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Öz
Mali sürdürülebilirlik kamu borç stokunun herhangi bir politika
de÷iúikli÷ine gerek olmadan gelecek dönem kamu gelirlerinin toplam ile
karúlanmas anlamna gelmektedir. Kamu geliri ile kamu harcamas
arasndaki iliúki politika yapclara kamu borcunun yönetilmesine iliúkin
bilgi verir. Çalúmann amac 2006:1-2017:3 döneminde Türkiye’de mali
sürdürülebilirli÷i analiz etmek ve kamu geliri ile kamu harcamas arasndaki
iliúkiyi incelemektir. Bu amaçla yapsal krlmalar dikkate alan birim kök,
eúbütünleúme ve kantil eúbütünleúme testleri uygulanmútr. Kantil regresyon
yöntemiyle kamu harcamas ile kamu geliri arasnda yüzdelik dilimler
boyunca de÷iúen uzun dönemli bir iliúki tespit edilmiútir. Sonuç olarak
Türkiye’de mali sürdürülebilirlik zayf formda olsa da 2008 krizine ra÷men
devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Mali Sürdürülebilirlik, Kantil Eúbütünleúme, Kamu
Harcamalar, Kamu Gelirleri
Analysis of Fiscal Sustainability in Turkey via Quantile Cointegration
Abstract
Fiscal sustainability means that the public debt stock will be met with the
sum of future public revenues without any policy changes. The relationship
between public revenues and public expenditure informs policymakers about
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public debts. The aim of the study is to analyze fiscal sustainability and the
relationship between public revenues and public expenditure in Turkey
during 2006:1-2017:3. For this purpose unit roots, cointegration tests with
structural breaks and quantile cointegration tests were applied. According
to the results of the quantile regression method, there is a long-term
relationship that varies across the quantiles between public expenditure and
public income. Consequently, fiscal sustainability continues in Turkey
despite 2008 crisis even it’s in weak form.
Keywords: Fiscal Sustainability,
Expenditures, Public Revenues

Quantile

Cointegration,

Public
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Giriú
Maliye politikalar ve etkileri 2008 ekonomik krizinden sonra tekrar
önem kazanmaya baúlamútr. Küresel krize, baúta ABD olmak üzere, birçok
ülkenin ortak tepkisi mali canlandrma paketleri ilan etmek olmuútur. Ancak
mali canlandrma politikalarnn do÷al snr kamu açklar stokudur. Bu
sebeple kriz srasnda kamu açklarnn yaps ve sürdürülebilirli÷i, maliye
politikalarnn ekonomiyi iyileútirme kabiliyetinde belirleyici olmaktadr.
Kriz sonras dönemde söz konusu mali canlandrma paketlerinin etkileri ve
kamu açklarnn yaps literatürde geniú biçimde tartúlmaktadr.
Mali sürdürülebilirlik temel olarak kamu finansmannn devamll÷ ile
ilgilidir. Mali sürdürülebilirlik, kamu aç÷ stokunun, gelecek dönemlerdeki
faiz dú fazlalarn bugünkü de÷erinin toplamna eúit olmasdr (Blanchard,
vd., 1991:11). Bir di÷er görüúe göre ise kamu aç÷nn kayna÷ tüketim
düzleútirmesidir. Bu görüúe göre bireyler ve dolaysyla devletler,
oynak-dalgal bir tüketim patikas yerine daha düz bir tüketim patikasn
tercih ederler. Bu sebeple Fisher (1930) tarafndan ortaya atlan dönemler
aras optimizasyon kural-yöntemi ile tüketimlerini, cari dönem
gelirlerindeki de÷iúiklikten ba÷msz hale getirirler. Bu yaklaúma göre,
tüketim harcamalarnn gelir de÷iúimlerinden ba÷msz olarak her dönem eúit
miktarda gerçekleútirilmesi tüketim düzleútirmesi olarak adlandrlmaktadr.
Barro’ya (1979:969) göre kamu aç÷, devletlerin tüketim düzleútirme
çabalarndan kaynaklanmaktadr ve durgunluk dönemleri ile kstldr. Ancak
Alesina ve Perotti (1996:404) dünyada kamu açklarnn, devletlerin tüketim
düzleútirme faaliyetlerine dayanan makul seviyeyi ço÷unlukla aút÷nn
somut biçimde gösterildi÷ini ifade etmektedir. Bu açdan bakld÷nda, mali
sürdürülebilirlik maliye politikasnda herhangi bir de÷iúime gerek
olmamasn ifade etmektedir.
Kamu açklarnn sürdürülebilir olup olmad÷n incelemeye yönelik
çalúmalar, muhasebe yaklaúm ve dönemler aras bütçe kst yaklaúm
olarak iki baúlk altnda toplanmaktadr. Muhasebe yaklaúmn kullanan
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çalúmalar, mali sürdürülebilirli÷i borç ve alacaklarn eúitli÷i çerçevesinden
çeúitli ekonomik göstergelerle incelemektedir. økinci yaklaúmda ise,
devletin dönemler aras bütçe kstnn sa÷lanp sa÷lanmad÷ ve kamu borç
stokundaki artún reel faiz oranndan düúük olup olmad÷ ekonometrik
yöntemlerle test edilmektedir.
Bu çalúmann amac Türkiye ekonomisi için 2006-2017 döneminde mali
sürdürülebilirli÷i analiz etmektir. Bunun yansra kamu geliri ile kamu
harcamalar arasndaki iliúki incelenerek politika çkarmlar yaplmas
amaçlanmaktadr. Bu çalúmada Türkiye ekonomisine iliúkin kamu borç
stoku, kamu geliri ve kamu harcamas verileri kullanlarak dönemler aras
bütçe kst analiz edilmiútir. Mali sürdürülebilirli÷i snamak için incelenen
döneme ait aylk frekansl veriler kullanlmútr. Çalúma, Türkiye’de mali
sürdürülebilirlik ile ilgili literatüre iki noktada katk sunmay
hedeflemektedir. ølk olarak çalúmann inceledi÷i dönem, Türkiye’de genel
bütçeye geçiú yapld÷ tarihi baúlangç almaktadr. Türkiye 2006 ylnda,
o yla dek kulland÷ konsolide bütçe tanmn genel bütçe tanm ile
de÷iútirmiútir. 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile
beraber de÷iúen bütçe tanm, konsolide bütçe ve genel bütçe verilerinin
birlikte tek bir zaman serisi gibi ele alnmasnda çeúitli teknik sakncalar
do÷urmuútur. Bu açdan bakld÷nda çalúma yalnzca genel bütçe verilerini
kullanarak mali sürdürülebilirli÷i analiz etmektedir.
økinci nokta ise, kamu geliri ile kamu harcamalar arasndaki iliúki,
yalnzca ortalama de÷erlerde de÷il ayn zamanda her yüzdelik dilimde ayr
ayr incelenmektedir. Bu sayede iki de÷iúken arasnda farkl yüzdelik
dilimlerdeki asimetrik etkiler gözlenebilmektedir. Ayn zamanda çalúmada
incelenen dönem 2008 krizini kapsamaktadr. Yapsal de÷iúimlere izin veren
testlerin kullanlmas ve yüzdelik dilimlerin ayr ayr incelenmesi sayesinde
mali sürdürülebilirlik 2008 krizini dikkate alan bir perspektifle ele
alnmaktadr.
Çalúmann takip eden ksmnda, mali sürdürülebilirli÷i dönemler aras
bütçe kst yaklaúm ile inceleyen literatür, Türkiye’yi içeren çalúmalara
odaklanan bir úekilde özetlenecektir. økinci bölümde çalúmann
metodolojisine yer verilmiútir. Üçüncü bölümde veri ve bulgular sunulurken
son bölüm sonuç bölümünü oluúturmaktadr.
1. Literatür
Mali sürdürülebilirlik en basit ifade ile dönemler aras bütçe kstnn
sa÷lanabilmesidir. Kamu aç÷nn sürdürülebilirli÷i üzerine ekonometrik
çalúmalara Hamilton ve Flavin (1986) ile Kremers (1988) öncülük etmiútir.
Hamilton ve Flavin (1986) kamu aç÷na odaklandklar çalúmada, ABD
için savaú sonras dönemde kamu aç÷nn sürdürülebilirli÷ini analiz etmiútir.
Çalúmada dönemler aras bütçe kst yaklaúm ile borcun dura÷anl÷
incelenmiútir. Kremers (1988) ise 1920-1985 döneminde ABD’de mali
sürdürülebilirli÷i birim kök testleri ile incelemiútir. Hakkio ve Rush (1991)
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ise dönemler aras bütçe yaklaúmn kullanarak kamu geliri ve kamu
harcamalarnn uzun dönemli iliúkisini eúbütünleúme yöntemiyle analiz
etmiútir. øki de÷iúkenin 1950 ile 1998 yllar arasn kapsayan dönemde
eúbütünleúme iliúkisine sahip ve kamu aç÷nn zayf biçimde sürdürülebilir
oldu÷u sonucuna ulaúmútr. Do÷rusal olmayan iliúkileri analiz etmeye
yönelik
ekonometrik
yöntemlerin
geliúmesiyle
beraber
mali
sürdürülebilirli÷in do÷rusal olmayan yaps incelenmeye baúlanmútr. Bu
konudaki öncü çalúmalardan biri olan Makrydakis, Tzavalis ve Balfoussias
(1999) mali sürdürülebilirli÷i rejim de÷iúimini dikkate alarak analiz etmiútir.
Bu çalúmalarn ardndan mali sürdürülebilirli÷i inceleyen geniú bir literatür
oluúmuútur.1
Daha sonraki dönemde yapsal krlmay, rejim de÷iúimini, eúik
modellerini ve bütçe bileúenleri arasndaki asimetrileri dikkate alan
çalúmalar a÷rlk kazanmútr. Afonso ve Talles (2012) bir grup OECD üyesi
ülke için uzun dönem mali sürdürülebilirli÷i yapsal krlmalar dikkate alan
birim kök ve eúbütünleúme testleri ile incelemiúlerdir. Birçok ülkede kamu
aç÷nn sürdürülebilir olmad÷ sonucuna ulaúmúlardr. Chen (2014) ise,
do÷rusal olmayan birim kök testleri ile G-7 ülkelerinde mali sürdülebilirli÷in
varl÷n destekleyen bulgulara ulaúmúlardr.
Kantil regresyon yönteminin maliye alanndaki ilk uygulamalarnda
maliye politikasnn etkileri analiz edilmiútir. Linnemann ve Winkler (2016),
ABD için 1955-2013 döneminde kamu harcamalar kaynakl maliye
politikas úoklarnn, çkt düzeyi ve istihdama etkisini belirmeye
çalúmúlardr. Çalúmada kantil regresyon yöntemi kullanlarak kamu
harcamalarnn çkt düzeyi üzerindeki etkisinin, çkt düzeyinin göreli olarak
düúük oldu÷u dönemlerde daha yüksek oldu÷u, buna karúlk iúsizli÷e
etkisinin bu dönemlerde düúük oldu÷u sonucuna ulaúlmútr. Serrato ve
Wingender (2016) ise yine kantil regresyon yöntemiyle ülkeler aras bir
karúlaútrma sunmaktadr. Bu çalúmaya göre, maliye politikas düúük gelirli
ve düúük istihdam büyümesine sahip ülkelerde daha etkindir. Casalone ve
Sonedda (2013) øtalya için maliye politikasnn yeniden da÷tm etkisini, Lin
ve Chu (2013) ise ABD için kamu aç÷nn enflasyonist etkisini kantil
regresyon yöntemleriyle incelemiútir. Kantil regresyon yöntemleri, kamu
aç÷nn yapsn daha ayrntl biçimde incelemeye olanak sa÷lamaktadr.
Aç÷n her yüzdelik dilimdeki davranún ayr ayr incelemektedir. Lima,
Gaglianone ve Sampaio (2008), 1976-2005 yllar arasnda Brezilya
ekonomisinde mali sürdürülebilirli÷i analiz etmek için kantil otoregresif
modelini kullanmútr. Koenker ve Xiao (2002) tarafndan geliútirilen
ekonometrik modeli kullanan bu çalúma, bir borç tavan belirleyerek
örneklem dú tahminde bulunmaktadr. Chen (2016) ise ABD ekonomisi
için kamu geliri ile kamu harcamalar arasndaki iliúkiyi belirlemek için
kantil eúbütünleúme testinden yararlanmaktadr.


1

Literatürdeki ilgili çalúmalarn kapsaml bir özeti için bkz: Afonso, 2005.
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Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷i konu alan literatür ise göreli olarak
kstldr. Türkiye’nin 2006 ylnda yeni bir bütçe tanmlamasna giderek
2006 öncesi konsolide bütçe tanmlamasn ortadan kaldrmas bunun bir
sebebi olarak de÷erlendirilebilir. Bütçe verisinin sunumunda yaúanan bu
de÷iúiklik, 2006 öncesi ve sonrasnda kamu geliri ve kamu harcamas
de÷iúkenlerinin birlikte ele alnmas durumunda çeúitli ölçüm sorunlar
yaratmaktadr. Türkiye ile ilgili literatür incelendi÷inde, kamu aç÷nn
ço÷unlukla yllk frekansta incelendi÷i ve zayf sürdürülebilirlik sonucunun
genel kabul gördü÷ü savunulabilir. Konsolide bütçe dönemini inceleyen
çalúmalar zayf sürdürülebilirli÷i vurgularken genel bütçe dönemini de
içeren çalúmalarn bulgular genel bir ortak sonuç ortaya koyamamaktadr.
Konsolide bütçe dönemi ile ilgili ilk çalúmalardan olan Özmen ve Ko÷ar
(1998), 1969-1998 döneminde kamu geliri ve kamu harcamalarnn
GSYH’ye oran arasnda uzun dönemli eúbütünleúme iliúkisinin varl÷n
rapor etmektedir. Buna göre, yapsal krlmalarn dikkate alnd÷ modellerde
kamu aç÷nda zayf sürdürülebilirlik mevcuttur. Geliúmekte olan ülkelerde
mali sürdürülebilirli÷i analiz etmek için øran ve Türkiye örneklerini
inceleyen Kia’ya (2008) göre Türkiye’de 1967-2001 döneminde kamu geliri
ile kamu harcamalar eúbütünleúik olsa da mali açk stokastik ortamda
sürdürülebilir de÷ildir. Budina ve Wijnbergen (2009) yine stokastik ortamda
Türkiye’de mali sürdürülebilirli÷i incelemiú ve dura÷an durum analizi ile
risk modellemesini birleútirdikleri modelde Türkiye’de 2001 krizi sonras
mali reformlarn sürdürülebilirli÷i arttrd÷ sonucuna ulaúmúlardr.
Öte yandan Kiran (2010) 1975-2008 dönemi için mali açklarn zayf
sürdürülebilir oldu÷unu çoklu eúbütünleúme testleri ile tespit etmektedir.
Peker ve Göçer (2012) benzer úekilde kamu açklarnn sürdürülebilir
oldu÷unu ifade etmektedir. 1987-2010 dönemini iki dönem olarak inceleyen
bu çalúma 2001 ylna dek zayf, 2001 ylndan sonra ise güçlü formda mali
sürdürülebilirli÷in oldu÷u sonucuna ulaúmútr. Ayn zamanda Aslan (2009)
1980-2005 dönemi, Göktaú (2008) 1987-2007 dönemi için çeúitli
ekonometrik yöntemlerle mali sürdürülebilirli÷in oldu÷u sonucuna
ulaúmútr. Ancak ùen, Sa÷baú ve Keskin (2010) eúbütünleúme yöntemi ile
dönemler aras bütçe kstn test etti÷i çalúmasnda 1975-2010 dönemi için
mali sürdürülebilirli÷in olmad÷n bildirmektedir. Akça÷layan ve Kayran
(2010) 1987-2005 döneminde kamu geliri ile kamu harcamalar arasnda
eúbütünleúme iliúkisinin olmad÷ belirtmektedir. Yine Hepsa÷ (2011)
1990-2008 dönemi için mali sürdürülebilirli÷in bulunmad÷ sonucuna
varmútr.
Bahsedilen çalúmalar arasnda yalnzca genel bütçe dönemini ele alan tek
çalúma Aslan’dr (2009). Çalúmada, 1980-2005 dönemi ile beraber
2006:1-2009:6 dönemi aylk verilerle incelenmiú ve söz konusu dönemde
kamu aç÷nn güçlü formda sürdürülebilir oldu÷u sonucuna ulaúlmútr.
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2. Metodoloji
Hakkio ve Rush (1991) tarafndan dönemler aras bütçe kst yaklaúmna
dayanan teorik modelde, kamu aç÷ en basit formuyla kamu geliri ile faiz
ödemelerini de içeren kamu harcamalar arasndaki farka eúittir. Buna göre,
kamu geliri ile kamu harcamalar arasndaki uzun dönemli iliúki mali aç÷n
sürdürülebilirli÷i ile ilgili bilgi vermektedir.
οܾ ൌ ܩ௧ െ  ܴ௧
(1)
ܩ௧ ൌ  ܩ௧   ݎ௧ ܾ௧ିଵ ݅݇݁݊
Bu denklemde “b” bütçe aç÷n, “ܩ௧ ” faiz ödemelerini de içeren bütçe
harcamalarn ve “ܴ௧ ” kamu gelirlerini ifade etmektedir. Bu denklemi faiz
de÷iúkenini içeren biçimde ifade etti÷imizde devletin herhangi bir
dönemdeki akm bütçe kstna ulaúrz (Hakkio ve Rush 1991:435):
ܾ௧ െ ሺܾ௧ାଵ ሻሺͳ  ݎ௧ ሻ ൌ  ܩ௧   ܴ௧
(2)
Hakkio ve Rush (1991) faiz orannn r ortalama çevresinde zaman içinde
dura÷an özellikte oldu÷unu varsaymaktadr. Buna göre (2) no’lu denklemi úu
úekilde çözmek mümkündür:
(3)
ܧ௧  ሺͳ  ݎሻܾ௧ିଵ ൌ  ܴ௧   ܾ௧
Bu durumda herhangi bir t döneminde devletin bütçe kst
௦ାଵ
ܾ௧ ൌ  σ
ሺܴ௧ା௦ െ  ܧ௧ି௦ ሻ   ௌ՜ Ø௦ା௧ ܾ௧ା௦
(4)
௦ୀ Ø
biçiminde elde edilmektedir.
(4) nolu denklem ile ifade edilen dönemler aras bütçe kstnn
sa÷lanmas için gerekli koúul limit ifadesinin sfra yaklaúmasdr. E÷er;
ܧ௧ ൌ  ௦՜ Ø௦ାଵ οܾ௧ା௦ ൌ Ͳ
(5)
eúitli÷i sa÷lanyorsa dönemler aras bütçe kst sa÷lanmaktadr. Bir baúka
ifadeyle devletin mali aç÷ finanse etmek için kamu gelirleri dúnda bir
araca baúvurmasna gerek yoktur. Daha genel bir ifadeyle kamu aç÷
sürdürülebilir pozisyondadr (Hakkio ve Rush 1991). (5) nolu eúitli÷in
sa÷lanp sa÷lanmad÷nn snanmas için aúa÷daki regresyonu türetmiúlerdir:
ܴ௧ ൌ ߙ  ߚܩ௧   ߝ௧
(6)
Buna göre, kamu geliri ile faiz ödemelerini de içeren kamu harcamalar
arasnda uzun dönemli eúbütünleúme iliúkisinin varl÷ do÷rudan mali aç÷n
sürdürülebilirli÷i ile ilgilidir. E÷er iki de÷iúken, düzeyde dura÷an de÷il ise ve
aralarnda eúbütünleúme iliúkisi var ise kamu aç÷ sürdürülebilir
pozisyondadr. Aksi durumda kamu aç÷ sürdürülebilir de÷ildir.
Quintos (1995:412) bu yaklaúm geliútirerek eúbütünleúme iliúkisinin
varl÷nda sürdürülebilirli÷in formunu belirlemek için baz koúullar
önermiútir. Seriler arasnda eúbütünleúme iliúkisi var iken kamu harcamas
de÷iúkeninin katsays sürdürülebilirli÷i belirlemektedir:
i) E÷er E, 1’e eúit ise kamu aç÷ güçlü formda sürdürülebilirdir. Bir
baúka deyiúle kamu harcamalarnda (ya da kamu harcamalarnn GSYH
içindeki paynda) meydana gelen her bir puanlk de÷iúime karúlk kamu
geliri (ya da kamu gelirinin GSYH içindeki pay) bir puan artmaktadr.
ii) E÷er E, 1’den küçük ise kamu aç÷ zayf formda sürdürülebilirdir. Bir
baúka deyiúle kamu harcamalarnda (ya da kamu harcamalarnn GSYH
20
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içindeki paynda) meydana gelen bir puanlk de÷iúime karúlk kamu geliri
(ya da kamu gelirinin GSYH içindeki pay) bir puandan az de÷iúmektedir.
iii) E÷er E, 0’dan küçük ise kamu aç÷ sürdürülebilir de÷ildir. Bir baúka
deyiúle kamu harcamalarndaki de÷iúim kamu gelirinde ters yönde bir
de÷iúim yaratmaktadr ve bu durum mali aç÷ derinleútirmektedir.
Kamu geliri ile kamu harcamalar arasndaki uzun dönemli iliúkiyi temsil
eden (6) no’lu denklem iki de÷iúken arasndaki uzun dönemli eúbütünleúme
iliúkisini belirlemek için kullanlmaktadr. Tahmin sonucunda elde edilen
hata terimlerinin dura÷an ve bire eúit olmas eúbütünleúme iliúkisinin
varl÷n ifade etmektedir. Bu amaçla, iki farkl eúbütünleúme testi yaklaúm
ile bu iliúki analiz edilmiútir. ølk yaklaúmda geleneksel eúbütünleúme testleri
yer almaktadr. Bu kategorideki testlerden literatürde sklkla kullanlan
Johansen (1988 ve 1991) eúbütünleúme testi ve yapsal krlmalar dikkate
alan Maki (2012) eúbütünleúme testi kullanlmútr. Johansen eúbütünleúme
testi, VAR yapsna dayanr ve de÷iúkenler arasndaki tüm olas
eúbütünleúme iliúkilerini snamaktadr. Öte yandan Maki (2012) yapsal
krlmalar içsel olarak belirleyerek eúbütünleúme iliúkisini test etmektedir.
Eúbütünleúme testleri ile ilgili yeni geliúen ikinci bir yaklaúmda,
de÷iúkenler arasndaki eúbütünleúme iliúkisinin do÷rusal olmad÷ durum ele
alnmaktadr. Kantil (yüzdelik dilim) eúbütünleúme ad verilen bu
yaklaúmda, de÷iúkenlerin yüzdelik da÷lmlarnn her diliminde uzun
dönemli eúbütünleúme iliúkisi snanmaktadr. Bu yöntemle iki de÷iúken
arasndaki uzun dönemli iliúkinin yapsna dair daha detayl bilgiler elde
edilebilmekte, ayn zamanda her yüzdelik dilim için eúbütünleúme vektörü
tahmin edilebilmektedir. Bu amaçla, Kuriyama (2016) tarafndan geliútirilen
kantil eúbütünleúme testi kullanlmaktadr. Buna göre de÷iúkenler arasndaki
iliúki úu úekilde varsaylmaktadr:
ܻ௧ ൌ  ߙ ƍ ݀௧   ߚ ƍ ܺ௧   ߝ௧
(7)
E÷er Y ile X de÷iúkenleri eúbütünleúik ise (7) no’lu denklemde yer alan
hata terimi dura÷an olmal ve yalnzca ilgisiz parametrelerden etkilenmelidir.
Bu durumda eúbütünleúme iliúkisi do÷rudan hata teriminin oynakl÷ ile test
edilebilir. Bu test için Xiao ve Philips (2002) geleneksel CUSUM test
istatisti÷inin modifiye edilmesini önermiútir. Kuriyama (2016) ise CUSUM
testinin koúullu yüzdelik dilimlere uygulanabilece÷ini göstermiútir. Optimal
gecikmenin belirlenmesi için daha iyi bir prosedüre sahip olmas ve içsellik
sorununa karú dirençli olmas Kuriyama (2016) tarafndan geliútirilen
yaklaúmn güçlü yönleridir.
3. Veri ve Bulgular
Bu çalúmada Türkiye’de 2006:1-2017:3 döneminde mali aç÷n
sürdürülebilirli÷ini incelemek için bütçe aç÷, kamu geliri “GR” ve kamu
harcamas “R” de÷iúkenleri kullanlmútr. Tüm de÷iúkenler aylk frekansta
derlenmiútir. De÷iúkenlere ait veriler TCMB’nin Elektronik Veri Da÷tm
Sisteminden (EVDS) elde edilmiútir. Tüm de÷iúkenler Tüketici Fiyat
Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2017; 172: 15-29
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Endeksi (TÜFE) kullanlarak reelleútirilmiútir. Kamu geliri ve kamu
harcamas de÷iúkenleri içerdikleri mevsimsellikten Census X13 yöntemiyle
arndrlmútr.
3.1. Birim Kök Testleri
Kamu aç÷nn sürdürülebilirli÷inin test edilmesinde aç÷n dura÷anlk
özelliklerini incelemek geleneksel bir yöntemdir. Kamu aç÷ dura÷an
özellikte ise bu sonuç aç÷n sürdürülebilir oldu÷unu göstermektedir
(Hamilton ve Flavin, 1986). Bu amaçla, incelenen dönem kapsamnda kamu
aç÷ verisine öncelikle ADF (1979) birim kök testi uygulanmútr. Ancak
söz konusu dönem 2007-2008 finansal krizini ve birçok reform paketi
uygulamasn içermektedir. Bu sebeple ADF testi sonuçlar Clemente,
Montanes ve Reyes (1998) tarafndan geliútirilen ve yapsal krlmaya izin
veren Clemente-Montanes-Reyes (CMR) testi ile desteklenmiútir. Bu testin
avantaj bir ya da iki yapsal krlmaya izin vermesi ile beraber yapsal
krlma tarihlerini içsel olarak belirlemesidir.
Tablo 1: Bütçe Aç÷ De÷iúkeni øçin ADF ve Clemente-MontanesReyes Birim Kök Testleri
ADF Testi
CMR Testi

ADF østatisti÷i
P-de÷eri
Minimum-t
Kritik De÷er %5

Düzey
-2,15
0,22
-2,143
-8,413

Birinci Fark
-8,07
0,00
-3,56
-3,56

Not: ADF birim kök testi için yalnzca sabit terim içeren model tercih edilmiútir. Trend içeren
modele uygulanan ADF testi de benzer sonuçlar vermektedir.

Tablo 1’de görüldü÷ü gibi kamu aç÷ de÷iúkeni ADF birim kök testi
sonuçlarna göre birinci derecede dura÷andr. Düzey de÷erleri için birim kök
taúd÷ úeklinde sfr hipotezi reddedilemezken birinci fark serisinde birim
kök tespit edilememiútir. Bir yapsal de÷iúime izin veren CMR birim kök
testi sonuçlar da ADF birim kök testi sonuçlarn desteklemektedir. Kamu
aç÷ de÷iúkeni birinci seviyeden dura÷andr. Birim kök testi sonuçlarna
göre Türkiye’de 2006-2017 arasnda kamu aç÷nn sürdürülebilir
pozisyonda olmad÷ söylenebilir.
Kamu aç÷nn dura÷anl÷n test ederek aç÷n sürdürülebilirli÷ine karar
veren bu yöntem literatürde ksa sürede yerini eúbütünleúme analizlerine
brakmútr. Bu noktada (Hakkio ve Rush 1991), kamu aç÷ dura÷an olmasa
bile kamu harcamalar ve kamu geliri arasndaki uzun dönemli eúbütünleúme
iliúkisinin önemli oldu÷unu iddia etmiútir. Bu kapsamda kamu geliri ve
kamu harcamas de÷iúkenlerinin eúbütünleúme iliúkisini incelemek için
öncelikle bu iki de÷iúkenin dura÷anlklar incelenmiútir. Tablo 2’de ADF
birim kök ve CMR birim kök testi sonuçlar yer almaktadr. Testlerin sfr
hipotezi serilerde birim kökün varl÷ úeklindedir. ADF testinde her iki
de÷iúkenin düzey de÷erleri için sfr hipotezi reddedilememektedir. Buna
karún de÷iúkenlerin birinci fark serilerinde birim kökün varl÷ tespit
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edilememiútir. Benzer biçimde her iki de÷iúkenin düzey de÷erlerinde CMR
testinin minimum-t istatisti÷i de÷eri %5 düzeyindeki kritik de÷erden
büyüktür. Bu karúlaútrma, iki de÷iúkenin düzey de÷erlerinde birim köke
sahip oldu÷unu göstermektedir. Birinci fark serilerinde ise birim kök tespit
edilmemiútir. Özetle hem ADF birim kök testi hem de yapsal krlmay
kontrol eden CMR testi her iki de÷iúkenin de birinci dereceden dura÷an
oldu÷u sonucuna ulaúmaktadr.
Tablo 2: GR ve R De÷iúkenleri øçin ADF ve Clemente-MontanesReyes Birim Kök Testleri

ADF Testi
CMR Testi

ADF Testi
CMR Testi

ADF østatisti÷i
P-de÷eri
Minimum-t
Kritik De÷er %5
ADF østatisti÷i
P-de÷eri
Minimum-t
Kritik De÷er %5

R
Düzey
-0,41
0,902
-2,045
GR
Düzey
0,17
0,96
-1,38

Birinci Fark
-7,8
0,00
-9,651
-3,56
Birinci Fark
-10,6
0,00
-4,699
-3,56

Not: ADF birim kök testi için yalnzca sabit terim içeren model tercih edilmiútir. Trend içeren
modele uygulanan ADF testi de benzer sonuçlar vermektedir.

3.2. Eúbütünleúme Testleri
Mali aç÷n sürdürülebilirli÷i kamu geliri ile kamu harcamalar arasnda
uzun dönemli iliúki olup olmad÷nn araútrlmas ile belirlenebilmektedir.
øki de÷iúkenin birinci dereceden dura÷an oldu÷u belirlendikten sonra
aralarnda uzun dönemli iliúki olup olmad÷n belirlemek için eúbütünleúme
testleri uygulanmútr. Bu amaçla literatürde sklkla kullanlan Johansen
eúbütünleúme testi ve yapsal krlmaya izin veren Maki eúbütünleúme testi
kullanlmútr. Johansen eúbütünleúme testi VAR modeline dayanmakla
beraber çoklu eúbütünleúme iliúkisinin varl÷nn test edilmesine ve
eúbütünleúme vektörünün tahmin edilmesine imkân veren bir testtir. Sonuç
olarak eúbütünleúme iliúkisinin saysn her eúbütünleúme iliúkisi için iz ve
öz de÷er istatistikleri ile belirlemektedir. Tablo 3’de Johansen testine ait iz
ve öz de÷er istatistikleri yer almaktadr. Bu testin sfr hipotezi r adet
eúbütünleúme iliúkisinin varl÷dr. Tabloda yer alan hem iz testine hem de
öz de÷er testine göre kamu geliri ile kamu harcamalar arasnda en fazla bir
adet eúbütünleúme iliúkisi bulunmaktadr.
Bununla birlikte Johansen testi, kamu geliri de÷iúkeninin ba÷ml
de÷iúken, kamu harcamas de÷iúkeninin ba÷msz de÷iúken oldu÷u bir
eúbütünleúme iliúkisinin varl÷n rapor etmektedir. Bir baúka deyiúle, kamu
geliri kamu harcamalar ile açklanmaktadr. Öte yandan söz konusu
Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2017; 172: 15-29
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eúbütünleúme vektörü tahmin edilerek kamu harcamas de÷iúkeninin
katsays elde edilmiútir. Tablo 3’de kamu harcamas de÷iúkeninin
katsaysnn 0,53 oldu÷u görülmektedir. Sürdürülebilirli÷in formunu
belirlemek amacyla kamu harcamalarnn katsaynn istatistiki olarak bire
eúit olup olmad÷ test edilmiútir. Katsaynn bire eúit oldu÷u úeklindeki sfr
hipotezi, katsaynn birden küçük oldu÷u úeklinde alternatife karú
reddedilmektedir. Sonuç olarak Johansen eúbütünleúme testine göre zayf
mali sürdürülebilirlik geçerlidir.
Eúbütünleúme analizinde kullanlan de÷iúkenlerin serilerinde bir ya da
daha fazla yapsal de÷iúimin varl÷ durumunda e÷er bu yapsal de÷iúim
dikkate alnmazsa eúbütünleúme testleri sapmal sonuçlar vermektedir
(Gregory ve Hansen 1996:101). Bu nedenle bahsedilen sonuçlarn yapsal
krlmay dikkate alan eúbütünleúme testleri ile desteklenmesi gerekmektedir.
2006-2017 döneminde kamu geliri ve kamu harcamalar serilerinde olas
yapsal krlmalardan úüphelenildi÷i için Maki (2012) tarafndan geliútirilen
yapsal krlmal eúbütünleúme testi uygulanmútr. Yapsal krlmay dikkate
alan testler arasnda Maki testinin güçlü yönü, birden fazla krlmaya izin
vermesi ile birlikte krlma saysn ve tarihlerini içsel belirlemesidir. Ayn
zamanda seride üç ya da daha fazla krlmann varl÷nda bu testin sonuçlar
yapsal krlmay dikkate alan di÷er testlere kyasla daha tutarldr (Maki,
2012:2011).
Çalúmada yapsal krlmay dikkate alarak eúbütünleúme iliúkisinin
varl÷n araútrmak için Maki testi kullanlmútr. ølk olarak kamu
harcamalarnn kamu gelirlerini açklad÷ bir iliúki incelenmiútir. Aúa÷daki
tabloda Maki eúbütünleúme testi sonuçlar iki ayr model için yer almaktadr.
“Model 0” sabitte krlmaya izin veren modeli, “Model 1” ise sabit ve
trendde krlmaya izin veren modeli belirtmektedir. Maki’den (2012) elde
edilen kritik de÷erler ve içsel olarak belirlenen krlmalarn tarihleri Tabloda
belirtilmiútir. Buna göre, iki modelde de test istatisti÷i kritik de÷erlerden
daha küçük oldu÷u için eúbütünleúme olmad÷ úeklindeki sfr hipotezi
reddedilmektedir. Bir baúka ifade ile kamu gelirleri ile kamu harcamalar
arasnda uzun dönemli bir eúbütünleúme iliúkisi bulunmaktadr. Buna ek
olarak ba÷ml ve ba÷msz de÷iúkenlerin yeri de÷iútirilerek test tekrarlanmú
ve ilgili sonuçlar Tabloda raporlanmútr. Kamu harcamalarnn kamu
gelirleri tarafndan açkland÷ modelde, yalnzca sabitte krlma içeren
modelde eúbütünleúme iliúkisi bulunamamútr. Bununla beraber trendde ve
sabitte krlma içeren modelde %5 anlamllk düzeyinde eúbütünleúme
iliúkisi tespit edilmiútir.
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Tablo 3: GR ve R De÷iúkenleri øçin Johansen ve Maki Eúbütünleúme
Testleri
Johansen EúBütünleúme Testi
øz (Trace)
østatisti÷i

Kritik
De÷er %5

pde÷eri

Max
østatisti÷i

Ho:r=0
Ho:r1
Sonuç

Kritik
De÷er
%5
14,26
3,84

pde÷eri

22,02
15,49
0,0045 20,72
0,004
1,29
3,84
0,2552 1,30
0,225
En fazla 1 adet eúbütünleúme iliúkisi bulunmaktadr.
Katsay
Standart Sapma Wald testi p-de÷eri*
0,53
0,134
0,0007
Maki (2012) Eúbütünleúme Testi (Ba÷ml de÷iúken:R, Ba÷msz de÷iúken:GR)
Model F østatisti÷i
Kritik
Kritik De÷er %5
Kritik De÷er %10
De÷er %1
0
-13,93
-5,563
-5,083
-4,784
1
-14,66
-5,833
-5,373
-5,106
Krlma Tarihleri:*58,82,117
Maki (2012) Eúbütünleúme Testi (Ba÷ml de÷iúken:GR, Ba÷msz de÷iúken:R)
Model F istatisti÷i
Kritik
Kritik De÷er %5
Kritik De÷er %10
De÷er %1
0
-4,08
-5,563
-5,083
-4,784
1
-5,45
-5,833
-5,373
-5,106
Krlma Tarihleri: -

Not: Johansen eúbütünleúme testi için optimal gecikme uzunlu÷u Schwarz bilgi kriteri
kullanlarak 3 olarak belirlenmiútir.
*Krlma tarihleri yapsal krlmalarn kaçnc gözlemde gerçekleúti÷ini ifade etmektedir.
Buna göre, krlmalar srasyla 2010 Ekim, 2012 Ekim ve 2015 Eylül tarihlerinde
gerçekleúmiútir.

Johansen ve Maki eúbütünleúme testleri kamu geliri ile kamu harcamalar
arasndaki uzun dönemli iliúkinin do÷rusal oldu÷unu varsaymaktadr. Ancak
literatürde yer alan farkl ülke örneklerinde bu iki de÷iúken arasnda do÷rusal
olmayan iliúkinin varl÷ndan bahsedilmektedir. Do÷rusal olmayan uzun
dönemli bir iliúkinin varl÷ durumunda, eúbütünleúme iliúkisini analiz etmek
için etkin araçlardan bir tanesi de kantil eúbütünleúme testidir. Buna göre,
kamu geliri ile kamu harcamalar arasndaki iliúkiyi yüzdelik dilimler
boyunca takip etmek mümkündür. Bu amaçla uygulanan Kantil CUSUM
eúbütünleúme testinin sonuçlar Tablo 4’de yer almaktadr.
Tablo 4: GR ve R De÷iúkenleri øçin Kantil CUSUM Eúbütünleúme
Testi
Cs istatisti÷i
p-de÷eri
Katsay

%20
9,36
1,0
0,595

Yüzdelik Dilimler
%40
%60
8,37
5,67
1,0
1,0
0,733
0,673
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Tabloda yer alan Cs istatisti÷i, eúbütünleúme için yaplan CUSUM test
istatisti÷idir. Sonuçlara göre birikimli bir úekilde artan her %20’lik dilimde
kamu geliri ile kamu harcamalar arasnda eúbütünleúme iliúkisi
bulunmaktadr. Bu sonuç, her yüzdelik dilimde mali sürdürülebilirli÷in
geçerli oldu÷unu göstermektedir. Bununla birlikte sürdürülebilirli÷in zayf
ya da güçlü oldu÷unu belirlemek amacyla her dilim için eúbütünleúme
vektörü tahmin edilmiútir. Tamamen uyarlanmú katsay tahminleri
Tablo 4’de yer almaktadr. Tahmin edilen tüm katsaylar %1 anlamllk
düzeyinde istatistiki olarak sfrdan farkldr. Buna göre incelenen her
dilimde zayf sürdürülebilirli÷in geçerli oldu÷u söylenebilir.
ùekil 1: Eúbütünleúme Vektörüne øliúkin Katsay Tahminleri

ùekil 1, do÷rusal bir iliúki öngören Johansen eúbütünleúme testinin
katsay tahmini ile kantil eúbütünleúme testinin katsay tahminini birlikte
göstermektedir. Buna göre kamu geliri ile kamu harcamas arasndaki uzun
dönemli iliúki yüzdelik dilimler boyunca de÷iúmektedir. Eúbütünleúme
iliúkisinin katsays Johansen testine göre 0,53 iken kantil regresyon
tahminine göre 0,59 ile 0,73 arasnda de÷iúmektedir. Kantil regresyon
tahmini ile elde edilen katsaylar tüm yüzdelik dilimlerde do÷rusal model ile
tahmin edilen ortak katsayya göre bire daha yakndr. Öte yandan ilk
%20’lik dilimden sonra katsaynn artt÷ gözlemlenmektedir. Özetle
Türkiye için incelenen dönemde her iki teste göre zayf mali sürdürülebilirlik
geçerlidir. Bununla birlikte kriz dönemini de içeren en düúük yüzdelik
dilimden sonraki dilimlerde sürdürülebilirlik giderek güçlenmiútir.
Sonuç
Maliye politikas ekonomik durgunluk dönemlerinde ekonomiyi
canlandrmak için sklkla baúvurulan bir araçtr. Ancak maliye politikasnn
canlandrma etkisi, kamu aç÷nn sürdürülebilirli÷i ile do÷rudan iliúkilidir.
Geniúletici maliye politika uygulamalarnn kamu aç÷nda sebep oldu÷u
artún ne kadarnn ekonomik geniúlemeden kaynaklanan kamu geliri artú
ile telafi edildi÷i ise maliye politikasnn etkinli÷ini belirlemektedir. Bir
baúka ifade ile kamu aç÷nn sürdürülebilirli÷i, durgunluk dönemlerinde
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maliye canlandrma politikalarnn snrn çizmektedir. Bu çalúmada
Türkiye ekonomisi için küresel kriz dönemini de içeren 2006-2017 yllar
arasnda kamu aç÷nn sürdürülebilirli÷i incelenmiútir.
Mali sürdürülebilirlik Hakkio ve Rush (1991) tarafndan sunulan ve
Quintos (1995) tarafndan geliútirilen dönemler aras bütçe kst yöntemiyle
incelenmiútir. Öncelikle kamu aç÷nn birinci dereceden dura÷an oldu÷u
yapsal krlmay dikkate alan birim kök testleri ile belirlenmiútir. Bununla
beraber kamu geliri ile kamu harcamas arasnda uzun dönemli bir iliúki olup
olmad÷ eúbütünleúme testleri ile belirlenmeye çalúlmútr. Her iki
de÷iúkenin de birinci dereceden dura÷an oldu÷u saptandktan sonra
aralarnda uzun dönemli bir iliúki olmad÷ çeúitli eúbütünleúme
yöntemleriyle snanmútr. Elde edilen bulgulara göre, sadece kamu
harcamasndan kamu gelirine do÷ru uzun dönemli bir iliúki tespit
edilmektedir.
Kamu harcamasnn katsays istatistiki olarak test edilmiú ve sfr ile bir
arasnda oldu÷u sonucuna ulaúlmútr. Buna göre incelenen dönemde kamu
aç÷nn zayf formda sürdürülebilir oldu÷unu göstermektedir. Türkiye’de
mali sürdürülebilirlik literatürle beraber de÷erlendirildi÷inde Türkiye’de
zayf mali sürdürülebilirli÷in devam etti÷i söylenebilir. Bunun yansra kamu
gelirinin kamu harcamasna tepkisinin yüzdelik dilimler boyunca asimetrik
oldu÷u gözlemlenmiútir. ølk %20’lik dilim, sürdürülebilirli÷in en zayf
oldu÷u dönemi kapsamaktadr. Kriz dönemini içeren bu dilimden sonra
sürdürülebilirlik artmú olsa da dalgal bir seyir izlemektedir. Bu açdan
bakld÷nda, 2008 krizine ra÷men mali sürdürülebilirli÷in devam etti÷i
görülmektedir. Türkiye’de kamu harcamalarnn kamu geliri yaratma
kabiliyetinin kriz dönemine ra÷men sürmesi maliye politikasnn etkinli÷i
açsndan olumludur.
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