But aid to Africa rose by 3
percent to US$ 29 billion and within that, aid to Sub-Saharan Africa was up 3 percent
to US$ 25 billion (Adams & Atsu, 2014). Instead of drastically improving the living
conditions of the recipients who live below the poverty line, this aid makes the rich
richer, the poor poorer, and hinders economic growth in the region, not to mention
catalyzing the viciousness of corruption. Burnside and Dollar (2000) found that aid
had been effective in promoting economic growth in countries with ‘good policies’. The
numerous debates over aid are based on how it would affect important economic
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variables such as growth, investment, savings, and real exchange rate (Hussain et al.,
2009). Additionally, aggregate growth is probably the single most important factor
affecting individual levels of income (Sala-i-Martin et al., 2004). Significantly, this has
implications for the welfare of individuals, most importantly the plight of the poor
making it widely considered a necessary condition for poverty alleviation (Oosterbaan
et al., 2000). Also, Clemens et al., (2004) use sectoral aid and finds a positive shortrun effect on economic growth and that institutional factors may impact the
effectiveness of aid. It is imperative for the study to mention that improved aid via
trade policies has the potential to increase transparency and accountability, promote
the rule of law, and build domestic governing capacity. Recent empirical works in
development economics emphasized the optimistic appraisals of aid efficacy if it is
injected into a good policy environment (Burnside & Dollar, 2000; Collier & Dollar,
2004) whereas more negative assessments suggest that political regime type trumps
aid as a determinant of economic development thereby making aid agencies having
difficulties ensuring the transparent and efficient dispersal of aid resources that could
lead to growth (Easterly, 2006). Traditionally, the interaction of aid and trade policies
were promoted by different constituencies represented in different institutions, the
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and the World Trade Organization
(WTO) on one hand, and development agencies on the other (Hoekman & Mattoo,
2007). As analytical and empirical work on donors’ aid implementation record shows
that aid transfers between donor and recipient governments are at great risk of aid
capture through agency problems and bureaucratic inefficiencies in poorly governed
countries (Svensson, 2000; Brautigam & Knack, 2004; Reinikka & Svensson, 2004;
Fielding & Gibson, 2005; Djankov et al., 2008). It is interesting to note that in recent
years there has been a significant increase in aid flows to developing countries although
other types of flows such as foreign direct investment and other private flows are
declining. For example, according to the Organization for Economic Corporation and
Development (Fuchs et al., 2014), foreign direct investment and other private flows are
on the decline, and remittances are expected to drop significantly in 2009. Arguably,
from the late 1970s, aid to Ghana rose from $40.9 US million to $190.81 US million in
1980. Again, it rose further from $598.17 US million to $1306.93 US million in 2008
and finally to $ 2.9 US billion (Brown, 2017). The current government of Ghana’s
economic and social policy regime is intended to create a self-confident, optimistic,
and prosperous nation via creative exploitation of the country’s human and natural
resources. Similarly, good policies create favourable economic conditions via reducing
interest rates and improved productivity. The major concern is to draw the linkage
between donors of aid and recipient interactions. To some extent, how aid influences
policies and government decisions at international platforms. The basis of my research
is to outline the benefits attributable to the effectiveness of China’s aid inflows and the
linkage in trade policies in achieving economic growth and development. On the other
hand, the bone of contention is that key question needs utmost attention on how ready
Ghana is in providing the needed stimulus to aid-dependent institutions and distressed
local industry, assisting new companies to grow and also creating jobs for the people
in the country. Other critical areas of concern include: is there an enabling domestic
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environment with adequate resource mobilization, good governance, sound economic
policies, solid rule of law and sound national policy strategies to ensure a country
without aid. With about 80 percent of foreign aid channeling into the four main pillars
of the economy, namely; healthcare, education, economic growth and government
spending (politics), it has become necessary that the authors undertake such research
and recommend if the Government of Ghana needs to embark without aid now or
postpone it for a future date. Hence, the main objective of this paper is to investigate
the extent to which China’s Aid impact on Ghana’s GDP per capita growth as well as
trade flows of the transition policy “Ghana Beyond Aid (GBA)”. Additionally, this study
analyses the trend of foreign aid, identify sectors attracting aid, and examines the
pattern of natural resources (gains) and finally, probe into the industry policies of the
Ghanaian economy. Furthermore, the study seeks to answer the questions on how
significant are Ghana’s natural resources dependent on Aid for trade. Secondly, how
significant are Ghana’s macroeconomic indicators dependent on Aid and lastly, how
Ghana’s institutional policies are contributing to Aid inflows and trade regulations. On
the basis of hypothesis testing, the study does that in three main areas.
H1: Aid focused on trade promotion will have a positive impact on Ghana’s per capita
growth.
H2: Trade flows are more likely to influence Aid inflows in Ghana.
H3: Business environmental policy is more likely to influence Ghana’s per capita
growth.
In the organization of this study, the present section provides a general description of
the study. The next section specifies a theoretical model and factual evidence
(literature) on the subject matter; followed by data description and econometric model.
Afterwards, the study presents empirical results and lastly, concludes on its findings.

2.
2.1.

LITERATURE REVIEW
DEPENDENCY THEORY

In the late 1950s, Dependency Theory developed under the guidance of the Director of
the United Nations Economic Commission for Latin America, Raul Prebisch was
troubled by the fact that economic growth in the advanced industrialized countries did
not necessarily lead to growth in the poorer countries. Prebisch found that increases in
the wealth of the richer nations appeared to be at the expense of the poorer ones.
Dependency theory advocated an inward looking approach to development and an
increased role for the state in terms of imposing barriers to trade, making inward
investment difficult and promoting nationalisation of key industries. Indeed, studies
suggested that economic activity in the richer countries often led to serious economic
problems in the poorer countries. Again, Prebisch and his colleagues found that poor
countries exported primary commodities to the rich countries who then manufactured
products out of those commodities and sold them back to the poorer countries. The
authors observe that the terms of trade for underdeveloped countries relative to the
developed countries had deteriorated over time where the underdeveloped countries
44

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:2, Sayı / Issue: 3, Yıl/ Year: 2020

were able to purchase fewer and fewer manufactured goods from the developed
countries in exchange for a given quantity of their raw materials exports. This idea is
known as the Prebisch–Singer thesis (1950). This concept of value added by
manufactured product always cost more than the primary products used to create
those products. As a result, poorer countries would never be earning adequate from
their export earnings to pay for their imports. At this point, dependency theory was
viewed as a possible way of explaining the persistent poverty of the poorer countries.
However, Marxists theorists viewed the persistent poverty as a consequence of
capitalist exploitation. And a new body of thought, called the world systems approach,
argued that the poverty was a direct consequence of the evolution of the international
political economy into a fairly rigid division of labor which favored the rich and
penalized the poor. Significantly, dependency theory explain the current
underdeveloped state of many nations in the world by examining the patterns of
interactions among nations and by arguing that inequality among nations is an
intrinsic part of those interactions. On the other hand, the dominant view of
dependency theorists is that there is a dominant world capitalist system that relies on
a division of labour between the rich ‘core’ countries and poor ‘peripheral’ countries.
Over time, the core countries will exploit their dominance over an increasingly
marginalised periphery. Within the world political and economic system there is a
tremendous amount of interaction among core countries and peoples, and between the
core and the periphery. There is very little interaction just among periphery countries.
The consequences of this are great, resulting in an isolated and weak periphery country
having an unequal relationship with the united and strong core. Meaning that
dependency theory focused on individual nations, their role as suppliers of raw
materials, cheap labour, and markets for expensive manufactured goods from
industrialized countries. Nevertheless, it was concluded that the underdeveloped
nations must employ high degree of protectionism in trade if affected countries were
to enter a self-sustaining development path, arguing for import-substitution
industrialisation rather than a trade and export orientation as the best strategy for
underdeveloped countries.
2.2.

TRANSFER PARADOX THEORY

The transfer paradox describes the situation in which transfers of initial endowments
within competitive market make the donor better off and/or the recipient worse off.
This means that the transfer paradox takes place in a two agent exchange economy
when a transfer from the first agent to the second leads to a gain of welfare for the
donor and a loss in welfare for the recipient. The existence of the transfer paradox was
first noticed by Leontief (1947). Shortly afterwards, Samuelson (1952, 1954)
demonstrated in a two agent and two commodity exchange economy that a transfer
paradox can only occur if the initial equilibrium is unstable. Furthermore, Balasko
(2014) provided the first complete characterization of the transfer paradox. He showed
that in a two agent exchange model, with an arbitrary number of commodities and
arbitrary (well-behaved) preferences, the transfer paradox can occur at a regular
equilibrium if and only if the equilibrium has an index value of -1. Given that equilibria
45

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:2, Sayı / Issue: 3, Yıl/ Year: 2020

with index value -1 are unstable (the reverse is not always true if the number of goods
is larger than two) this shows that the transfer paradox cannot occur at a stable
equilibrium. On the other hand, the dismissal of the transfer paradox as empirically
irrelevant on grounds of instability is not possible. Likewise, a phenomenon similar in
spirit to the paradox of transfer is the phenomenon of advantageous (disadvantageous)
reallocation, where a group of agents, by reallocating their initial endowments, may all
attain a higher (lower) level of utility at the new equilibrium. Such an example was
given by Gale (l974) and the phenomenon was further elaborated by Guesnerie and
Laffont (1978), and Safra (1981). But for the paradox to occur, the change in relative
prices/utility following the transfer must be not only favorable to the donor but also
strong enough to outweigh the loss in resources on his part. A major issue about
transfer paradox is how they affect the welfare levels of the donor and the recipient
countries. However, to the issue of the interactions between aid instruments and trade
policies, the possibility of welfare-worsening transfers in the recipient country arises
when one departs from the distortion-free world. A recent interesting contribution
along a similar line is Schweinberger (2002), who considers the effect of foreign aid in
the context of an economy with a public good the labour costs of which are financed
from tariff revenue levied on the private importable good. Clearly, aid, though, is never
pure and always has a tied component related to the purchase of goods in the donor
economy with respect to the distribution of utility gains and losses prior to the transfer.
2.3.

TRENDS IN CHINA-GHANA RELATIONS

Over the past 55 years, the cordial friendship between Chairman Mao Zedong and Dr
Kwame Nkrumah during their presidency ignited the growing interest of Chinese
merchants and businessmen into Ghana. Since the 1960s, China has assisted Ghana’s
development with technical support, grants and interest-free, interest-subsidised and
concessionary loans. Afterwards, China has become a major development partner for
Ghana, focusing its assistance especially on the development of roads, energy and
telecommunications infrastructure and technical cooperation. On the other hand,
China-Ghana bilateral trade volume hit US$2.06 billion, breaking through US$2
billion for the first time. Within two years, the bilateral trade volume between the two
countries recorded a figure of US$5.4 billion in 2012, with an increase of 163 percent
over 2010. According to the Chinese statistics, the trade volume between China and
Ghana in the third quarter of 2013 reached US$3.8 billion. Moreover, in 2010, Ghana
signed a succession of multibillion dollar contract with China to finance infrastructure
projects and change its economy through gas and anticipated oil-driven
industrialization. Again, Ghana’s export volume to China during this period saw an
annual increase of 46.1 percent representing US$1.5 billion while the non-financial
FDI reached US$112 million. Consequently, more and more Chinese businesses divert
their attention to Africa and therefore show eager assistance in various economic
sectors of those countries of which Ghana is no exception.
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Figure 1: Ghana’s Real GDP growth and Per Capita Growth (annual %):
1961-2019
Ghana's Real GDP growth and Per Capita Growth (annual %)
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In 2007, Ghana discovered oil in commercial quantities and this has raised hopes but
has also generated some fears about the resource curse. Economic reforms (ERP/SAP)
supported by the IMF and the World Bank were instituted to stabilize the economy and
correct a number of structural imbalances in order to spur growth. The economy
responded positively to the ERP/SAP and the favorable trend has continued since that
time, with growth settling around 5 percent for most parts of the almost three decades
following the reforms. By and large, Ghana’s long term development goal as contained
in the Ghana Shared Growth and Development Agenda (GSGDA) is to achieve a per
capita income of at least US$3,000 by 2020.
2.4.

RATIONALE FOR AID-FOR-TRADE

Until the recent economic slowdown, the global process of economic integration
among countries intensified, underpinned by an unprecedented rise in the volume of
trade and capital flows and a reduction in barriers of worldwide trade and investment
activities. There is a large and growing body of evidence that there are positive links
between openness to trade and economic performance, which depending on the pace
and pattern of growth is important for achieving sustained poverty reduction. This can
be seen in the developing countries that have succeeded in benefitting from the
expansion of global markets. Conceptually, Aid-for-trade (AfT) is development
assistance aimed to bolster trade capacity and reduce trade costs in low-income
countries. For it to be effective, AfT must address national trade-related priorities
identified through domestic policy formulation processes. However, the significantly
positive effects on recipient countries’ exports did not hold for the low-income group
among aid-recipients.

47

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:2, Sayı / Issue: 3, Yıl/ Year: 2020

Figure 2: Aid for Trade Disbursement by region: 2006-2017
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Figure 3: Ghana Net ODA Received (% of Gross Capital Formation): 19612019
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Ghana receives a significant amount of aid by African standards. Figure 4 (below)
shows ODA commitments as captured by the OECD CRS into three sectors often
associated with aid-for-trade for the period 1995-2010. The bulk of AfT goes into
economic infrastructure and the building of productive capacities of the real sectors of
the economy (such as agriculture). Also, the agriculture sector received at least 50
percent of aid in building productive capacity. It received a high of 93.6 percent of the
total flows into building productive capacity in 2007.
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Figure 4: Ghana Gross ODA commitments, (US$ m): 1995 - 2010
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2.5.

THE ROLE OF TRADE FOR DEVELOPMENT

The importance of trade to growth and development is well-grounded as provided by
comparative advantage theory which says all countries gain when each concentrates
on and export goods that they can produce at lower opportunity cost than their trading
partners. Successful trade provides for developing/emerging nations a source of
foreign currency to help a nation’s balance of payments (trade surplus countries build
up US$ reserves). Also, it is an important way of financing imports of essential imports
of capital equipment/technologies and energy supplies. Additionally, it increases
employment in export industries and related industries which can lead to rising per
capita incomes and stronger Human Development Index scores. Moreover, there is an
injection of demand into the circular flow of income and spending thereby creating
positive export multiplier effects. Likewise, falling prices for consumers helps to
increase real incomes e.g. by opening up markets to new competition. These beneficial
factors help create a global trading system that is more open, reliable, and predictable
for all.
2.6.

MANAGING AID-FOR-TRADE FOR RESULTS

Ghana receives substantial amounts of aid into the agriculture sector which can go a
long way in improving the productive capacity of the sector in order to be able to
achieve both domestic and international market objectives of the sector. Improving
export competitiveness and diversifying and increasing exports and markets is one
such international market objectives. In 2011 Ghana introduced an aid policy, titled
Ghana Aid Policy and Strategy, which spans the period 2011 and 2015. The aid policy
was developed in response to available evidence showing that recipient country policies
and procedures, human capacity, economic management and institutional
arrangements determine to a large extent the optimal allocation of aid and its impact
on growth and poverty reduction. The policy was fashioned out of the objectives of the
Paris Declaration on Aid Effectiveness, 2005 and the Accra Agenda for Action, 2008.
The aim of the aid policy is to ensure that aid is managed and monitored properly, i.e.
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to ensure effectiveness and coordination by aligning external aid to national
development priorities. The aid policy spells out some measures to ensure effective
monitoring and evaluation of aid in general, and can thus serve as a minimal
framework for introducing trade objectives and indicators to measure the impact of
AfT. In 2016 however, Ghana received foreign aid to the tune of US$2.9 billion and the
ingredients that go into this include Ghana’s own targets as defined in its policies and
the nature of AfT flows. Also important is finding targets that can be monitored without
expending too many resources both human and financial. The mechanism should
reflect donors’ views on mutual accountability and adequately put in place structures
to ensure appropriate measurement of impacts and outcomes.

3. METHODOLOGY
The chapter focus on the research methods in order to examine and provide answers
to the research questions. In order to understand and establish reliable results, the
study adopts the quantitative research method via Stata 15.0 statistical software
(analysis) in answering the research questions.
3.1.

Research Design

According to Myers et al., (2010), research design provides comprehensive coverage of
the design principles and statistical concepts necessary to make sense of real data. For
the study, a quantitative approach was used to collate, aggregate and analyse data as
well as the presentation of findings (Agiomirgianakis et al., 2003). Quantitative
analysis allows for a broader study, generating knowledge and create understanding
about the social world (Vanderstoep & Johnson, 2008). Moreover, it allows for greater
objectivity and accuracy of results. It is easy to measure and the results can be clearly
shown through objective data. By and large, the quantitative approach gives a better
understanding of the relationship between dependent and independent variables
(Kruger, 2003). Meaning that it is ideal for explaining variables relationships and also,
useful in producing factual and reliable outcomes.
3.2.

Sources of Data

Time series data were used to examine the extent to which China’s Aid impact on
Ghana’s Per Capita growth as well as trade flows during the transition period “Ghana
Beyond Aid” using data ranging from 1961 to 2019. The primary advantage of using
time series data is that almost all pure analysis used in the real world is based on such
data (aiding better analysis and reliable forecast). The study period was chosen because
of the emergence of Official Development Assistance (ODA) commonly known as aid
to developing countries in the late 1950s aimed at reversing a protracted period of
serious economic decline. The choice of Secondary data is because the data collection
process is valid and accurate and generated by well-informed expertise and
professionals. Also, it helps in improving the understanding of a problem and lastly,
economical (time, efforts and expenses). The secondary data used includes Per Capita
Growth, Foreign Aid (Net Official Development Assistance and Official Aid Received),
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Real Exchange Rate, Trade Openness, Regulatory Policy and Management, Foreign
Direct Investment and Government Spending statistics of Ghana. The dataset for this
study was obtained from a variety of different sources. Namely, World Bank Group,
UNCTAD, Bank of Ghana (BoG), Ghana Statistical Service (GSS) and Ghana
Investment Promotion Centre (GIPC).
3.3.

Model Specification

In answering the research questions as well as meet the objectives of the study, OLS
(Multiple Linear Regression) Model, ARDL-ECM Bounds Testing approach and
Granger-causality test were employed.
1. OLS (MLR model)

ln PCGt   0  1 ln AfTt 1   2 ln RERt 1  3 ln TOPt 1   4 ln RPM t 1  5 ln FDIt 1   6 ln GoSt 1  t
(1)
2. Dickey and Fuller (1979) ADF unit root test
Empirically, as cited below (equations) it is mandatory to perform unit root tests to
ensure the study variables are not I(2) or beyond because the bounds test is based on
the assumption that variables are I(0) or I(1). Moreover, the primary reason for
performing such a test is to eliminate the issue of serial correlation.
p

No trend and no intercept

yt   yt 1   1yt i  t
i 1

(2)

p

yt   0   yt 1   1yt i  t

Intercept but no trend

i 1

(3)

p

yt   0   yt 1   2t   1yt i  t

Intercept and trend

i 1

(4)

Furthermore, the cointegration ARDL model used in the analysis of long-run relations
when the data generating process underlying is stationary at either integrated at level
(I(0)) or integrated at order one (I(1)) or mixer (Pesaran and Shin, 1999; Pesaran et al.,
2001). The model assumes a cointegration test based on the bounds testing procedure
to estimate the long-run relationship between the study variables. Again, this test is
fairly simple because it allows the cointegration relationship to be estimated by OLS
after determining the lag order in the model. Crucially, the ARDL bound testing
approach is considered to be more robust and appropriate when dealing with large
sample data (Pesaran et al., 2001). The ARDL (p,q) model approach to cointegration
testing can be written as follows:
p

q

i 1

j 0

yt   0  1 yt 1  1 xt 1    i yt i    j xt  j  t

Alternatively, the equation (5) can be specified as (6):
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1

1

1

1

i 1

i 1

 ln PCGt   0   1 ln PCGt 1    2  ln AfTt 1   3 ln RERt 1    4  ln TOPt 1
i 1

i 1

1

1

1

i 1

i 1

i 1

 5  ln RPM t 1    6  ln FDI t 1   7  ln GoSt 1  1 ln PCGt 1  2 ln AfTt 1  3 ln RERt 1
4 ln TOPt 1  5 ln RPM t 1  6 ln FDI t 1  7 ln GoSt 1  t

(6)
3. Pesaran et al., (2001): ARDL-ECM Bound Testing Approach
The five cases depending on which deterministic components are included in the
model specification and whether we disregard the implied restrictions on their
coefficients or not can be expressed as follows:
Case 1: no intercepts; no trends,

c0  c1  0

,

'
c 0
Case 2: restricted intercepts; no trends, c0   b0 and 1
,

Case 3: unrestricted intercepts; no trends,

c0  0

and

Case 4: unrestricted intercepts; restricted trends,

c1  0

c0  0

Case 5: unrestricted intercepts; unrestricted trends,

,

'
and c1    b1 ,

c0  0

and

c1  0

.

H :  2  0
Using case 3 above, the null hypothesis of no long-run relationship ( 0 1
)
H :  2  0
against the alternative hypothesis of long-run relationship ( A 1
) using the
F-statistic (Wald Test).
Going by the test rule:
If the Wald F-statistics fall above the upper critical value – cointegrated.
If the Wald F-statistics falls between the lower bound and upper bound critical value –
inconclusive.
If the Wald F-statistics falls below the lower critical value – no cointegration.
In addition, the author estimated the unrestricted Error Correction Model associated
with the ARDL (p,q) model (reparameterization of ARDL Model). With the
specification of ECM, both long-run and short-run information is incorporated (in a
single model).
p 1

q 1

i 1

i 1

yt  0  1t   ( yt 1   xt 1 )   yi yt i  w'xt    ' xi xt 1  t

Alternatively, the equation (7) can be specified as (8):
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1

1

1

1

i 1

i 1

 ln PCGt  0   1 ln PCGt 1    2  ln AfTt 1   3 ln RERt 1    4  ln TOPt 1
i 1

i 1

1

1

1

i 1

i 1

i 1

 5  ln RPM t 1    6  ln FDI t 1   7  ln GoSt 1   ECTt i  t

(8)

4. Granger Causality Test (1969)
The rule of thumb is that in the Granger-sense x is a cause of y if it is useful in
forecasting y and vice versa. The three different situations in which a Granger-causality
test can be applied:
In a simple Granger-causality test there are two variables and their lags.
In a multivariate Granger-causality test more than two variables are included because
it is supposed that more than one variable can influence the results.
Lastly, Granger-causality can also be tested in a VAR framework, where multivariate
model is extended in order to test for the simultaneity of all included variables.
m

n

i 1

j 1

m

n

i 1

j 1

yt   0    i yt i    j xt  j  t

(9)

xt   0   i yt i    j xt  j  t

(10)

The empirical results presented in this paper are calculated within a simple Grangercausality test in order to test whether FDI “Granger cause” employment and vice versa.
Based on the estimated OLS coefficients for the equations (9) and (10), four different
y
x
y  xt yt
hypotheses about the relationship between t and t can be formulated: (i) t
(
x
x  yt xt
y
causes t , unilateral causality); (ii) t
( causes t , unilateral causality); (iii)
yt  xt
y
xt
(feedback or bilateral causality); and (v) t
(Independence).
n

H0 : 

x
y
j 0
The null hypothesis is
, that is lagged t and t terms do not belong to equations
9 and 10 respectively. The test of significance of the overall fit can be carried out with
an F-test while the number of lags can be chosen with Akaike Information Criterion
(AIC, (Akaike 1974) or Bayesian Information Criterion (BIC, (Schwartz 1978).
Where:
PCG = Per Capita GDP Growth rate
AfT = Aid-for-Trade from China (Net ODA as a % of Imports and Exports)
RER = Real Exchange Rate (purchasing power parity conversion factor)
TOP = Trade Openness (Trade as a % of GDP)
RPM = Regulatory Policy and Management (Regulatory Quality)
53

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi,
Cilt / Volume:2, Sayı / Issue: 3, Yıl/ Year: 2020

FDI = Foreign Direct Investment (% of GDP)
GoS = Government Spending (total government expenditure as a % of GDP)

 0 = Constant Coefficient

1 ,  2 , 3 ,  4 , 5 ,  6 = Short-run Coefficients

 t = Error Term
p

1   i

j 1
 = Coefficient of Error Correction (with the speed of adjustment coefficient =
). The larger the value, the quicker the convergence to the long-run equilibrium. For
stability, we require that  < 0.

 = ECM Short-run Coefficient
q

 = ECM Long-run Coefficients

(  j /  )
j 0

p,q, m, n = Optimum lag length used in the model
t-i / t-j = lag period / number or years of lag

 = ARDL Long-run Coefficient
Note: lnPCGt-1, lnAfTt-1, lnRERt-1, lnTOPt-1, lnRPMt-1, lnFDIt-1, lnGoSt-1 are
natural logarithmic transformations of above mentioned variables in past years.
3.4.

Description and Measurement of Variables

Dependent Variable
a) Per Capita Growth
Per capita GDP is one of the other indicators that measure the economic well-being of
every country. The economy of well-being highlights the need for putting citizens at the
center of policy. By definition, the indicator can be seen as the capacity to create a
virtuous circle in which citizens’ well-being drives economic prosperity, stability and
resilience over a given period of time (Osberg & Sharpe, 2001). This means that it is a
metric that breaks down a country’s economic output per person and is calculated by
dividing a country’s GDP by its population. It is a global measure for gauging the
prosperity of nations using economic growth. It is the dependent variable in the
regression model. Data on per capita growth were obtained from the Bank of Ghana
(BoG).
5. Independent Variables
b) Aid-for-Trade
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The OECD-CRS reporting system map aid-for-trade agenda into three categories.
Firstly, trade policy and regulation which comprises aid flows to facilitate the
participation in multilateral trade negotiation and to improve the implementation of
multilateral trade agreements. Secondly, trade development covering business
development and activities aimed at improving the business climate, access to trade
finance, trade promotions and related services. Thirdly, economic infrastructure
involving aid inflows directed towards the improvement of the infrastructure for
transport, storage, communication and energy. It’s measured as Net ODA (% of
imports and exports) flow in/out of China-Ghana. Data on Aid-for-Trade (Net Official
Development Assistance and Official Aid Received as a percentage of Imports and
Exports) were obtained from the World Bank Group, UNCTAD and Ghana Statistical
Services (GSS).
c) Real Exchange Rate
The importance of the real exchange rate for every economy (especially the Central
Bank) is related to the effects of the real exchange rates on the Central Bank balance
sheet and, in turn, with its ability to conduct a prudent monetary policy. The real
exchange rate was measured as the ratio of the exchange rate to purchasing power
parity conversion factors. This means that a decline in the purchasing power parity can
be interpreted as the real appreciation of the exchange rate and vice versa. It is one of
the controlling variables for the estimation. Data was sourced from the Ghana
Statistical Services (GSS).
d) Trade Openness
Used as the proxy variable to control for trade liberalization policies. It was included
in our model because trade policy is one of the determinants of Aid, FDI and exports
(Kutan and Vuksic, 2007). This means that a country’s trade policy that restricts
exports or imports could lead to a decrease or an increase in trade volume (Menyah,
Nazlioglu and Wolde-Rufael, 2014), it is calculated as the ratio of trade to GDP. As well
we expect a positive coefficient and relationship because effective trade liberalization
policies provide solutions to anti export-bias and make them become more competitive
in overseas markets. Data on the subsectors were obtained from UNCTAD.
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e) Regulatory Policy and Management
Good government policy is a core tool of every administration and also determines its
success or failure. The regulatory policy addresses opportunities via a mixture of
technical assistance and national capacity building. Currently, policy regulation is
becoming government’s preferred choice in the implementation of its national agenda.
Data on variable were obtained from The World Bank Group.
f) Foreign Direct Investment
According to Fernandez-Arias & Hausmann (2001), FDI is seen as a safer form of
finance. It is an investment in the form of a controlling ownership in a business in one
country by an entity based in another country. FDI (% of GDP) was used because it
reflects the proportion of economic growth and also the investment flow into the
country. Data on foreign Investment were obtained from the Ghana Investment
Promotion Centre (GIPC).
g) Government Spending
Government spending is an essential ingredient needed to fulfill government economic
objectives via the provision of goods and services for societal needs. Governments
around the world rely heavily on such spending on physical assets like bridges, hospital
buildings, roads and other expenses. Zakaria and Ghauri (2011); and Ravn, SchmittGrohe, and Uribe (2012) state that government spending positively affects the real
exchange rate, which implies that government consumption leads to depreciation of
the real exchange rate. Therefore, government expenditures comprise different
payments including purchases of consumption goods and services, tangible assets,
interest payment and transfer payments to individuals, companies (profit and nonprofit organizations). Data on government spending were obtained from The World
Bank Group.
3.5.
Validity and Reliability
Validity refers to the conceptual and scientific soundness of a research study or
investigation, and the primary purpose of all forms of research is to produce valid
conclusions (Adcock & Collier, 2001). The validity of a measure depends on how we
have defined the concept it is designed to measure. Significantly, validity is related to
research methodology because its primary purpose is to increase the accuracy and
usefulness of findings by eliminating or controlling as many confounding variables as
possible, which allows for greater confidence in the findings of any given study
(Marczyk & DeMatteo, 2005). According to Huck (2007), reliability testing is
important because it refers to consistency in all parts of the measuring instrument.
Also, reliability can be seen as a measurement procedure to which a test produces
similar results under constant conditions on all occasions, thereby minimizing the
errors and biases in a study (Heale & Twycross, 2015; Taherdoost, 2016).
3.6.
Discussion of Results
Empirical result analyses presented are based on the statement of hypothesis and/or
research questions, which measures China’s Aid for Trade and its Modern Day effect
on the Socio-Economic Impact of the transition: Ghana Beyond Aid. Under this
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chapter, the composition of results is into four sections. From below statistics, table 1
provides a descriptive analysis of the variables under consideration, followed by other
diagnostic tests depicting summary output on regression results, Pearson correlation
and other coefficient variable output from the robust (model) test.
6. Descriptive Statistics
Table 1: Descriptive Statistics
Variable

Mean

SD

Min

Max

Skew

Kurt

lnPCG

4.596483

0.184724

1.927483

6.492924

0.673825

0.482937

lnAfT

7.135034

0.093705

4.729402

9.638593

0.704812

0.547839

lnRER

3.041802

0.108483

2.739215

5.038821

0.537498

0.948822

lnTOP

0.618539

0.219470

0.237364

1.784382

0.738219

0.674934

lnRPM

0.791045

0.118374

0.392821

2.038754

0.363028

0.738293

lnFDI

3.641062

0.061932

1.638287

4.879943

0.286873

0.493058

lnGoS

0.658293

0.128374

0.217402

1.837485

0.747282

0.564821

Source: Author’s computations (2020)

The descriptive results presented in Table 1 shows the mean level of 4.596483 and
7.135034 representing an average figure of approximately 5 percent per capita growth
and 7 percent growth in China’s Aid-for-Trade to Ghana’s economy whilst real
exchange rate represents 3 percent of the overall exchange rate structure in the
country. This symbolizes an appreciating rate of 3 percent in relation to the currency
price of an identical bundle of goods compared with different countries. All other
things been equal, trade openness contributed 61 percent to national output and
business regulatory policy experienced favourable regulation of approximately 79
percent in the country. Also, growth in foreign direct investment recorded a mean score
of 4 percent whereas government spending saw a growth rate of averagely 66 percent
(approximately). Lastly both skewness and kurtosis recorded a positively low near zero
digits and below benchmark figure of 3 which confirms near normality (respectivey).
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7. Empirical Regression Results
The
model
is
in
the
form:
ln PCGt   0  1 ln AfTt 1   2 ln RERt 1  3 ln TOPt 1   4 ln RPM t 1  5 ln FDIt 1   6 ln GoSt 1  t
(1)
Table 2: Regression Output (Dependent Variable: lnPCG)
Coefficients

Std. Error

P-value

lnAfT

0.898653

0.065301

0.000***

lnRER

0.629875

0.138765

0.040**

lnTOP

0.690641

0.105614

0.003***

lnRPM

0.714520

0.171689

0.000***

lnFDI

0.538764

0.085860

0.021**

lnGoS

0.627642

0.216845

0.013**

Constant

6.847329

0.165507

0.000***

Prob > F

0.0000

R-Squared

0.8798

Adjusted R-Squared

0.8465

Observation
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* * *, * *, and * denote significance at 1%, 5%, and 10% respectively
Source: Author’s computations (2020)
Table 2 regression result shows that the proposed model is significant at the level of pvalue 0.0000. Again, the model recorded an R-squared and adjusted R-squared of
0.8798 and 0.8465 (respectively). The former (0.8798) which is of higher value
suggests that 88 percent of the variations in per capita growth is explained by the
independent variables whilst only 12 percent is unexplained, suggesting that the above
equation is an ideal model in answering our research question. The coefficient for AfT
is positive and significant at the .01 level. This finding support Burnside & Dollar
(2000) and Easterly et al., (2004) works on aid, policies and growth reiterating the
positive impact of aid on growth in developing countries with good fiscal, monetary
and trade policies but has little effect in the presence of poor policies. Meaning China’s
Aid-for-trade impact positively on Ghana’s per capita growth due to its good policies
conditions in the country. Furthermore, per capita growth showed a rate of about 62
percent as a result of an increment in real exchange rate. This means that per capita
growth is very responsive to the real exchange rate. This empirical evidence confirms
Gala (2007) study on the positive relationship between real exchange rate levels and
economic development. In addition, trade openness and business regulatory policy had
a positively significant coefficient on per capita growth by 69 percent and 71 percent
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(respectively). Meaning for every 1 percent increase in both trade openness and
business regulatory policy, per capita grows at a rate of 69 percent and 71 percent
respectively. Likewise foreign direct investment showing a growth rate 54 percent
approximately. Empirically, this means that for every 1 percent increase in FDI, per
capita grows at a rate of 54 percent. This affirm the work of Alfaro et al., (2004)
suggesting that FDI plays an important role in contributing to economic growth.
Finally, Government spending showed a positive coefficient of about 62 percent on per
capita growth. The result is in line with the empirical works of Oketch (2006) and Fan
& Zhang (2008) who found a positive relationship with public spending impact on
human capital development and economic growth in developing countries.
Correlation Analysis
Table 3. Pearson Correlation Analysis
Variable
lnPCG
lnAfT
lnRER
lnTOP
lnRPM
lnFDI
lnGoS

lnPCG
1.000000
0.731394***
0.520376**
0.708541*
0.625763
0.398532
0.532942**

lnAfT

lnRER

lnTOP

lnRPM

LnFDI

lnGoS

1.000000
0.402891
0.648245**
0.659924**
0.318493
0.495025***

1.000000
0.287439
0.702125***
0.492185
0.637248**

1.000000
0.602842**
0.592748
0.747294

1.000000
0.487649*
0.568943

1.000000
0.387648**

1.0000000

* * *, * *, and * denote significance at 1%, 5%, and 10% respectively.
Source: Author’s computations (2020)
The above table (3) shows that China’s AfT is positively correlated with per capita
growth by approximately 73 percent in Ghana. This outcome supports Naito (2016)
who observed a unique interior growth-maximizing aid/GDP ratio. Additionally, real
exchange rate, trade openness and regulatory policy had a positive correlation of 52
percent, 70 percent and 62 percent (respectively) to per capita growth. These positive
trends in national per capita growth are consistent with Zulfiqar and Kausar (2012),
suggesting that real exchange rate and world per capita growth have a positive
relationship on export but only if trade is more liberalized. Moreover, FDI recorded a
positive correlation of 39 percent on per capita growth. The outcome support Kumar
(2014) empirical work of FDI in India and its positive movement on economic growth.
Finally, table 3 further shows a positive and significant correlation between per capita
growth and Government spending in the country. Clearly, this result is consistent with
Gisore et al., (2014) showing that expenditures on health and defense are positive and
statistically significant on per capita growth in East Africa.
3.7.
Stationarity Test and ARDL Bound Testing, ECM and
Granger-Causality Test
From table 4 (Appendix) it can be observed that per capita growth, Aid-for-Trade, real
exchange rate, trade openness, regulatory policy and management, foreign direct
investment and government spending are integrated of order one (I(1)). As suggested
by the lag length selection criteria, the OLS estimates of ARDL-ECM shows a VAR (1)
as suggested by Pesaran et al., (2001) in table 5 (Appendix). The regression for the
underlying ARDL model (equation 6) fits very well and significant at 5% level.
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Additionally, the model passes all the diagnostic tests against serial correlation and
multicollinearity (see Appendix: Tables 10 and 11). Further diagnostic test results
suggest that the stability of the model is largely stable as shown below Appendix
(Figures 5 and 6). Moreover, ARDL model test reveals a significant p-value (0.0394)
indicating no evidence of model misspecification in equation 6 (above). Again, the
cointegration analysis shows that when optimal lag (1) is used, the null hypothesis of
no cointegration between lnPCG and lnAfT is rejected at 5 percent level. Therefore, the
study accept the three alternative hypothesis listed above in the introduction section.
Hence, representing the long-run equilibrium relationship between the variables. Also,
the bound testing statistics (F-statistics) for equation 6 as shown in table 7 (Appendix)
is 7.593762 which is above the lower and the upper bound critical values (2.45 and 3.61
respectively; see Pesaran critical value table). Nevertheless, as cited by BahmaniOskooee and Brooks (1999) and Bahmani-Oskooee and Rehman (2005) no final
conclusion can be formed about a cointegrating relationship among the study variables
without going further to perform other test based on the error correction term. The
estimated coefficients and p-values for the ECT in equation 8 is indicated in table 8
(appendix) showing estimated statistically significant (5 percent level of significance).
The estimation has the correct sign with considerable variation in the speed of
adjustment (that’s, how the model is getting adjusted towards long-run equilibrium at
the speed of 73 percent). The results reinforce that there is cointegration among the
variables specified in the model. Empirically, this supports that in a long-run AfT
impacts on per capita growth in Ghana. Meaning China’s Aid-for Trade impact
statistically on Ghana’s per capita growth at a significant p-value of 0.003.
Additionally, the result from Granger causality test (Table 9) Appendix shows that
there is a unidirectional causal relationship from AfT to PCG and other controlling
variables in the short run. Furthermore, there is no reverse Granger-causality from
PCG to AfT among other variables in the short-run (see Appendix, table 9). In sum, the
study concludes by accepting the three alternative hypothesis cited above in the
introduction section and again confirming the presence of both short and long-run
relationship/cointegration among the study variables whilst further robust findings
show evidence of unidirectional causality running from Aid-for-Trade to Per Capita
growth in the short run.

4.

CONCLUSION

As seen from the empirical results, aid tying in Ghana has been more prevalent with
investment project assistance (IPA) and these bilateral donors attribute their
increasing share in total aid to project initiatives that yield direct observable impacts.
This study set out to examine the extent to which China’s Aid-for Trade impact on
Ghana’s Per Capita growth during the transition period “Ghana Beyond Aid” from 1961
to 2019 using the ARDL Bounds test and Granger-causality test. Also, the purpose of
the study is to establish how significant macroeconomic indicators and institutional
policies are dependent on aid-for-trade. The empirical results suggest that there exists
a positive relationship between aid-for-trade and per capita growth. Again, the study
found other key controlling factors that equally influence per capita growth in the
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country. Further robust tests showed that the main causal effect of China’s aid-fortrade on per capita growth is positive and significant on Ghana’s economy. Moreover,
real exchange rate measured as the ratio of exchange rate to purchasing power parity
conversion factors saw a percentage-point increase in per capita growth by 62. This
gives a general photo that Ghana’s currency is performing well on the goods market
compared with different countries. Likewise the country’s trade and regulatory policies
showing favorable signs in the business environment and economic well-being as a
whole. Similarly, foreign investment and government spending in productive areas
such as infrastructure and economic affairs proportionately induced Ghana’s per
capita growth during the period under review. By and large, China’s aid-for-trade had
a positive and statistically significant short and long-run impact on per capita growth
in Ghana and that, the role of China’s aid on Ghana’s economic development remains
an important component in the country’s fiscals as well as a pivotal tool for leveraging
government policy.
From a policy-oriented point of view, taking into accounts the empirical results from
this study suggest that achieving “Ghana Beyond Aid” will require a conscious effort by
the Ghanaian government and its stakeholders to move beyond political rhetoric and
partisan politics to set out clear policy direction in addition to building a national
consensus in promoting the agenda. Clearly, Ghana Beyond Aid is a welcome
development for promoting structural economic transformation and ownership over
national development priorities, mechanisms for propelling the Ghana Beyond Aid are
largely absent. Therefore, the study concludes that although the vision of a Ghana
Beyond Aid is a laudable one, it can be achieved when there is advanced stakeholders
consultations especially agreement among politicians on the direction of the nation
when it comes to its development trajectory. From all indications, it is clear that, the
“Ghana Beyond Aid” policy which of course is a realistic initiative as it has been realized
by other continents and nations, but under the current state of affairs in Ghana, this
policy initiative need to be postponed for a future date.
8. Limitations of the Study
Considering the fact that Ghana has had a well-documented dalliance with many donor
countries and multilateral donor agencies since the 1960s calls for diverse
investigations as to the options to foreign aid the government seeks to explore and how
it intends to achieve this new policy direction. Future studies are suggested to examine
more deeply about Ghana’s multilateral aid, for example, from other top donor
countries, to help the country made informed decisions as to whether embarking on
the journey of “Ghana Beyond Aid” policy initiative is rhetoric or realistic. In spite of
the above limitation, the results of the study give credible information on the empirical
examination of Ghana prospects and challenges that could result from this new
direction of Ghana Beyond Aid (GBA).
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10.

Appendices
Table 4: Results of ADF Unit Root Test (stationary test)
Unit Root Test: Intercept but no trend
Level

1st Difference

Variable t-Stat

P-value

t-Stat

P-value

AIC
Lag

lnPCG

-1.374832

0.648

-3.849351

0.020**

1

lnAfT

-1.064785

0.584

-3.588694

0.013**

1

lnRER

-0.685773

0.783

-3.396905

0.001***

1

lnTOP

-1.293840

0.369

-3.405864

0.005***

1

lnRPM

-2.198543

0.392

-4.694038

0.000***

1

lnFDI

-2.294859

0.375

-5.476597

0.002***

1

lnGoS

-1.097364

0.475

-6.795854

0.000***

1

***, ** and * denote significance at 1%, 5% and 10% respectively.
Intercept but no trend (equation 3): 1%, 5% and 10% significance level is given as -4.004425, 3.098896 and
-2.690439 respectively.

Unit Root Test: Intercept and trend
Level

1st Difference

Variable

t-Stat

P-value

t-Stat

P-value

AIC Lag

lnPCG

-0.902546

0.847

-4.837493

0.014**

1

lnAfT

-2.483953

0.483

-4.584715

0.010**

1

lnRER

-0.648594

0.869

-3.684932

0.023**

1

lnTOP

-3.048576

0.493

-6.596873

0.000***

1

lnRPM

-1.590864

0.598

-3.539584

0.020**

1

lnFDI

-3.289943

0.324

-6.139506

0.001***

1

lnGoS

-2.748573

0.590

-5.647328

0.000***

1

***, ** and * denote significance at 1%, 5% and 10% respectively.
Intercept and trend (equation 4): 1%, 5% and 10% significance level is given as -4.800080, 3.791172 and
-3.342253 respectively.
Source: Author’s computations (2020)
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Table 5: VAR Lag Order Selection Criteria
Lag

LR

FPE

AIC

SC

HQ

0

NA*

0.028475

-1.624752

-0.892432

-1.463954

1

1.394852

0.031549*

-1.241078*

-1.053984*

-1.739281*

2

0.000703

0.049851

-1.483759

-0.498576

-1.519385

* indicates lag order selected by the criterion; LR: sequential modified LR test statistic (each
test at 5% level), FPE: Final Prediction Error, AIC: Akaike Information Criterion, SC: Schwarz
Information Criterion and HQ: Hannan-Quinn Information Criterion.
Source: Author’s computations (2020)

Table 6: Estimated long run coefficients using ARDL model
Variable

Coefficient

Std. Error

P-value

lnPCGt-1

-1.389407

4.576931

0.014**

lnAfT t-1

-0.102463

2.296504

0.001***

lnRER t-1

1.815746

5.038275

0.057*

lnTOP t-1

2.564839

3.294886

0.015**

lnRPM t-1

-0.104857

1.956835

0.001***

lnFDI t-1

0.843426

2.736329

0.095*

lnGoS t-1

0.457695

0.384302

0.006***

ΔlnPCGt-1

0.596783

3.598832

0.081*

ΔlnAfT t-1

0.276441

1.768590

0.036**

ΔlnRER t-1

-0.159475

5.598324

0.413

ΔlnTOP t-1

-0.694759

2.857431

0.073*

ΔlnRPM t-1

0.1698483

0.109732

0.036**

ΔlnFDI t-1

-0.475924

1.637853

0.492

ΔlnGoS t-1

-0.841839

0.149305

0.057*

Constant

1.493982

0.297483

0.020**

R-squared

0.8530

Adjusted
squared
F-statistic

R- 0.7296
2.4837

Prob(F-statistic) 0.0394
***, ** and * denote 1%, 5% and 10% respectively.
Source: Author’s computations (2020)
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Table 7: Cointegration Test (Bound testing)
Dependent Variable: ΔlnEMR
F-statistic

7.593762

5 percent critical value

I(0) 2.45

(Pesaran et al., 2001; n=59 and k=6)

I(1) 3.61

Computed F-statistic: 7.593762 (Significant at 0.05). Critical Values are cited from Pesaran et
al., (2001).
Table: Pesaran
et al., 2001; critical value table: Case III: Unrestricted intercept and no trend. n is
observation/sample size and k is the number of non-deterministic regressors in the long-run
relationship.
Source:
Author’s computations (2020)

Table 8: Results of Unrestricted Error Correction Model (ECM)
Variable

Coefficient

Std. Error

P-value

ΔlnPCGt-1

0.783205

0.137845

0.008***

ΔlnAfT t-1

0.891383

0.247864

0.004***

ΔlnRER t-1

0.802509

1.285637

0.006***

ΔlnTOP t-1

0.693025

0.174968

0.062*

ΔlnRPM t-1

0.712315

1.395843

0.021**

ΔlnFDI t-1

0.529864

0.101837

0.001***

ΔlnGoS t-1

0.708243

0.071523

0.076*

ECT(-1)

-0.739504

0.194684

0.009***

Constant

0.529481

0.150705

0.002***

R-squared

0.6497

Adjusted
squared
F-statistic

R- 0.2837
0.3795

Prob(F-statistic) 0.0030
The error correction term (ECT) is the speed of adjustment towards long-run equilibrium.
* * *, * *, and * denote 1%, 5%, and 10% respectively.
Source: Author’s computations (2020)
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Table 9: Results of Short run Granger Causality Test
lnPCG as the only dependent variable
Independent
variables

lnAfT

lnRER

lnTOP

lnRPM

lnFDI

lnGoS

F-stat and P
values

4.2716(0.002)***

2.4832(0.031)**

5.8347(0.018)**

3.7135(0.000)***

2.0893(0.025)**

1.6274(0.016)**

Test results

lnAfT grangercause lnPCG

lnRER grangercause lnPCG

lnTOP granger cause lnPCG

lnRPM granger cause lnPCG

lnFDI granger cause lnPCG

lnGoS granger
cause lnPCG

lnAfT as one of the independent variables
Variables

lnRER

lnTOP

lnRPM

lnFDI

lnGoS

lnPCG

F-stat and P
values

1.3684(0.312)

5.3983(0.036)**

2.5938(0.014)**

4.8753(0.395)

2.9714(0.475)

2.5792(0.784)

Test results

lnRER
doesn’t
granger-cause
lnAfT

lnTOP grangercause lnAfT

lnRPM granger
-cause lnAfT

lnFDI
granger
lnAfT

lnGoS
doesn’t
granger -cause
lnAfT

lnPCG doesn’
granger- cause
lnAfT

doesn’t
-cause

* * *, * *, and * denote 1%, 5%, and 10% respectively.
Source: Author’s computations (2020)

Residuals Diagnostic Tests
Table 10: Results of Residuals Diagnostic Tests
F-stat

P-value

Breusch-Godfrey Serial Correlation test

1.584932

0.591

Heteroskedasticity: Breusch-Pagan-Godfrey
White

0.739481
1.958037

0.694
0.295

Jarque-Bera test

0.594342

0.867

Ramsey RESET Test (log likelihood ratio)

2.659409

0.320

Source: Author’s computations (2020)
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Coefficient Diagnostics Test
Table 11: Result of Coefficient Diagnostics Test: Variance Inflation
Factors (Multicollinearity)
Variable

VIF

1/VIF

lnAfT

1.22

0.818880

lnRER

1.18

0.845082

lnTOP

1.46

0.685870

lnRPM

1.71

0.584272

lnFDI

2.46

0.407272

lnGoS

1.95

0.512982

Mean VIF: 1.66
Source: Author’s computations (2020)
Stability Test

Figure 5: CUSUM Test for stability: ECM (equation 8)
Recursive cusum plot of logpcg

-4

-2

0

2

4

with 95% confidence bands around the null
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1980

2000
year

The straight lines represent critical bounds at 5% significance level.
Source: Author’s computations (2020)
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Figure 6: CUSUMSQ Test for stability: ECM (equation 8)
CUSUM squared

CUSUM squared

1

0

1969

2019
year

The straight lines represent critical bounds at 5% significance level.
Source: Author’s computations (2020)
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OECD ÜLKELERİ İLE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI
Hilal BİLGEN12, Yeliz AYCAN13
Eğitim bir toplumun her alanda kalkınmasının temelidir. Bu nedenle tüm ülkeler için önemli bir konu
haline gelmiştir. Çalışmamızda, OECD Raporunda (OECD Library Education at a Glance 2020) yer alan
eğitim alanında en iyi ülkeler sıralamasındaki ilk beş ülkenin eğitim sistemi ile Türkiye’nin eğitim
sisteminin sayısal ve ekonomik verileri ele alınarak karşılaştırması yapılacaktır. Bu kapsamda raporda
yer alan öğrenci başına düşen okul ve sınıf sayıları, öğretmen sayıları ile sınıf başına düşen öğrenci
sayıları, 25-34 yaş yetişkinlerin eğitim durumları verileri analiz edilecektir. Bu veriler ile bu ülkelerin
öğrenci başına düşen harcama miktarları, eğitim harcamalarının GSYİH’ya oranları ve eğitim
harcamalarının kamu harcamaları içerisindeki payları karşılaştırılarak analizler yapılacaktır. Çalışmada
karşılaştırma yapılacak ülkeler ise Finlandiya, Estonya, Japonya, Güney Kore, Kanada ve Türkiye’dir.
Anahtar Kelimeler: Eğitim Harcamaları, Kamu Harcamaları, OECD
Jel Kodlar: I22, E62, Z19

COMPARISON OF OECD COUNTRIES WITH THE TURKISH EDUCATION
SYSTEM
ABSTRACT
Education is an issue that has never lost its importance since the proclamation of the Republic, and has
become almost a subject of the country. He pointed to the education sector with the words of Mustafa
Kemal Ataturk, who laid the foundations of the Republic, "Science is the only true guide in life". For this
reason, it has become an important sector for all countries. In our study, comparison of numerical and
economic data of the top five countries in the ranking of the best educational systems in the OECD
Reports and Turkey's education system will be made. In this context, the data on the number of schools
and classes per student, the number of teachers and the number of students per class in the report will
be analyzed. With these data, analyzes will be made by comparing the expenditure per student of these
countries, the ratio of education expenditures to GDP and the shares of education expenditures in Public
Expenditures. Countries to be compared in the study; Finland, Japan, South Korea, Estonia, Canada
and Turkey.
Keywords: Education Expenditures, Public Expenditures, OECD
Jel Codes : I22, E62, Z19
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GİRİŞ
Eğitim, bireylerin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla istendik davranış
değiştirme sürecidir. Bu süreç bireylerin tüm yaşamları boyunca devam eder. Şişman
(2014)‘nın belirttiği gibi eğitim, bireyin kendini tanıyıp geliştirmesini ve içinde
yaşadığı topluma katkı sunarak toplumların gelişmesini ve kültürün gelecek nesillere
aktarılmasını sağlar. Bu yüzdendir ki eğitim, üzerinde sürekli tartışılan ve pek çok ülke
için büyük bir önem taşıyan bir konudur. Coleman (2005) eğitimi, ülkelerin ekonomik
kalkınma düzeylerini belirleyecek ölçütlerden biri olarak kabul etmektedir (Boydak
Özan; Yaraş,2017).
Dünyadaki eğitim seviyeleri ve sistemleri ülkeden ülkeye değişkenlik göstermektedir.
Ülkelerin eğitim yaptıkları harcama payları, okur-yazar oranı, öğrenci başına düşen
öğretmen sayısı, okullaşma oranı gibi birçok faktör ile eğitim sistemlerinin
durumlarının karşılaştırılması yapılmaktadır. Bu karşılaştırma sonuçlarına göre
ülkelerin gelişmişlik düzeyleri tespit edilmektedir (Ceğer,2018: 1).
Bu amaçla yapılan karşılaştırma ve çalışmalar Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği
Teşkilatı (OECD) raporlarında yer almaktadır. Bu çalışmada da eğitim alanında
başarılı olan OECD ülkelerinin eğitim verileri ile ülkemizin eğitim verileri
karşılaştırılarak ülkemizin bu süreçteki durumunu incelenmiştir.
Bu çalışmada doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Doküman analizi nitel
araştırmalarda kullanılan bir tekniktir (Kıral, 2020). Doküman analizinde tarama
modeli kullanılmıştır. Tarama modelinde bir örneklem üzerinden ya da ulaşılabilen bir
evrenin tamamından elde edilen veriler kullanılarak analiz yapılmaktadır (Karadağ,
2010). Verilerin analizi tablolar halinde gösterilerek karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu
karşılaştırmalardan yola çıkarak yorum yapılarak önerilerde bulunulmuştur.
LİTERATÜR TARAMASI
Buldur (2006) tarafından yapılan Türk Eğitim Sistemi Farklı Ülkelerle Karşılaştırmalı
adlı çalışmada, Türk Eğitim Sistemi farklı ülkeler ile karşılaştırılmıştır. Yapılan
karşılaştırılmalarda, ülkemizde okul öncesi eğitim sisteminin yaygınlaştırılması ve bu
konudaki yatırımların arttırılması sonucuna ulaşmıştır (Buldur, 2020).
Arabacı (2011) Türkiye'de ve OECD Ülkelerinde Eğitim Harcamaları adlı çalışmasında
Türkiye’de ve OECD ülkelerinin eğitim harcamalarını karşılaştırmış ve Türkiye’nin en
az OECD ülkeleri ortalaması düzeyinde, öğrenci başına eğitim harcaması yapması
gerektiğini ortaya koymuştur (Arabacı, 2011).
Ayrangöl ve Tekdere (2014) Türkiye ve OECD Ülkelerinde Yapılan Eğitim
Harcamalarının Karşılaştırma Analizi adlı çalışmasında Türkiye’nin ve diğer OECD
ülkelerinin eğitim harcamaları karşılaştırmalı bir şekilde analiz etmiştir. Özellikle
Türkiye ve OECD ülkelerinde yapılan toplam eğitim harcamaları ele alınarak, öğrenci
başına eğitim harcamaları yıllar itibarıyla karşılaştırılmış, eğitim harcamalarında
kamu-özel fon dağılımı incelenmiş ve sonuç olarak niteliksel şekilde gelişmeyi
sağlayacak kaynak tahsisi yapılması gerektiğini belirtmiştir (Ayrangöl & Tekdere,
2014).
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Grey, (2020) World Class: How To Build A 21st-Century School System: Strong
Performers And Successful Reformers İn Education adlı çalışmasında, eğitimde güçlü
performans gösteren ülkelerin başarılı reformlar elde edeceği sonucuna ulaşmıştır
(Grey, 2020).
Habibi ve Zabardast (2020) Digitalization, Education And Economic Growth: A
Comparative Analysis Of Middle East And OECD Countries adlı çalışmasında OECD
ülkeleri ile yaptığı karşılaştırmalı analizde; bilgi, iletişim ve eğitimin ekonomik
büyümeye katkısının olduğu sonucuna ulaşmıştır (Habibi & Zabardast, 2020).
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNİN OECD’DE ŞEMATİK GÖSTERİMİ
OECD, ülkemizin eğitim sistemini aşağıda görüldüğü şekilde tablolaştırmıştır.
Ülkemizde 0-6 yaş okul öncesi dönem, 4 yıl ilkokul, 4 yıl ortaokul, ortaokuldan sonra
merkezi sınavla girilen nitelikli liseler ve okul puanıyla girilen liselerde 4 yıl eğitim
verilmektedir. Bu şekilde ülkemizde 4+4+4 şeklinde 12 yıl zorunlu eğitim
verilmektedir.
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Şekil 1: Türk Eğitim Sistemi Şematik Gösterimi (Deperlioğlu, Güraksın, & Köse,
2014)
Şekil 1’de Türk Eğitim sisteminde okul öncesi eğitimden doktoraya kadar olan
süreç gösterilmiştir. Eğitim sistemimizde ilk ve ortaöğretim zorunlu iken
yükseköğretim süreci öğrencilerin taleplerine göre şekillenmektedir. Ortaöğretim
sürecinde, mesleki veya genel ortaöğretim seçenekleri mevcuttur. Ortaöğretimi bitirip
sınavlara giren öğrenciler, aldıkları puanlarla ön lisans, lisans, enstitü ve yüksekokul
tercihlerinde bulanabilmektedirler. Lisans ve eş değeri eğitimi tamamlayan öğrenciler
master ve daha sonrasında doktora süreçlerini tamamlayabilmektedirler.
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1..1. Öğretmenler ve Öğretim Koşulları
Ülkemizde yaşayan her 100 kişiden 65’i ilk kariyer mesleği olarak öğretmenliği
görmektedir. OECD ülkelerinde ise 100 kişiden 67’si öğretmenlik mesleğini kariyer
mesleği olarak görmektedir. Talis 2018 raporun da insanların bu mesleği seçme
nedenlerinin, öğretmenlerin toplumda iyi bir rol model olması, topluma katkıda
bulunmaları, çocuk gelişimi ve çocuk psikoloji alanlarına önemli katkılarının
bulunması olarak gösterilmiştir.
Ülkemizde her 100 öğretmenden 6’sı 50 yaş üzerindeyken OECD ülkelerinde her 100
öğretmenden 34’ü 50 yaş üzerindedir. Bu durum ülkemizdeki öğretmenlerin OECD
ülkelerindeki öğretmenlere göre daha genç ve dinamik olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde ve OCED ülkelerindeki öğretmenlerin %26’sı mesleklerinin toplumda
değerli olduğuna katılmaktadır. Bu verilerden yola çıkarak öğretmenlerin %74’lük gibi
büyük bir kesiminin toplumda yeterli değeri gördüklerine inanmadıkları
gözükmektedir (OECD iLibrary, 2019).
1..2. Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Öğretmenlere Oranı
Tablo 1’de öğretmenlerin 1 yıl içerisinde ders verdikleri süreler karşılaştırılmıştır.
Tablo1. Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Öğretmenlere Oranı
Özel Kurumlar

Devlet Kurumları

Finlandiya

20,77

18,46

Kanada

14,84

13,12

Japonya

13,89

10,81

Güney Kore

13,37

11,54

Estonya

13,36

15,82

Türkiye

8,82

13,12

OECD ortalaması

12,26

13,00

Kaynak: (OECD Library Education at a Glance 2020)

Finlandiya ‘da Ortaöğretim 551, Ortaokul592, İlkokul 677 saat, Japonya’da
Ortaöğretim 511, Ortaokul 615 İlkokul 747 saat, Güney Kore’de Ortaöğretim 545,
Ortaokul 517, İlkokul 676, Okul öncesi 782 saat, Estonya Ortaöğretim de 571, Ortaokul
da 606, İlkokulda 588 okul öncesin de 1332 saat ders verdikleri görülmüştür.
Ülkemizde bu saatler Ortaöğretimde 680, Ortaokul da 712, İlkokulda 778 okul
öncesinde 898 saattir. OECD otalaması Ortaöğretimde 680 saat, Ortaokulda 712 saat,
İlkokulda 778 saat, okul öncesi 993 saattir. Bu tabloda Estonya’da öğretmenlerin 1 yıl
içerisinde okul öncesinde ders verdikleri süre dikkat çekicidir (OECD Library
Education at a Glance 2020).
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1..3. 25-34 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Eğitim Düzeylerinin Yıllara
Göre Değişimi (%) (2009-2019)
Tablo 2’de 25-34 yaş aralığındaki bireylerin 2009-2019 yılları arası eğitim düzeyleri
incelenmiştir.
Tablo2. 25-34 Yaş Aralığındaki Yetişkinlerin Eğitim Düzeylerinin Yıllara
Göre Değişimi (%) (2009-2019)

Ortaöğretim
Mezunu
Olmayan

Ortaöğretim
veya
ortaöğretim
sonrası
yükseköğretim
olmayan
okullardan
mezun

Yükseköğreti
m mezunu

2019

OECD
ortalama
sı

2009

2019

Türkiye

2009

2019

2019

2019

Estonya

2009

Güney
Kore

2009

Japonya

2009

2019

2009

Kanada

2019

2009

Finlandiya

Toplam

10

9

8

6

2

2

14

11

58

41

20

15

Kadın

7

7

7

5

2

2

10

8

64

43

18

14

Erkek

12

10

10

7

3

2

18

15

53

39

22

17

Toplam

51

50

36

31

37

28

49

46

25

24

44

40

Kadın

44

43

30

24

35

21

43

36

20

21

41

35

Erkek

58

56

42

38

39

34

55

55

30

26

47

44

Toplam

39

42

56

63

56

62

61

70

37

43

17

35

36

45

Kadın

49

50

63

71

59

64

63

76

46

56

16

36

41

51

Erkek

30

34

49

55

52

59

58

64

27

30

17

35

32

39

Kaynak: (OECD Education at a Glance 2020)

Ortaöğretim mezunu olmayanların (lise terk, ortaokul mezunu, ortaokul terk,
ilkokul mezunu, ilkokul terk ya da hiç eğitim almamış) oranlarına bakıldığında, Güney
Kore dikkat çekmektedir. Ülkenin sadece %2’lik kısmının ortaöğretim mezunu
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olmadıkları görülmüştür. Ülkemiz de ise bu oran 2009 yılında %58 iken, 2019 yılında
bu oranın %41’e düştüğü görülmektedir.
Yükseköğretim mezunu olanların oranına baktığımızda %70’lik bir oranla yine Güney
Kore dikkat çekmektedir. 2019 verilerine göre ülke nüfusunun yarısından fazlasının
yükseköğretim mezunu olduğu görülmektedir.
Yükseköğretim mezunu oranlarında, ülkemizin de 2019 yılı verilerine göre artış
gösterdiği görülmektedir. Bu oran 2009 yılında %17 iken, 2019 yılında %35’e çıkmıştır.
Ülkemiz son 10 yılda yükseköğretim mezunu sayısında %105 artış sağlamıştır (OECD
Education at a Glance 2020).
1..4. Kamu Kurumlarındaki Öğretmenlerin Yıllık Yasal Maaşları, OECD
Ülkeleri İle Karşılaştırılması
Tablo 3’de öğretmen maaşları satın alma gücüne göre karşılaştırılmıştır. Yeni
başlayan öğretmenlerin maaşlarına bakıldığında, Finlandiya ve Kanada’nın OECD
ortalamasını üzerinde olduğu görülmektedir (OECD iLibrary, 2020).
Tablo3. Kamu kurumlarındaki öğretmenlerin yıllık yasal maaşları,
eşdeğer ABD doları cinsinden PPP'ler kullanılarak dönüştürülmüş
şekli(USD) 2019
Başlangıç maaşı
/ asgari
nitelikler

15 yıllık deneyimden
sonra maaş / en yaygın
nitelikler

Ölçeğin en üstünde
maaş / maksimum
nitelikler

Finlandiya

38.002

46.813

49.622

Kanada

37.980

70.698

74.757

Japonya

29.440

49.133

60.792

Güney Kore

31.511

56.648

90.084

Estonya

23.767

#YOK

#YOK

Türkiye

29.407

31.359

37.523

OECD
Ortalaması

35.084

48.562

64.853

Kaynak: (OECD iLibrary, 2020)
Ülkemizde ise bu oran 35.084 olan OECD ortalamasının altındadır. 15 yıllık
deneyimli öğretmenlerin maaşlarına bakıldığında, diğer ülkelerin 48.562 olan OECD
ortalamasına yakın ya da ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir. Ancak ülkemizde
bu durum 31.359 ile OECD ortalamasının altındadır.

1..5. Eğitim Kurumlarına Yapılan Harcamaların Önemi
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Tablo 4’te ilköğretim, ortaöğretim, ortaöğretim sonrası üniversite derecesinde
olmayan eğitim kurumları ve yüksek öğretim kurumlarına yapılan toplam harcamanın
Gayri Safi Yurt içi Hasıla oranı gösterilmiştir. Ülkemizdeki bu oranın, OECD
ortalamasına yakın olduğu görülmektedir.
Tablo4. Eğitim kurumlarına yapılan toplam harcamanın GSYİH'ya oranı
(2017)
İlköğretim, Ortaöğretim ve
Ortaöğretim sonrası üniversite
derecesinde olmayan eğitim (MYO)

Tüm
Yükseköğretim

Finlandiya

3,6

1,6

Kanada

3,6

2,3

Japonya

2,6

1,4

Güney Kore

3,5

1,6

Estonya

2,9

1,5

Türkiye

3,3

1,7

OECD ortalaması

3,5

1,4

Kaynak: (OECD Library Education at a Glance, s. 2020)

Tablo 4’de, Kanada ve Finlandiya GSYİH’dan eğitime en yüksek payı ayıran ülke
olarak görülmektedir (OECD Library Education at a Glance, s. 2020). Türkiye’nin eğitim
için yaptığı harcamalar OECD ülkelerine yakın gözükmesine rağmen Tablo 5’ten de
anlaşılacağı üzere, öğrenci başına düşen harcama miktarı OECD ortalamasının çok
altında kalmaktadır.
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Tablo 5. İlk öğretimden yüksek öğretime, eşdeğer ABD doları cinsinden
PPP'ler kullanılarak dönüştürülmüş, eğitim kurumları içindeki doğrudan
harcama (nihai fon kaynağı)
Tüm eğitim
kurumlarına yapılan
kamu harcamaları

Tüm eğitim
kurumlarına özel
harcamalar

Kamu kurumlarına
yapılan kamu
harcamaları

(Öğrenci başına)

(Öğrenci başına)

(Öğrenci başına)

Finlandiya

11.446

191

11.909

Kanada

11.021

3.407

11.550

Japonya

8.487

3.409

Güney Kore

8.637

3.345

11.646

Estonya

8.246

700

8.034

Türkiye

4.226

1.360

4.570

OECD Ortalama

9.524

1.706

10.102

Kaynak: (OECD Education at a Glance 2020: OECD Indicators, 2020)

Tablo 5’de öğrenci başına düşen eğitim harcamalarına baktığımızda ise en düşük
harcamanın ülkemizde olduğu görülmektedir. Ülkemizdeki genç ve dinamik nüfusun
fazla olması, eğitime ayrılan paydan kişi başına düşen payın azalmasına neden
olmaktadır (OECD Education at a Glance 2020: OECD Indicators, 2020).
SONUÇ VE ÖNERİLER
Literatürdeki yerli ve yabancı çalışmalar incelendiğinde, yapılan çalışmaların
çoğunlukla doküman analizi ve doküman analizinde tarama yöntemi kullanılarak elde
edilen verilerin karşılaştırılması şeklinde olduğunu göstermektedir.
Ülkemizde öğretmenlik mesleği hala kariyer mesleği olarak görülmektedir. Türkiye’de
görev yapan öğretmenlerin çoğunluğunun genç ve dinamik olması, ayrıca teknolojiyi
etkili bir şekilde kullanmaları gelecek için olumlu bir tablo çizmektedir.
Finlandiya, Kanada, Japonya, Güney Kore’de özel öğretim kurumlarında öğretmen
başına düşen öğrenci sayısı, devlet okullarından daha fazlayken Türkiye ve Estonya’da
daha azdır. Türkiye’de devlet okullarında bu oran (13,12) OECD ortalamasına (13,00)
yakındır.
Öğretmenlerin yıllık öğretim süreleri incelendiğinde, Türkiye’nin OECD ortalamasının
altında kaldığı, Estonya’nın Okul Öncesi Eğitimde 1332 saat ile OECD (993 saat)
ortalamasının çok üzerinde yer aldığı dikkati çekmektedir.
Türkiye 2009-2019 yılları arasında yükseköğretim mezunu sayısında kayda değer bir
artış sağlamış (%35) ancak OECD ortalamasına (%45) ulaşamamıştır. Güney Kore
eğitim düzeyleri içerisinde en çok dikkat çeken ülke olmuştur; yükseköğretim mezunu
oranı %70’tir.
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Satın alma gücü paritesine göre hesaplanan öğretmen maaşları karşılaştırıldığında en
düşük Türkiye’de olduğu saptanmıştır. Aynı zamanda OECD ortalamasının da çok
altında kaldığı belirlenmiştir.
Ülkemizde eğitim kurumlarına yapılan toplam harcamalar OECD rakamlarına çok yakın
iken hatta tüm yükseköğretim için yapılan toplam harcamalarda 2. sıradayken; öğrenci
başına yapılan harcamalarda ise çok gerilerde olduğumuz belirlenmiştir. Burada genç
nüfusun fazla olması bu süreçte etkili olmuştur.
- Eğitim veren öğretmen ve öğretim elemanlarının satın alma gücü paritesine göre
maaşları OECD ortalamasına getirilmesi gerekmektedir. Bu da öğretmenlerin ve
öğretim elemanlarının motivasyonlarını artıracaktır.
- Bütçeden öğrenci başına ayrılan harcama miktarlarının OECD ortalamasına
getirilmesi gerekmektir.
- Bütçeden pay ayrılarak öğretmenlerin eğitim sistemi güçlü olan ülkelerle yapacağı
projelerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi gerekmektir. Böylece verilen eğitimin
kalitesi de artacaktır.
- Mesleğinde başarılı olan öğretmenlerin ekonomik açıdan teşvik edilmesi, Yüksek
Lisans ve Doktora yapan öğretmenlere birtakım fırsatlar verilmesi öğretmenlerin
kendini geliştirmesinin önünü açacaktır.
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