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Öz 
Çal mann amac i çi dövizlerinin finansal geli me üzerindeki etkisini 

ölçmektir. Çal ma 44 geli mekte olan ülkeyi ve 1994-2017 dönemini 
kapsamaktadr. Analizde ba ml de i ken olarak finansal geli mi lik 
endeksi kullanlm tr. Ayrca endeksin alt kriterleri olan finansal kurumlar 
ve finansal piyasalar endeksi verileri de ba ml de i ken olarak 
kullanlm tr. Ba msz de i ken olarak i çi dövizi gelirleri, ki i ba  GSYH, 
ticari açklk ve enflasyon verileri kullanlm tr. ki a amal sistem 
genelle tirilmi  momentler metodu kullanlarak yaplan analiz sonucuna 
göre i çi dövizi gelirleri, ki i ba  GSYH ve ticari açklk finansal geli meyi, 
finansal kurumlar ve finansal piyasalar istatistiksel olarak anlaml ve 
pozitif etkilerken enflasyon negatif etkilemektedir.  
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Abstract 
The aim of the study is to measure the effect of workers’ remittances on 

financial development. The study on 44 developing countries covers the 
period 1994-2017. In the empirical analysis of the study, financial 
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development index data was used as the dependent variable. However, 
financial institutions and financial markets index data, which are the sub-
criteria of the index, are also used in the study as dependent variables. As 
independent variables, workers' remittances, GDP per capita, trade 
openness and inflation data are used. According to the results of the analysis 
made using the Two-Stage System Generalized Moments Method, workers' 
remittances, per capita GDP and trade openness, financial development, 
financial institutions and financial markets are statistically significant and 
positive, while inflation is negatively. 

 
Keywords: Remittance, Financial Development, Panel Data 
 
JEL Classification Codes: F24, G15, C33 
 
Giri  
Tarihsel olarak i çi dövizleri ülkelerde ya anan ekonomik krizler, salgn 

hastalklar gibi pek çok olumsuz konjonktürden etkilenmi tir. Bu gibi 
belirsizli in yüksek oldu u dönemlerde i çiler sahip olduklar dövizleri daha 
çok ailelerine göndermektedirler. Dolaysyla küresel piyasalarda yarattklar 
hareketlilik makroekonomik açdan pek çok ülkeyi etkilemektedir. Özellikle 
geli mekte olan ülkeler açsndan, i çi dövizleri di er kaynaklara oranla daha 
fazla d  gelir elde etmelerini sa layan önemli bir kaynak olarak ifade 
edilmektedir.  

çi dövizleri göçmenlerin men e ülkelerine gönderdikleri paralar olup 
küresel ekonomi içerisinde dikkate alnmas gereken önemli bir güçtür. 
Göçmenler, geride braktklar aile fertleri için bu özel kar lksz para 
transferlerini genellikle tek seferde birkaç yüz dolar olarak 
gerçekle tirmekte, bu rakam ylda milyarlarca dolara ula makta ve bu para 
transferleri resmi ya da gayri resmi kanallarla yaplabilmektedir. Dolaysyla 
i çilerin dövizleri neticesinde gerçekle en havale i lemleri en büyük 
uluslararas finansal kaynak ak n yanstmaktadr. Geli mekte olan ülkeler 
açsndan i çi dövizleri portfolyo ak ndan, do rudan yabanc yatrmlardan 
daha çok ve önemli bir d  finansman kayna dr (Ratha ve Mohapatra, 
2007:1, Nyamongo vd., 2012:242; Shera ve Meyer, 2013:4). 

çi dövizlerinin ekonomik etkisine dair teorik ve ampirik ara trmalar 
oldukça kar k sonuçlar vermektedir. Örne in Catrinescu vd. (2009) 
tarafndan olumlu yan olarak i çi dövizlerinin yoksullu un azaltlmasna 
katk sa layaca  ve baz durumlarda ise hane halklarnn yatrmlarn ve 
tasarruflarn finanse etmek için sermaye sa layaca  öne sürülmü tür. Baz 
ülkeler için uluslararas i çi dövizleri esas olarak ulusal harcanabilir geliri 
arttrarak makroekonomik büyümeyi te vik etmektedir. Buna kar lk 
olumsuz yan olarak ise ülkelerde “Hollanda Hastal ”1 olarak adlandrlan 

1Hollanda Hastal , do al kaynak yönünden zengin olan ülkelerin gelir art na ba l olarak ticarete konu 
olmayan mallara ve hizmetlere olan taleplerinin artmas neticesinde bu mal ve hizmetlere yönelik 
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benzer bir durumun ortaya çkaca  ve bunun sonucunda ihracat 
performansnn snrlanaca  ve dolaysyla üretim ve istihdamn azalaca  
belirtilmi tir.  

çi dövizlerinin finansal sistem içerisinde yüksek oranda i lem hacmine 
sahip olmalar ülkelerin finansal geli me düzeylerini de önemli ölçüde 
etkilemektedir. Özellikle son yllarda i çi dövizlerinin ekonomik büyüme ile 
birlikte finansal geli me üzerinde yaratt  etki sklkla tart lmaktadr. 
Finansal geli me kavram (i) olas yatrmlar hakknda ön bilgi üretilmesi, 
(ii) yatrmlarn izlenmesi ve kurumsal yöneti imin uygulanmas, (iii) riskin 
ticareti, çe itlendirilmesi ve yönetimi, (iv) tasarruflarn ak kanl  ve 
birle tirilmesi ve (v) mal ve hizmet al veri i olarak tanmlanmaktadr 
(Levine, 2005:6). Finansal geli me çok boyutlu bir süreçtir. Ça mzda, 
dünya genelinde finansal sektörler geli mi  ve modern finansal sistemler çok 
yönlü hale gelmeye ba lam tr. Örne in, bankalar tipik olarak en büyük ve 
en önemli finansal kurulu  olmakla birlikte yatrm bankalar, sigorta 
irketleri, yatrm fonlar, emeklilik fonlar, risk sermayesi irketleri ve di er 

birçok banka d  finansal kurulu  türü u anda önemli roller oynamaktadr. 
Benzer ekilde, finansal piyasalar bireylerin ve firmalarn tasarruflarn 
çe itlendirmelerini sa layacak ekilde geli mi tir ve firmalar artk geleneksel 
banka kredileri vererek hisse senetleri, tahviller ve toptan para piyasalar 
aracl yla para toplayabilmektedir. Bu tür finansal kurumlarn ve 
piyasalarn etkile imi, finansal hizmetlerin sunumunu kolayla trr  
(Svirydzenka, 2016:4). 

Bankaclk kanallar aracl yla i çi dövizlerini te vik etmek, daha fazla 
tasarruf yaplmasn ve yatrm frsatlaryla tasarrufun daha iyi 
e le tirilmesini sa layarak gelirlerin artmasna katk sa lanabilir. Döviz 
gelirleri, bir banka hesab aracl  ile gönderilmek yerine fiziki olarak elden 
i lem yolu ile gönderildi i takdirde tasarruf etme e iliminin daha zayf olma 
durumu ortaya çkabilecektir. Neticede bu durum finans piyasalarn 
olumsuz etkileyebilir. Ancak pek çok fakir hane halk ve göçmen için 
havale, resmi olarak finansal sektörlerle tek temas noktasdr. Bankalar ve 
di er finansal kurulu lar, havale hizmetleri sa layarak mevduat ve kredi 
ürünleri için yeni mü teriler çekebilir. Finansal kurulu lar aracl yla büyük 
miktarda veya toplu olarak para gönderildi inden, para gönderimi çal mas 
finansal kurumlar açsndan önemlidir (Ratha, 2007:6-7; Githaiga ve Kabiru, 
2014:399). 

Küresel piyasalarda geli mi  ve geli mekte olan ülkelere gelen i çi dövizi 
ak  yüksek oranda gerçekle mektedir. Dü ük ve orta gelirli ülkelere 
yaplan yllk i çi dövizi ak lar 2017 ylnda 483 milyar dolar olarak 
gerçekle mi  olup 2018 ylnda 529 milyar dolara ula m tr. Di er bir 

üretimde art  ortaya çkmaktadr. çi dövizlerine de ba l olarak ulusal parann de er kaybetmesi ile 
birlikte ihraç mallarnn fiyatlarnn yükselmesi ticaretin azalmasna ve bunun sonucunda da ülkelerde 
i sizli in ve fakirli in yüksek oranda artmasna sebep olmaktadr. Detayl bilgi için bkz. Behzadan vd. 
(2017). 
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ifadeyle i çi dövizi ak  bir önceki döneme kyasla rekor düzeyde bir art  
göstererek %9,6 olarak gerçekle mi tir.  

 Yüksek gelirli ülkelere ak larn da dâhil oldu u küresel toplam i çi 
dövizleri, 2017'de 633 milyar dolardan 2018'de 689 milyar dolara ula m tr 
(KNOMAD, 2019:3). 

 
ekil 1: Geli mi  ve Geli mekte Olan Ülkelere li kin çi Dövizleri, 

1994-2017 (ABD Dolar) 

 
Kaynak: World Bank veri tabanndan elde edilen verilerle yazar tarafndan olu turulmu tur. 

 
ekil 1’de geli mekte olan ülkelerin ve geli mi  ülkelerin i çi dövizlerine 

ili kin trendleri yer almaktadr. Görüldü ü üzere küresel piyasalarda 
geli mekte olan ülkeler geli mi  ülkelerden daha yüksek bir art  trendi 
göstermektedir. Yllar itibaryla geli mekte olan ülkelerin finansal 
piyasalarda daha fazla aktif olmas yüksek oranda küreselle me çabas içinde 
olmalar dikkat çekmektedir. Özellikle geli mekte olan ülkelerden geli mi  
ülkelere göç edip çal an i çilerin sahip olduklar paralar ailelerine veya 
arkada larna finans piyasas aracl yla göndermeleri bu durumu 
açklamaktadr. Dolaysyla geleneksel olarak do rudan yabanc yatrmlarn 
finansal sistem içinde büyük paya sahip olmasnn yannda geli mekte olan 
ülkeler açsndan yakla k son 25 yllk süreçte finansal piyasalarda i çi 
dövizlerinin önemi giderek artmaktadr.  

Çal mann amac i çi dövizlerinin finansal geli me üzerindeki etkisini 
incelemektir. 44 geli mekte olan ülke üzerine yaplan çal ma 1994-2017 
dönemini kapsamaktadr. Çal mann ikinci a amasnda konuya ili kin 
literatür ara trmas yaplm tr. Ardndan çal mann ampirik a amasnda ki 
A amal Genelle tirilmi  Momentler Metodu (GMM) yöntemi kullanlarak 
analiz yaplm tr. Son a amada ise analiz sonucu elde edilen bulgular 
sunulmu tur. 
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1. Literatür Ara trmas 
çi dövizleri üzerine yaplan çal malarda ekonomik büyüme gibi pek 

çok farkl sosyo-ekonomik gösterge (sa lk, e itim, yoksulluk, gelir 
adaletsizli i vb.) çal malarda kullanlm tr. Bu göstergelerden biri de 
finansal geli medir. Finansal geli me ile i çi dövizleri arasndaki ili kiyi 
inceleyen literatür son yllarda dikkat çekmeye ve hala geli meye devam 
etmektedir. Ancak konuya ili kin öncelikli literatür i çi dövizleri ile 
ekonomik büyüme arasndaki ili kiyi inceleyerek ba lam tr. Bu 
çal malarn önemli bir ksmnda pozitif ili ki (Straubhaar, 1985; Burney ve 
Ahmad, 1987; Ahortor ve Adenutsi, 2008;  Catrinescu vd., 2009; Fayissa ve 
Nsiah, 2010; Cooray, 2012;  Ar ve Özcan, 2012; Biçen, 2017; Shirazi vd., 
2018) bulunmu ken baz çal malarda negatif ili ki (Chami vd., 2003; Chami 
vd., 2005; Garcia-Fuentes ve Kennedy, 2009; Jongwanich ve Kohpaiboon, 
2019) tespit edilmi tir. Bu literatür ara trmalarnn ardndan ülkelerin 
ekonomik büyüme performanslar yannda piyasalarn küreselle mesiyle 
birlikte i çi dövizlerinin ülkelerin finansal geli melerini etkileyip 
etkilemedi i sorusu gündeme gelmi tir. 

Aggarwal vd. (2006) çal masnda i çi dövizlerinin finansal geli me 
üzerindeki etkisi ara trlm tr. 99 geli mekte olan ülke üzerine yaplan 
1975-2003 dönemini kapsamaktadr. Çal mada finansal geli menin 
göstergesi olarak banka mevduat/GSYH ve banka kredisi/GSYH verileri 
kullanlm tr. Sabit etkiler ve GMM analizi sonuçlarna göre i çi dövizi 
gelirleri her iki finansal geli me göstergesini istatistiksel olarak anlaml ve 
pozitif etkilemektedir. 109 geli mekte olan ülkeyi ve 1975-2007 dönemini 
dikkate alarak konuyu yeniden ele alan Aggarwal vd.’nin (2011) 
çal malarnda elde edilen sonuçlar bir önceki çal malarnda elde edilen 
bulgularla ayndr. Chowdhury (2011) tarafndan Banglade  ekonomisi 
üzerine yaplan çal mada 1971-2008 dönemine ili kin i çi dövizlerinin 
finansal geli me üzerindeki etkisi ara trlm tr. Dinamik hata düzeltme 
modeli (ECM) analizi sonucuna göre i çi dövizleri finansal geli meyi 
istatistiksel olarak anlaml ve pozitif etkilemektedir. Gupta vd. (2009) 
çal mas 44 Sahra Alt Afrika ülkesini ve 5’er yllk ortalama periyotlar 
olmak üzere 1975-2004 dönemini kapsamaktadr. Çal mada finansal 
geli menin göstergesi olarak banka mevduat/GSYH ve M2 para arz/GSYH 
verileri kullanlm tr. Sabit etkiler modeli tahmin sonuçlarna göre i çi 
dövizleri banka mevduatn istatistiksel olarak anlaml ve pozitif etkilerken 
M2 para arz üzerinde istatistiksel olarak anlaml bir etkide bulunamam tr. 
Agir vd. (2011) tarafndan yaplan çal mada i çi dövizleri ile finansal 
geli me arasndaki nedensellik ili kisi ara trlm tr. 9 MENA ülkesi üzerine 
yaplan çal ma 1980-2007 dönemini kapsamaktadr. Çal mada finansal 
geli menin göstergesi olarak finansal geli mi lik endeksi verisi olu turularak 
kullanlm tr. Panel Vektör ECM (VECM) analizi sonucuna göre i çi dövizi 
gelirlerinden finansal geli meye tek yönlü nedensellik ili kisi bulunmu tur. 
Masuduzzaman (2014) tarafndan Banglade  üzerine yaplan çal ma 1981-
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çal malarnda elde edilen sonuçlar bir önceki çal malarnda elde edilen 
bulgularla ayndr. Chowdhury (2011) tarafndan Banglade  ekonomisi 
üzerine yaplan çal mada 1971-2008 dönemine ili kin i çi dövizlerinin 
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geli me arasndaki nedensellik ili kisi ara trlm tr. 9 MENA ülkesi üzerine 
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Masuduzzaman (2014) tarafndan Banglade  üzerine yaplan çal ma 1981-
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2013 dönemini kapsamaktadr. Finansal geli menin göstergesi olarak M2 
para arz/GSYH, yurt içi mevduat/GSYH ve banka kredileri/GSYH verileri 
kullanlm tr. ECM analizi sonucuna göre i çi dövizleri finansal geli meyi 
istatistiksel olarak anlaml ve pozitif etkilemektedir. Karikari vd. (2016) 
tarafndan yaplan çal mada, finansal geli menin göstergesi olarak banka 
mevduat/GSYH, M2 para arz/GSYH ve özel sektör kredileri/GSYH verileri 
kullanlm tr. Afrika’daki 50 geli mekte olan ülke üzerine yaplan çal ma 
1990-2011 dönemini kapsamaktadr. Analiz sonucuna göre de i kenler 
arasnda çift yönlü nedensellik ili kisi tespit edilmi tir. Williams (2016) 
tarafndan 45 Sahra Alt Afrika ülkesi üzerine yaplan çal mada i çi 
dövizlerinin finansal geli me üzerindeki etkisi ara trlm tr. Çal mada 
finansal geli menin göstergesi olarak özel sektör kredileri/GSYH, banka 
mevduat/GSYH ve banka likit borçlar/GSYH verileri kullanlm tr. 1970-
2013 dönemine ili kin verilerle yaplan Sistem GMM analizi sonucuna göre 
i çi dövizleri finansal geli me göstergelerini istatistiksel olarak anlaml ve 
pozitif etkilemektedir.   

Polat (2018) tarafndan geli mekte olan ülkeler üzerine yaplan çal ma 
2002-2014 dönemini kapsamaktadr. Çal mada finansal geli menin 
göstergesi olarak geni  para/GSYH, finans sektörü tarafndan sa lanan 
krediler/GSYH ve özel sektör kredileri/GSYH verileri kullanlm tr. GMM 
analizi sonucuna göre finansal geli me ile i çi dövizleri arasnda istatistiksel 
olarak anlaml bir ili ki bulunamam tr. Fromentin (2018) tarafndan 32 
Latin Amerika ve Karayip ülkesi üzerine yaplan çal mada i çi dövizleri ile 
finansal geli me arasndaki nedensellik ili kisi ara trlm tr. 1970-2013 
dönemini kapsayan çal mada finansal geli menin göstergesi olarak özel 
sektör kredileri/GSYH ve M2 para arz/GSYH verileri kullanlm tr. 
Standart Granger ve Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik analizi 
sonuçlarna göre de i kenler arasnda çift yönlü nedensellik ili kisi 
bulunmaktadr. Bhattacharya vd.  (2018) tarafndan 57 geli mi  ve 
geli mekte olan ülke üzerine yaplan çal mada gelen i çi dövizleri ile 
finansal geli me arasndaki ili ki ara trlm tr. 1992-2012 dönemine ait 
panel verilerin kullanld  çal mada finansal geli menin göstergesi olarak 
geni  para/GSYH, piyasa kapitalizasyonu/GSYH ve özel sektör 
kredileri/GSYH verileri kullanlm tr. Dinamik sistem GMM yöntemi 
sonucuna göre i çi dövizleri finansal geli meyi istatistiksel olarak anlaml ve 
pozitif etkilemektedir. Dumitrescu ve Hurlin (2012) nedensellik analizi 
sonucuna göre ise i çi dövizinden özel sektör kredilerine tek yönlü 
nedensellik ili kisi bulunmu tur. Qiang vd. (2019) tarafndan yaplan 
çal mada i çi dövizlerinin finansal kurulu lar üzerindeki etkisi 
incelenmi tir. Çal ma 50 ülke ve 1988-2014 dönemini kapsamaktadr. 
Çal mada finansal kurulu larn göstergesi olarak World Bank tarafndan 
geli tirilen dört kriter kullanlm tr. Sistem GMM analizi sonucuna göre i çi 
dövizleri finansal kurumlarn derinli ini, verimlili ini, istikrarn ve 
kârll n pozitif etkilemektedir. Keho (2020) tarafndan yaplan çal mada 
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seçilen 10 Bat Afrika ülkesine ili kin i çi dövizlerinin finansal geli me 
üzerindeki etkisi ara trlm tr. Finansal geli menin göstergesi olarak özel 
sektör kredileri/GSYH ve M2 para arz/GSYH verileri kullanlm tr. 1980-
2017 dönemini kapsayan çal mada Ortak li kili Etkiler Ortalama Grup 
(CCEMG) tahmincisi kullanlm tr. Analiz sonucuna göre uzun dönemde 
i çi dövizleri özel sektör kredilerini istatistiksel olarak anlaml ve negatif 
etkilerken, M2 para arzn istatistiksel olarak anlaml ve pozitif 
etkilemektedir. 

Literatürde yaplan çal malar genel olarak de erlendirildi inde i çi 
dövizlerinin finansal geli me üzerindeki etkisini inceleyen çal malarn 
saysnda özellikle son yllarda art  görülmektedir. Bununla birlikte finansal 
geli menin göstergesi olarak ço unlukla özel sektör kredileri, M2 para arz, 
banka mevduat gibi veriler kullanlmaktadr. Finansal geli menin göstergesi 
olarak finansal geli me endeksinin kullanld  ve ba ml de i ken olarak 
bu endeksin alt kriterlerinin de ayr ayr kullanld  çal malarn snrl 
sayda olmas çal mann literatüre katks olarak ifade edilebilir. 

 
2. Veri Seti ve Model 
Çal mada i çi dövizleri ile finansal geli me arasndaki ili ki panel veriler 

kullanlarak ara trlm tr. Çal mada i çi dövizlerinin finansal geli me 
endeksi üzerindeki etkisi ile birlikte alt kriterleri olan finansal kurumlar 
endeksi ve finansal piyasalar endeksi üzerindeki etkisi de ayr ayr 
ara trlm tr.  44 geli mekte olan ülke üzerine yaplan çal ma 1994-2017 
dönemini kapsamaktadr.  

 
Tablo 1: De i kenlerin Tanmlanmas 

Kategori De i kenin Ad De i kenin 
Tanm 

Elde Edilen 
Kaynak 

Ba ml De i ken 
(Model 1) fd 

Finansal 
Geli mi lik 
Endeksi 

IMF 

Ba ml De i ken 
(Model 2) fi Finansal Kurumlar 

Endeksi IMF 

Ba ml De i ken 
(Model 3) fm Finansal Piyasalar 

Endeksi IMF 

Ba msz De i ken rmt 
Ülkeye Gelen çi 
Dövizleri (% 
GSYH) 

World Bank 

Kontrol 
De i kenler 

pcgdp Ki i Ba  GSYH 
(%) World Bank 

trade Ticari açklk  (% 
GSYH) World Bank 

inf Enflasyon (GSYH 
Deflatörü, %) World Bank 
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Çal mada i çi dövizlerinin finansal geli mi lik üzerindeki etkisi 
incelenirken finansal geli mi lik endeksinin alt kriterleri de ayr ayr 
modellenerek incelenmi tir. Tahmin edilen ekonometrik modeller a a daki 
gibidir: 

Model 1:   (1) 
Model 2:   (2) 
Model 3:    (3) 
Modellerde kullanlan i alt indisi ülkeleri, t alt indisi zaman, , , ve   

ise hata terimlerini göstermektedir. Model 1’de ba ml de i ken olarak 
finansal geli mi lik endeksi, Model 2’de ba ml de i en olarak finansal 
kurumlar endeksi ve Model 3’te ise ba ml de i ken olarak finansal 
piyasalar endeksi verileri kullanlm tr. Finansal geli mi lik endeksi IMF 
tarafndan yakla k 183 ülkeyi kapsayacak ekilde hesaplanmaktadr. Bu 
endeks 1980’den itibaren yllk olarak hesaplanan verileri içermektedir. 
Endeks finansal kurumlar endeksi ve finansal piyasalar endeksi olmak üzere 
2 ana kritere ve 6 alt kritere dayal olarak hesaplanmaktadr. Finansal 
kurumlarn ve finansal piyasalarn derinli i, eri imi ve etkinli i üzerine 
ülkelerin endeks de erleri sralamas yaplmaktadr ( ekil 1). 

 
ekil 1: Finansal Geli mi lik Endeksinin Snflandrlmas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaynak: IMF (2019),  Financial Development Index Database, 
https://data.imf.org/?sk=F8032E80-B36C-43B1-AC26-493C5B1CD33B 

 
  

Derinlik 

Finansal Kurumlar  
Endeksi 

Finansal Piyasalar 
Endeksi 

Finansal Geli mi lik Endeksi 

Eri im Etkinlik Derinlik Eri im Etkinlik 



Geli mekte Olan Ülkelerde çi Dövizlerinin Finansal Geli me Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel 
Veri Analizi 

106 Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2020; 178:98-114

Tablo 2: Finansal Geli mi lik Endeksinin Göstergeleri 
Finansal Kurumlar Endeksi Finansal Piyasalar Endeksi 
Kategori Gösterge Kategori Gösterge 

Derinlik 

Özel sektör 
kredileri/GSYH 

Derinlik 

Sermaye Piyasas 
Kapitalizasyonu/ GSYH 
Hisse Senedi lem 
Hacmi/GSYH 

Emeklilik fonu 
varlklar/GSYH 

Devlet ç Borçlanma 
Senetleri/GSYH 

Yatrm Fonu 
Varlklar/GSYH 

Finansal irketlerin Toplam 
Borçlanma Senetleri /GSYH 

Hayat ve Hayat D  
Sigorta Primleri/GSYH 

Finansal Olmayan 
irketlerin Toplam 

Borçlanma Senetleri/GSYH 

Eri im 

100.000 Yeti kin Ba na 
Banka ubesi 

Eri im 

En Büyük 10 irket D nda 
Olan Piyasa Kapitalizasyon 
De erinin Yüzdesi 

100.000 Yeti kin Ba na 
ATM 

Borç Verenlerin Toplam 
Says (Yurt çi, Yurt D  ve 
Finansal irketler) 

Etkinlik 

Net Faiz Marj 

Etkinlik 

Hisse Senedi Piyasas Devir 
Hz 
(Hisse Senedi lem 
Hacmi/Toplam 
Kapitalizasyon) 

Borç Verme ve Mevduat 
Faiz Oran Fark 
Faiz D  Gelir/ Toplam 
Gelir 
Sabit Maliyetler/Toplam 
Varlklar 
Aktif Kârllk 
Özsermaye Kârll  

Kaynak: Svirydzenka (2016:8), IMF Staff Estimates. 
 
Tablo 2’de finansal geli mi lik endeksinin hesaplanmasnda kullanlan 

finansal kurumlar ve finansal piyasalar endeksi göstergeleri yer almaktadr. 
Her gösterge 0 ile 1 arasnda normalize edilmektedir. Bu nedenle, belirli bir 
de i kenin zaman içindeki ve ülkelerdeki en yüksek (en dü ük) de eri 1 (0) 
ve di er tüm de erler bu maksimum (minimum) de erlere göre 
ölçülmektedir. A r gözlemlerden kaynaklanan sorunlardan kaçnmak için 
verilerin güven aral  %5 ve %95 olarak belirlenmi tir. Göstergeler, daha 
yüksek de erlerin daha büyük finansal geli meyi gösterece i ekilde 
tanmlanmaktadr (Sahay vd., 2015:12). 

Literatürde yer alan çal malarda oldu u üzere tek bir de i ken ile 
finansal geli meyi temsil etmek yerine çal mada çok boyutlu bir endeksin 
kullanlmas tercih edilmi tir. Çal mann esas amacn olu turan ba msz 
de i ken ise ülkeye gelen i çi dövizlerinin GSYH’ye orandr. Kontrol 
de i ken olarak ise ki i ba  GSYH, ticari açklk ve enflasyon verileri 



Geli mekte Olan Ülkelerde çi Dövizlerinin Finansal Geli me Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel 
Veri Analizi 

106 Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2020; 178:98-114

Tablo 2: Finansal Geli mi lik Endeksinin Göstergeleri 
Finansal Kurumlar Endeksi Finansal Piyasalar Endeksi 
Kategori Gösterge Kategori Gösterge 

Derinlik 

Özel sektör 
kredileri/GSYH 

Derinlik 

Sermaye Piyasas 
Kapitalizasyonu/ GSYH 
Hisse Senedi lem 
Hacmi/GSYH 

Emeklilik fonu 
varlklar/GSYH 

Devlet ç Borçlanma 
Senetleri/GSYH 

Yatrm Fonu 
Varlklar/GSYH 

Finansal irketlerin Toplam 
Borçlanma Senetleri /GSYH 

Hayat ve Hayat D  
Sigorta Primleri/GSYH 

Finansal Olmayan 
irketlerin Toplam 

Borçlanma Senetleri/GSYH 

Eri im 

100.000 Yeti kin Ba na 
Banka ubesi 

Eri im 

En Büyük 10 irket D nda 
Olan Piyasa Kapitalizasyon 
De erinin Yüzdesi 

100.000 Yeti kin Ba na 
ATM 

Borç Verenlerin Toplam 
Says (Yurt çi, Yurt D  ve 
Finansal irketler) 

Etkinlik 

Net Faiz Marj 

Etkinlik 

Hisse Senedi Piyasas Devir 
Hz 
(Hisse Senedi lem 
Hacmi/Toplam 
Kapitalizasyon) 

Borç Verme ve Mevduat 
Faiz Oran Fark 
Faiz D  Gelir/ Toplam 
Gelir 
Sabit Maliyetler/Toplam 
Varlklar 
Aktif Kârllk 
Özsermaye Kârll  

Kaynak: Svirydzenka (2016:8), IMF Staff Estimates. 
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Literatürde yer alan çal malarda oldu u üzere tek bir de i ken ile 
finansal geli meyi temsil etmek yerine çal mada çok boyutlu bir endeksin 
kullanlmas tercih edilmi tir. Çal mann esas amacn olu turan ba msz 
de i ken ise ülkeye gelen i çi dövizlerinin GSYH’ye orandr. Kontrol 
de i ken olarak ise ki i ba  GSYH, ticari açklk ve enflasyon verileri 
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kullanlm tr. Dengeli bir panel veri seti ile çal abilmek adna dönem 
olarak 1994-2017 dönemi belirlenmi tir.  

Tablo 3’te tanmlayc istatistiklere ili kin bilgiler yer almaktadr: 
 
Tablo 3: Tanmlayc statistikler 

De i ken 
Ad 

Gözlem 
Says Ortalama Standart 

Sapma Minimum Maksimum 

fd 1,056     0,2679838    0,1411334   0,0238348   0,7299587 
fi 1,056     0,3415729    0,1449401 0 0,7399356 
fm 1,056     0,1879095    0,1814126      0    0,7043636 
rmt 1,056        3,457627    4,871314       0,0026788 32,27053 
trade 1,056     72,67857     36,8701    14,61021    220,4068 
pcgdp 1,056     2,388271    3,718391   -37,00213    13,69319 
inf 1,056      17,4037     107,7819   -29,69107    2302,841 

 
Tablo 3’te görüldü ü üzere toplam gözlem says 1.506’dr. Finansal 

geli me endeksinin ortalamas 0,2679838, minimum 0,0238348, maksimum 
0,7299587’dir. Ticari açkl n ortalamas 72,67857 iken enflasyonun 
ortalamas 17,4037’dir. çi dövizlerinin ortalamas 3,457627 ve standart 
sapmas 4,871314’tür. Literatürde yaplan ampirik çal malar   nda 
çal mann ekonometrik a amasnda ki A amal Sistem GMM yöntemi 
uygulanm tr. Çal mann sonraki a amasnda kullanlan ekonometrik 
yönteme ili kin bilgiler sunulacaktr. 

 
3. Ekonometrik Yöntem 
Literatürde yer alan ampirik çal malardan hareketle olu turulan 

modellerin dinamik bir yapya sahip oldu u tespit edilmi tir. Bununla 
birlikte GMM yöntemi içselli i de dikkate ald  için en iyi sonuçlar elde 
edebilmek amacyla GMM yöntemlerinden biri olan iki a amal sistem 
GMM yöntemi kullanlm tr.  

3.1. GMM Yöntemi 
GMM tahmincisi iki a amal bir tahmin edicidir. lk admda, 

parametrelerin tutarl tahminlerini elde etmek için bir ba langç yar kesin 
art a rlk matrisi kullanlr. Bu tutarl tahminler göz önüne alnd nda, 
etkili a rlk matrisi için tutarl bir a rlk matrisi olu turulabilir ve bu a rlk 
matrisi, asimptotik olarak etkili iki a amal tahminler için kullanlr. 

Zaman serileri kalc veya rassal yürüyü  sürecine yakn oldu u zaman, 
de i kenlerin gecikmeli de erleri içsel de i kenlerle zayf bir ekilde ili kili 
olur ve bu de i kenler zayf enstrümanlardr. Birinci farklar GMM tahmini 
de erli gözlemlerin kaybolmasna sebebiyet verebilmektedir. Bu ko ullar 
altnda, birinci farklar GMM tahmininin zayf bir performans göstermesi 
muhtemeldir ve sonlu örneklem özellikleri zayftr (yanllk ve tutarszlk). 
Bunun yerine Arellano ve Bover (1995), Blundell ve Bond (1998) tarafndan 
önerilen iki a amal sistem GMM tahmincisi daha etkindir (Hou ve Chen, 
2013:187). 
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Arellano ve Bover (1995) dinamik panel veri modellerine ili kin olarak 
“ortogonal sapmalar” yöntemini kullanm lardr. Bu ekilde etkin araç 
de i ken tahmincisi önermi lerdir. Bu yönteme göre birinci farklar 
yönteminde oldu u gibi cari dönemden bir önceki dönemin fark 
alnmamakta, bunun yerine de i kenin tüm mümkün olas de erlerinin 
ortalamasnn fark alnmaktadr. Bu ekilde, dengesiz panel veri setlerinde 
dahi birinci farklar yönteminde ortaya çkan veri kayb minimize edilmi  
olur. Blundell ve Bond (1998) ise N>T oldu u durumda dinamik panel veri 
modelinin etkin tahmincisini elde etmek için yararlanlan ekstra moment 
ko ulunun önemi üzerinde durmu lardr  (Yerdelen Tato lu, 2013:86-88). 

Çal mada GMM yöntemine dayal tahmin edilen ekonometrik modeller 
a a daki gibidir: 

Model 1:   (4) 
Model 2:        (5) 
Model 3:     (6) 
GMM tahmincisinin tutarl olup olmad  iki temel varsayma 

dayanmaktadr. Bunlardan birincisi otokorelasyon olarak tanmlanan hata 
terimlerinin seri korelasyon ta mamasdr. Bunu test etmek amacyla 
Arellano-Bond (1991) tarafndan geli tirilen AR(1) ve AR(2) testleri 
uygulanmaktadr. kincisi ise araç de i kenlerin geçerlili i varsaymdr. 
Araç de i kenlerinin uygun olup olmad n snamak amacyla Sargan testi 
yaplmaktadr. 

 
4. Ampirik Bulgular 
1994-2017 dönemini kapsayan çal mada i çi dövizi gelirlerinin finansal 

geli me üzerindeki etkisi iki a amal sistem GMM yöntemi ile ara trlm tr. 
ki a amal sistem GMM tahmin sonuçlar Tablo 4’te özetlenmi tir. Tahmin 

sonuçlarnn tutarl olup olmad n tespit etmek amacyla diagnostik testler 
yaplm tr. Her üç modeldeki AR(1) ve AR(2) testleri sonuçlarna göre hata 
terimlerinde birinci dereceden otokorelasyon bulunurken ikinci dereceden 
otokorelasyon bulunmad  sonucuna varlm tr. Bununla birlikte üç 
modeldeki Sargan testi sonucuna göre de araç de i kenlerde içsellik sorunu 
bulunmamaktadr. Dolaysyla tüm araç de i kenler geçerlidir.   

 
Tablo 4: ki A amal Sistem GMM Tahmin Sonuçlar  

De i kenler 
Model 1 
(Ba ml 

De i ken: fd) 

Model 2 
(Ba ml 

De i ken: fi) 

Model 3 
(Ba ml 

De i ken: fm) 

L.fd 0,9503***

(0,000)   

L.fi  0,9894***

(0,000)  

L.fm   0,8325*** 

(0,000) 

rmt 0,0004***

(0,006) 
0,0009***

(0,004) 
0,0003*** 

(0,000) 
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De i ken: fm) 

L.fd 0,9503***
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L.fi  0,9894***
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De i kenler 
Model 1 
(Ba ml 

De i ken: fd) 

Model 2 
(Ba ml 

De i ken: fi) 

Model 3 
(Ba ml 

De i ken: fm) 

trade 0,0002***

(0,000) 
0,0001***

(0,000) 
0,0005*** 

(0,000) 

pcgdp 0,0007***

(0,000) 
0,0006***

(0,000) 
0,0003*** 

(0,000) 

inf -0,0001***

(0,000) 
-0,0003***

(0,000) 
-0,0003*** 

(0,000) 
Diagnostik Testler 

Sargan Testi 40,20914 
(0,5930) 

39,40168 
(0,6281) 

41,34477 
(0,5433) 

AR(1) -4,2965***

(0,000) 
-4,1207***

(0,000) 
-3,2969*** 

(0,0010) 

AR(2) 0,75251 
(0,4517) 

0,28707 
(0,7741) 

0,3049 
(0,7604) 

Ülke Says 44 44 44 
Gözlem Says 1012 1012 1012 

 
Tablo 4’te görüldü ü üzere üç modelde de ba ml de i kenin gecikmeli 

de eri istatistiksel olarak anlaml ve pozitiftir. Finansal geli mi lik 
endeksinin ba ml de i ken oldu u Model 1’de i çi dövizleri finansal 
geli mi lik endeksini istatistiksel olarak anlaml ve pozitif etkilemektedir. 

çi dövizi gelirlerindeki 1 birimlik art  finansal geli meyi 0.0004 birim 
etkilemektedir. Ayn modelde kontrol de i ken olarak kullanlan ticari 
açklk ve ki i ba  GSYH finansal geli meyi istatistiksel olarak anlaml ve 
pozitif etkilerken, enflasyon istatiksel olarak anlaml ve negatif 
etkilemektedir. 

Finansal kurumlar endeksinin ba ml de i ken oldu u Model 2 tahmin 
sonuçlarna göre i çi dövizleri finansal geli mi lik endeksini istatistiksel 
olarak anlaml ve pozitif etkilemektedir. çi dövizi gelirlerindeki 1 birimlik 
art  finansal geli meyi 0,0009 birim etkilemektedir. Ayn modelde kontrol 
de i ken olarak kullanlan ticari açkl ve ki i ba  GSYH finansal geli meyi 
istatistiksel olarak anlaml ve pozitif etkilerken, enflasyon istatiksel olarak 
anlaml ve negatif etkilemektedir. 

Finansal piyasalar endeksinin ba ml de i ken oldu u Model 3 tahmin 
sonuçlarna göre ise i çi dövizleri finansal geli mi lik endeksini istatistiksel 
olarak anlaml ve pozitif etkilemektedir. çi dövizi gelirlerindeki 1 birimlik 
art  finansal geli meyi 0,0003 birim etkilemektedir. Ayn modelde kontrol 
de i ken olarak kullanlan ticari açkl ve ki i ba  GSYH finansal geli meyi 
istatistiksel olarak anlaml ve pozitif etkilerken, enflasyon istatiksel olarak 
anlaml ve negatif etkilemektedir. 

 
Sonuç 
Çal mada i çi dövizlerinin finansal geli me üzerindeki etkisi 

ara trlm tr. 44 geli mekte olan ülke üzerine yaplan çal ma 1994-2017 
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dönemini kapsamaktadr. Dinamik panel veri tahmincisi olarak ki a amal 
sistem GMM yöntemi kullanlarak analiz yaplm tr.  

çi dövizleri özellikle geli mekte olan ülkeleri yakndan ilgilendiren bir 
konudur. Çünkü geli mekte olan ülkeler geçmi ten günümüze ekonomik 
istikrarszlklar ya ayan ülkelerdir. Di er bir ifadeyle ekonomik kriz ya ama 
potansiyeli yüksek ülkeler olmakla birlikte siyasi istikrarszlklarn sürekli 
ya and  ülkelerdir. Bunun gibi olumsuzluklarn ya and  dönemlerde 
yurtd nda çal an özellikle geli mi  ülkelerdeki i çiler ailelerine ve 
arkada larna yardm etmek amacyla daha fazla para göndermeye ba larlar 
ve bu nedenle ülkeler arasnda yüksek oranda finansal ak  gerçekle ir. Bu 
finansal ak  sonucu ortaya çkan döviz geliri sayesinde istikrarszlk 
ya ayan ülke döviz kayplarn azaltmaya ba layarak tekrar istikrar 
kazanmaya ba lar ve bu finansal ak  sayesinde ev sahibi olan ülkenin 
finansal geli me performans artar. Neticede i çi dövizleri finansal 
geli menin artmasnda rol oynayan önemli bir faktördür. Nitekim çal mann 
analizi sonucu elde edilen bulguya göre de geli mekte olan ülkelerde i çi 
dövizleri finansal geli meyi istatistiksel olarak anlaml ve pozitif 
etkilemektedir. Elde edilen bulgu Aggarwal vd. (2006), Chowdhury (2011), 
Williams (2016) çal malarn destekler niteliktedir. 

 çi dövizleri sayesinde bireylerin finansal kurumlarla olan etkile imi 
artmaktadr. Transfer i lemleri yüksek oranda finansal kurumlar yoluyla 
gerçekle mektedir. Finansal kurumlar aracl yla gerçekle en döviz 
i lemleri neticesinde ev sahibi ülkedeki aile fertlerinin veya arkada larnn 
finansal ürün ve hizmetlere olan taleplerinde de art  olmas muhtemeldir. 
Dolaysyla ülkeye gelen i çi dövizleri bir taraftan finansal kurumlarn 
etkile imini arttrrken di er taraftan da finansal piyasalarn geli mesine 
katk sa lar. Dolaysyla ampirik analiz sonucu i çi dövizlerinin finansal 
kurumlar ve finansal piyasalar istatistiksel olarak anlaml ve pozitif 
etkiledi i bulgusu gerçe i yanstmaktadr.   

Pek çok geli mekte olan ülkenin kar  kar ya kald  kronik 
problemlerden biri yüksek enflasyondur. Satn alma gücünün dü mesine 
sebep olan enflasyon neticesinde bireyler bankalarda biriktirdikleri 
tasarruflardan istenilen ölçüde getiri elde edemezler. Bununla birlikte 
harcama e iliminde de azalmalarn meydana gelmesi kredilere olan 
taleplerin de azalmasna sebep olur ve neticede finansal sektör bu 
geli melerden olumsuz yönde etkilenir. Çal mann bulgusuna göre de 
kontrol de i ken olan enflasyon finansal geli meyi, finansal kurumlar ve 
finansal piyasalar istatistiksel olarak anlaml ve negatif etkilemektedir. Bu 
bulgu Aggarwal vd. (2011) ile Keho (2020) çal malarnn bulgularn 
destekler niteliktedir. 

Kar la trmal üstünlü e sahip olundu u mal gruplarnda yüksek oranda 
d a ba ml olunmas ülkelerin finansal geli mi lik performansn yakndan 
ilgilendiren konulardan biridir. Ticaret hacmi artan ülkelerin çe itli risklere 
kar  korunmak amacyla finansal ürünlere olan talepleri artmaktadr. 



Geli mekte Olan Ülkelerde çi Dövizlerinin Finansal Geli me Üzerindeki Etkisi: Dinamik Panel 
Veri Analizi 

110 Maliye Dergisi, Ocak-Haziran 2020; 178:98-114

dönemini kapsamaktadr. Dinamik panel veri tahmincisi olarak ki a amal 
sistem GMM yöntemi kullanlarak analiz yaplm tr.  

çi dövizleri özellikle geli mekte olan ülkeleri yakndan ilgilendiren bir 
konudur. Çünkü geli mekte olan ülkeler geçmi ten günümüze ekonomik 
istikrarszlklar ya ayan ülkelerdir. Di er bir ifadeyle ekonomik kriz ya ama 
potansiyeli yüksek ülkeler olmakla birlikte siyasi istikrarszlklarn sürekli 
ya and  ülkelerdir. Bunun gibi olumsuzluklarn ya and  dönemlerde 
yurtd nda çal an özellikle geli mi  ülkelerdeki i çiler ailelerine ve 
arkada larna yardm etmek amacyla daha fazla para göndermeye ba larlar 
ve bu nedenle ülkeler arasnda yüksek oranda finansal ak  gerçekle ir. Bu 
finansal ak  sonucu ortaya çkan döviz geliri sayesinde istikrarszlk 
ya ayan ülke döviz kayplarn azaltmaya ba layarak tekrar istikrar 
kazanmaya ba lar ve bu finansal ak  sayesinde ev sahibi olan ülkenin 
finansal geli me performans artar. Neticede i çi dövizleri finansal 
geli menin artmasnda rol oynayan önemli bir faktördür. Nitekim çal mann 
analizi sonucu elde edilen bulguya göre de geli mekte olan ülkelerde i çi 
dövizleri finansal geli meyi istatistiksel olarak anlaml ve pozitif 
etkilemektedir. Elde edilen bulgu Aggarwal vd. (2006), Chowdhury (2011), 
Williams (2016) çal malarn destekler niteliktedir. 

 çi dövizleri sayesinde bireylerin finansal kurumlarla olan etkile imi 
artmaktadr. Transfer i lemleri yüksek oranda finansal kurumlar yoluyla 
gerçekle mektedir. Finansal kurumlar aracl yla gerçekle en döviz 
i lemleri neticesinde ev sahibi ülkedeki aile fertlerinin veya arkada larnn 
finansal ürün ve hizmetlere olan taleplerinde de art  olmas muhtemeldir. 
Dolaysyla ülkeye gelen i çi dövizleri bir taraftan finansal kurumlarn 
etkile imini arttrrken di er taraftan da finansal piyasalarn geli mesine 
katk sa lar. Dolaysyla ampirik analiz sonucu i çi dövizlerinin finansal 
kurumlar ve finansal piyasalar istatistiksel olarak anlaml ve pozitif 
etkiledi i bulgusu gerçe i yanstmaktadr.   

Pek çok geli mekte olan ülkenin kar  kar ya kald  kronik 
problemlerden biri yüksek enflasyondur. Satn alma gücünün dü mesine 
sebep olan enflasyon neticesinde bireyler bankalarda biriktirdikleri 
tasarruflardan istenilen ölçüde getiri elde edemezler. Bununla birlikte 
harcama e iliminde de azalmalarn meydana gelmesi kredilere olan 
taleplerin de azalmasna sebep olur ve neticede finansal sektör bu 
geli melerden olumsuz yönde etkilenir. Çal mann bulgusuna göre de 
kontrol de i ken olan enflasyon finansal geli meyi, finansal kurumlar ve 
finansal piyasalar istatistiksel olarak anlaml ve negatif etkilemektedir. Bu 
bulgu Aggarwal vd. (2011) ile Keho (2020) çal malarnn bulgularn 
destekler niteliktedir. 

Kar la trmal üstünlü e sahip olundu u mal gruplarnda yüksek oranda 
d a ba ml olunmas ülkelerin finansal geli mi lik performansn yakndan 
ilgilendiren konulardan biridir. Ticaret hacmi artan ülkelerin çe itli risklere 
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Geli mekte olan ülkelerde d  ticaret yapanlarn finansal likidite 
ihtiyaçlarnn kar lanmas ve olas risklere kar  teminat niteli inde finansal 
ürünlere olan taleplerinin artmas finansal geli mi li in artmasna katk 
sa layan önemli faktörlerdendir. Di er taraftan da ülkelerin ki i ba na 
dü en gelirlerindeki art a ba l olarak tasarruf ve yatrm yapanlarn finansal 
ürünlere olan taleplerinin artmasna etki eden di er bir önemli faktördür. 
Dolaysyla hem finansal kurumlar hem de finansal piyasalar bu 
geli melerden olumlu yönde etkilenmektedir. Ampirik modele kontrol 
de i ken olarak dâhil edilen ticari açklk, finansal geli meyi, finansal 
kurumlar ve finansal piyasalar istatiksel olarak anlaml ve pozitif 
etkilemektedir. Bu bulgu Gupta vd.’nin (2009) çal masnn bulgularn 
desteklemektedir. Di er bir kontrol de i ken olan ki i ba  GSYH finansal 
geli meyi, finansal kurumlar ve finansal piyasalar istatistiksel olarak 
anlaml ve pozitif etkilemektedir. Elde edilen bulgu Karikari vd. (2016) ile 
Bhattacharya vd. (2018) çal malarnn bulgular ile paralellik 
göstermektedir.   

Sonuç olarak geli mekte olan ülkelerin finansal geli mi li ini etkileyen 
önemli faktörlerden biri i çi dövizleridir. çi dövizlerini ülkeye çekmek için 
uygulanacak olan vergi indirimi gibi maliye politikalarnn ya da tasarruflara 
ba l olarak yatrmlar arttracak nitelikte ekonomi politikalarnn 
uygulanmas finansal geli mi lik performansnn daha fazla artmasna katk 
sa layabilir. Bununla birlikte ekonomik büyüme performansnn, ticaretin 
artmasna ve enflasyonun dü mesine yönelik olarak uygulanacak olan 
politikalarla da ayn ekilde ülkelerin daha yüksek bir finansal geli me 
performansna sahip olmalarn destekleyebilir.  
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