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Karbondioksit Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki:
Geçiş Ekonomileri için Panel Nedensellik Analizi
Mehmet Akyol1

Özet
Son yüzyılda nüfusta meydana gelen artış ve teknolojik ilerlemeler sanayileşme sürecinin
hızlandırmıştır. Sanayileşme sürecinin hızlanmasıyla birlikte enerjiye olan ihtiyaç artmıştır.
Günümüzde önemli bir üretim girdisi olarak kullanılan enerjinin büyük bir kısmı genellikle
fosil kaynaklar olarak tanımlanan kömür, petrol, doğalgaz vb. gibi kaynaklardan elde
edilmektedir. Söz konusu kaynakların kullanımı bir yandan ekonomik büyümeye katkı
sağlayarak toplumsal refah düzeyinin arttırılmasına fırsat sunarken diğer yandan ise yerküreyi
çeşitli çevresel sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Bahsi geçen çevresel sorunların
nedenlerinden biri karbondioksit oluşumudur. Karbondioksit emisyonundaki artış küresel
ısınma temelli iklimsel değişikliklere neden olmakta ve sürdürülebilir büyümeyi olumsuz
yönde etkilemektedir. Bu çalışmada Avrupa Birliği üyesi olan ve geçiş ekonomileri olarak
adlandırılan 11 ülkede (Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litfanya,
Macaristan, Polonya, Romanya, Slovenya, Slovakya) karbondioksit emisyonu ve ekonomik
büyüme arasındaki ilişki panel veri yöntemi ile analiz edilmiştir. 2000-2016 yılları arası
dönemin analize dahil edildği çalışmada öncelikle karbondioksit emisyonu ve ekonomik
büyümeye ait birimlerde Breusch Pagan LM testi ile yatay kesit bağımlılığının varlığı
sınanmıştır. Sonrasında ikinci kuşak birim kök testlerinden çok değişkenli genişletilmiş Dickey
Fuller testi ile birimlerin durağan olup olmadığı test edilmiştir. Nedensellik analizine
geçilmeden önce uygun gecikme uzunluğunun belirlenmesi için Hansen’in J testinden
yararlanılmıştır. Sonrasında parametre homojenliğinin sınanmasında Swamy ve Delta testinden
yararlanılmıştır. Swamy ve Delta testi sonuçlarına göre heterojen olduğu anlaşılan serilere
Dumitrescu ve Hurlin panel nedensellik testi uygulanmıştır. Nedensellik testi sonuçlarına göre
ekonomik büyüme ve karbondioksit emisyonu arasında herhangi bir nedensel ilişkiye
rastlanmamıştır.
Anahtar Kelimeler: Karbondioksit emisyonu, ekonomik büyüme, panel nedensellik analizi

The Relationship between Carbon Dioxide Emissions and
Economic Growth: A Panel Causality Analysis for Transition
Economies
Abstract
The increase in population and technological advances in the last century have accelerated the
industrialization process. With the acceleration of the industrialization process, the need for
energy has increased. Most of the energy, which is an important production input today, is
obtained from resources such as coal, petroleum, natural gas, etc., which are generally defined
as fossil resources. While the use of these resources provides an opportunity to increase the
level of social welfare by contributing to economic growth, on the other hand, it exposes the
Assist.Prof., Gümüşhane University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Economics, mehmet_akyol81@hotmail.com
1
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world to various environmental problems. One of the reasons for the mentioned environmental
problems is the formation of carbon dioxide. The increase in carbon dioxide emissions causes
climate changes based on global warming and negatively affects sustainable growth. In this
study, the relationship between carbon dioxide emissions and economic growth in 11 countries
(Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Croatia, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland, Romania,
Slovenia, Slovakia) which are members of the European Union and are called transition
economies, was analyzed using panel data method. In the study where the period between 20002016 was included in the analysis, the cross section dependency of the units was tested with the
Breusch Pagan LM test. Afterwards, it was tested whether the units are stationary or not by
using the multivariate extended Dickey Fuller test, which is one of the second generation unit
root tests. Before starting the causality analysis, Hansen's J test was used to determine the
appropriate lag length. Subsequently, Swamy test and delta was used to test the parameter
homogeneity. Dumitrescu and Hurlin panel causality tests were applied to the series which were
understood to be heterogeneous according to the results of the Swamy and delta test. According
to the causality test results, there is no causal relationship has been found between economic
growth and carbon dioxide emission.
Keywords: Carbondioxide emission, economic growth, panel causality analysis
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İzmir’in Gastronomi Turizmi Potansiyeline Turist Rehberlerinin
Bakış Açıları
Volkan Altıntaş1

Eda Hazarhun2

Özet
Günümüzde destinasyonların sahip olduğu gastronomi değerleri yerli ve yabancı turistler için
çekim unsuru haline gelmiş ve destinasyonların tanımında önemli rol oynamaya başlamıştır.
İzmir’de tarih boyunca çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve bu medeniyetlerin sahip
olduğu kültürel zenginlikler İzmir mutfağını zenginleştirmiştir. Bu çalışmada İzmir’in
gastronomi turizmi potansiyeline turist rehberlerinin bakış açıları ortaya konması
amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, İzmir’de turist rehberleri odasına kayıtlı 10
Profesyonel Turist rehberi ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerden elde
edilen veriler nitel araştırma analiz tekniklerinden olan içerik analizine tabi tutulmuştur. İçerik
analizi sonucunda ‘ İzmir’in Gastronomi Unsurları’, ‘İzmir’in Coğrafi İşarete Sahip Yöresel
Ürün ve Yemekleri’, ‘ İzmir’in Mutfağının Tanıtım Çalışmaları’, ‘Turist Rehberlerinin
Gastronomi Uzmanlığına Bakış Açıları’ ve ‘İzmir’de Gerçekleştirilen Gastronomi Turları’
olmak üzere toplamda beş adet tema belirlenmiştir. Araştırmada İzmir’de zeytinyağlılar ve
otlar (Ebegümeci, Arapsaçı, Deniz Börülcesi, Sinkonta ve Zeytinyağlı Enginar), sokak
lezzetleri (Kokoreç, Midye Kumru, Söğüş) balık ve deniz ürünleri, Alaçatı Ot Festivali,
Seferihisar Mandalina ve Urla Enginar festivali ve Köstem Zeytinyağı müzesi öne çıkan
gastronomi unsurları arasında yer almaktadır. Ayrıca İzmir Boyozu, İzmir Kumrusu, İzmir
Lokması, İzmir Şambalisi, Ege İnciri, Seferihisar Mandalinası ve Urla Sakız Enginarı ‘da
İzmir’in coğrafi işarete sahip yöresel ürünleri arasında yer almaktadır. İzmir mutfağının
tanıtılması için yöresel festivallerin gerçekleştirilmesi, turizm fuarlarına katılınması, mutfak
müzelerin açılması, sosyal medya tanıtımlarının gerçekleştirilmesi ve yöresel yemek ve
ürünlere coğrafi işaret başvurularının yapılması gerektiği ortaya konmuştur. Son olarak turist
rehberlerinin çoğu rehberlerin gastronomi alanında uzmanlaşması ve bu uzmanlaşmanın
sağlanması için de eğitim seminerlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.
Anahtar Kelimeler: İzmir, gastronomi turizmi, turist rehberleri
JEL Sınıflandırması: L83, Z32, M39

Tourist Guides' Perspectives on the Gastronomy Tourism
Potential of Izmir
Abstract
Today, the gastronomic values of destinations have become an attraction for local and foreign
tourists and have started to play an important role in the definition of destinations. İzmir has
hosted many civilizations throughout history and the cultural richness of these civilizations
enriched the cuisine of İzmir. In this study, it is aimed to reveal the perspectives of tourist
guides on the gastronomic tourism potential of Izmir. In line with this purpose, face-to-face
Assoc.Prof., İzmir Katip Çelebi University, Faculty of Tourism, Department of Tour Guiding,
volkan.altintas@ikc.edu.tr
2
Dokuz Eylül University, Department of Tourism Management, edahazarhun@gmail.com
1
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meetings were held with 10 Professional Tourist guides registered in the chamber of tourist
guides in Izmir. The data obtained from the interviews were subjected to content analysis,
which is one of the qualitative research analysis techniques. As a result of the content analysis
five themes were determined such as, 'Gastronomy Elements of Izmir', 'Izmir's Local Products
and Dishes with Geographical Indications',' Promotional Works of Izmir Cuisine ',' Tourist
Guides' Perspectives on Gastronomy Expertise 'and' Gastronomy Tours Held in Izmir ' . In the
research, olive oil dishes and herbs (Mallow, Tangle, Sea Beans, Sinkonta and Olive Oil
Artichoke), street delicacies (Kokoreç, Mussel Kumru, Söğüş) fish and seafood, Alaçatı Herb
Festival, Seferihisar Mandarin and Urla Artichoke Festivals and Köstem Olive Oil Museum
are among the prominent gastronomy elements. In addition, İzmir Boyoz, İzmir Kumru, İzmir
Lokma, İzmir Şambali, Aegean Fig, Seferihisar Tangerine and Urla Sakız Artichoke are
among the local products of İzmir with geographical indications. It has been revealed that in
order to promote İzmir cuisine, it is necessary to organize local festivals, attend tourism fairs,
open culinary museums, carry out social media advertisements and make applications for
geographical indications for local food and products. Finally, most of the tourist guides
emphasized that the guides should specialize in the field of gastronomy and training seminars
should be held in order to provide this specialization.
Keywords: İzmir, Gastronomy Tourism, Tourist Guides
JEL Classification: L83, Z32, M39
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Pandemi Sonrası Değişen Kent Anlayışı
Arzu Erdinç Ertürk1

Özet
Koronavirüs salgını, küresel bir salgın olarak dünyada görünürlüğünü gitgide artırmaktadır. Bu
gidişle, bu etkinin uzun süre devam edeceği ve kalıcı dönüşümlere de neden olacağı
görülmektedir. Bu küresel salgın, "hiçbir şey eskisi gibi ol(a)mayacak" söylemini iddialı bir
şekilde karşımıza çıkarsa da, aslında bu söylemin çok da abartılı olmadığını söyleyebiliriz.
Gündelik hayatın büyük bir çoğunluğunun değişime uğraması; kamu hizmetlerinin
çeşitlenmesi, farklılaşması ve yenilenmesi; kentin planlama araçlarının, politikalarının ve
stratejilerinin sorgulanması bu söylemin gerçekliğini bizlere göstermektedir.
Teknolojinin daha fazla kullanımı, çalışma yaşamında yaşanan değişim, ulaşım tercihlerinin
değişimi ve kentleşme pratikleri ilerleyen dönemlerde daha fazla tartışılacaktır. Ayrıca normal
yaşamdaki birlikte yaşama, çalışma ve sosyalleşmenin değişeceğini de görebilmek
mümkündür. Kentlerin bu küresel salgın ile birlikte, bomboş alanlara dönüştüğünü, yani hayalet
şehirler haline geldiğini görmekteyiz. Bu noktada, geleceğin kentleri insanlara güvenli ve
yaşanabilir bir ortamı nasıl temin edecek sorusu akla gelmektedir.
Kentsel yaşamın sürdürülebilirliliği ve canlılığı için yoğunluk kaçınılmazdır. Bu kapsamda,
kentlerin küresel eğilimleri ve birbirleri ile olan entegrasyonu kentleri gittikçe birbirine
bağlamaktadır. Kentlerin akıllı ve sürdürülebilir olduğu, iletişim teknolojilerinin kullanıldığı ve
gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılandığı yenilikçi yaklaşımlar karşımıza çıkmaktadır. Bu
doğrultuda çalışmada, covid-19 salgınının kenti ya da kent merkezlerini nasıl etkilediği, kentsel
yaşama nasıl yansıdığı ve kentlerin gelecekte tekrardan nasıl şekilleneceği tartışılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent, kentsel yaşam, pandemi
JEL Sınıflandırması: R10, R59, I10

Changing Urban Perception after the Pandemic
Abstract
The coronavirus pandemic is increasing its visibility in the world as a global pandemic. At this
rate, it is observed that this effect will continue for a long time and will also cause permanent
transformations. Although this global pandemic assertively brings up the statement that
"nothing will be the same as before", we can say that this discourse is not too exaggerated. That
the vast majority of everyday life is changed, diversification, differentiation and renewal of
public services, and the questioning the planning tools, policies and strategies of the city show
us the truth in this discourse.
Further use of technology, change in working life, change in transportation preferences and
urbanization practices will be discussed more in the future. It is also possible to see that living
together, working and socializing in normal life will change. With this global pandemic, we see
that cities have turned into empty spaces, meaning they have become ghost cities. At this point,
the question of how the cities of the future will provide people with a safe and livable
environment comes to mind.
1

Teaching Assist., Uşak University, Vocational School of Justice, arzu.erdinc@usak.edu.tr.
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Density is inevitable for the sustainability and vitality of urban life. In this context, the global
trends of cities and their integration with each other are increasingly connecting cities. We come
across innovative approaches in which cities are smart and sustainable, communication
technologies are used and the needs of future generations are met. Accordingly, the study
discusses how the Covid-19 pandemic affects the city or urban centers, how it reflects on urban
life and how cities will reshape in the future.
Keywords: Urban, urban life, pandemic
JEL Classification: R10, R59, I10
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Experiments of Basic Income in Worlds of Welfare
Mohammad Ferdosi1

Tom McDowell2

Abstract
Experiments of ‘basic income’ in worlds of welfare suggest that different countries are prone
to experience the same pressures and moreover, in ways that lead them to produce the same
socio-economic outcomes, resulting in their convergence toward an alternative social policy
tool outside of their own traditional welfare models to deal with such problems. The implication
is that no single welfare model has proven adequate to the task of reducing or reversing negative
outcomes to any significant extent thus far. This is the most probable reason why each type of
welfare regime has designed and implemented a ‘basic income’ pilot in the post-2008 crisis
period. However, experimental designs and results have so far diverged from each other in
interesting ways, likely reflecting the interactions between different versions of ‘basic income’
and the different national environments in which they have been deployed.
Keywords: Basic income, welfare,
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MTPL Compensations’ Issues in Romanian Insurance Industry
Marius Dan Gavriletea1

Abstract
In the last years the compensation process for motors’ third party liability (M.T.P.L), the
vehicles’ mandatory insurance in Romania, recorded lot of issues. The number of complaints
against insurance companies are increasing from a year to another, clients are not satisfied with
the level of compensations. On theirs’ behalf, insurance companies do not agree the costs from
services that repair vehicles, arguing the fact that they are using higher price than normal once
repairing involves insurance industry. Following these issues, regulators in the market would
like to change the existing laws, offering insurance companies more power in establishing
maximum level of compensation in each case. This way, it will be very possible that these
amounts not to be sufficient to cover all costs related to repairing, generating dissatisfaction for
insurance clients. During these paper we will analyze all aspects of these issues in order to
propose alternative options for all involved parties in the insurance market.
Keywords: Insurance, Romania, compensation process, MTPL
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COVID-19 Influences on Romanian Insurance Companies
Marius Dan Gavriletea 1

Abstract
The Pandemic of Covid-19 on the Romanian Insurance companies has a significant influence.
During this research we will analyze the decreasing of the gross written premiums – Q1 – Q3
compared to the same quarters in 2019. The decreasing will be detailed over the main classes
of insurances in order to reflect the impact COvid-19 has on most industries, especially on
hotels and restaurant ones. This declining of gross written premiums may be leveled by the
decreasing in costs with renting offices. It is known that most insurance companies have large
offices located in most expensive area of cities / Businesses’ centers, and rental costs were at a
high level. Now, once pandemic forced companies to send employee to work remote, these
rental costs decreased significantly. In the end, it is important if the margin of profit for entire
business decreased or not.
Keywords: Insurance, Covid-19, Influence
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How did the COVID-19 Pandemics Influence the Field of
Dentistry from an Economical Point of View?
Anca Mesaros1

Abstract
Introduction: In light of the outburst of the Covid-19 pandemic, Romania announced a state
of emergency on March 18th, through a Military Ordinance and prevented at the time a national
dramatical outbreak. During this State of Emergency that lasted until May 14th there were
several restrictions among which the closing of dental practices all throughout the country,
leaving only few from the Public Healthcare Setting to manage only life-threatening
emergencies.
Aim: The present study aimed to assess the influence that the state of emergency had on the
management procedures and financials of dental practices.
Methods. A descriptive prospective analysis was conducted in the present study using a 27
multiple choice item questioner that was distributed using social media to dentists all over the
country. Questions aimed to characterize the demographics were used in the beginning part,
followed by questions that aimed to identify the management techniques used previous to the
pandemics and in the final part consisted of questions regarding the changes of management
that they consider to adopt once the state of emergency would be lifted and the financial
implications.
Results: During a period of three weeks, 476 respondents filled the questioner. Dentists from
all regions of the country responded, all dental specialties were represented and also, the ages
corresponding to a wide range were observed, even though the majority of respondents were
under 50 years of age. Different management techniques were observed in relation to the dental
specialty the respondent dentist had and also in regard with their age. It was observed that
younger dentists are more inclined in rising prices and applying more pro-active management
measures.
Conclusions: The presented data gives a very meaningful image about the influence the
measures taken during the State of Emergency due to Covid-19 pandemics had in molding the
economics of the dental private sector and helps predict the survival of this sector if similar
measures would need to be taken again.
Keywords: Covid-19, Dentistry, economic impacts
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Cross-border Banking: Trends and Determinants
Radu Alin Moruțan1

Abstract
The aim of this paper is to investigate the role of cross-border banks in financial-banking
activity in Europe (and especially in Central and Eastern Europe-CEE), in the last 20-25 years,
in other words in the pre-crisis period, during the crisis, and in the next period of time. We are
particularly interested in understanding the trends behind the expansion of foreign banks in
CEE markets, assessing the drivers of growth in cross-border banking and assessing the role of
cross-border banks during the crisis. From the perspective of our paper, this is important to
substantiate and explain the discussions in previous sub-chapters on the relationship between
foreign banks' entry into host markets and financial-banking stability, the importance and role
of foreign banks in macroeconomic, national and regional stability.
Understanding the role of banks in cross-border financing has become a priority in economic
research, strongly stimulated by the recent global crisis, as problems surrounding cross-border
banking seem to play a central role, if not in the onset of the crisis, at least in its aggravation,
spread and duration.
Keywords: Cross-border Banking, Central and Eastern Europe
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Determinants of Healthcare Expenditure in European Union
Countries: A Cross-national Analysis
Mirela-Oana Pintea (Bogdan)1

Abstract
The performance of health systems is dependent on economy’s performance. Considering that
the investigation represents a method of knowing the objective reality, in this article, we suggest
an analysis of the political, economic and social determinants of the expenditures with
healthcare system from European Union countries. The aim of our study was to determine
explanatory variables for healthcare expenditure for European countries, and results concluded
that there are not many strong explanatory variables for healthcare expenditure evolution. The
main limitation of our study is due to the lack of available data regarding healthcare spending,
but still our findings contribute to advancing a theory on the economy of healthcare budgets
and the determinants factors of healthcare expenditure in European Union countries.
Keywords: Cross-border Banking, Central and Eastern Europe
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Relationship between the Exchange Rate and the Foreign Trade
Balance in the Western Balkan Countries and the Countries of
Central and Eastern Europe
Milos Rajkovic1

Danijela Jacimovic2

Abstract
This research is focused on the impact of the exchange rate in the process of establishing the
balance of the foreign trade balance, both in the conditions of expansion and in the conditions
of the economic crisis. Modern economies strive to achieve intensive growth of foreign trade
with the smallest possible deficits of the foreign trade balance. Experiences are different for
European countries that have the euro and are part of the monetary union and countries that
have a national currency. Countries that have a national currency, by devaluation or
depreciation in the foreign exchange market, have increased the price competitiveness of the
domestic economy and exports, and reduced imports. Countries that are part of the Eurozone
do not have such mechanisms that would affect the foreign trade balance. The countries of the
Western Balkans apply various foreign exchange arrangements such as dollarization and a
currency board, while some use the national currency. The main goal of this paper is to point
out the advantages and disadvantages of foreign exchange regimes on the foreign trade balance,
especially in conditions of external instability.
In order to define the appropriate cause-and-effect relationship between the exchange rate and
the trade balance, we have extracted adequate data that affect these variables. We have formed
a database that includes data for 18 countries and the period 1990-2016. For the analysis of
statistical data, we used quantitative methods, such as the method of fixed effects, the method
of random effects and the Hausman test. The results showed that exchange rate flexibility
contributes to the reduction of foreign trade imbalance, but in normal business conditions and
not in times of crisis.
Keywords: Exchange rate, foreign trade balance, economic crisis, CEE, Western Balkans
JEL Classification: F32, F41
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Links between Cigarette Smuggling and Corruption, Money
Laundering and Organized Crime in Baltic States in terms of the
Level of Public Tax Morale
Rita Remeikienė1

Ligita Gasparėnienė2

Abstract
Interrelationships between cigarette smuggling and corruption, money laundering and
organised crime at scientific level thus far have been studied only in individual cases, i.e. some
groups of scientists research cigarette smuggling through composition of smuggling as a crime,
peculiarities of criminal liability for smuggling, theoretical and practical aspects of
identification of the main composition of smuggling, qualifying and privileging features of
smuggling, basic criteria for delimiting criminal and administrative liability for smuggling, etc.,
while others concentrate on the principles of the shadow economy theories or analyse the links
between such shadow economy areas as corruption, smuggling and money laundering. Previous
studies reveal that the above-mentioned phenomena are closely interlinked, and only in rare
cases do not co-exist, which proposes that investigation of a single phenomenon, for instance,
cigarette smuggling, is not sufficient.
According to article’s authors opinion the research area should cover not only cigarette
smuggling, but also other smuggling-related illegal activities. This deeper insight requires both
a comprehensive analysis of corruption, money laundering and organised crime, and
investigation of the interrelationship between these phenomena and cigarette smuggling with a
special focus on public attitudes towards them.
Public tolerance towards illegal phenomena will be measured by developing an index of public
tax morale. Thus far, public tax morale has been assessed only by applying a survey method.
Neither scientific research nor practical experience has proposed any index of public tax morale
that would represent public attitudes towards the obligation to pay taxes and/or reveal public
position (not) to tolerate any forms of the shadow economy.
The main purpose of this article is to develop a model of the impact of causal and consequential
factors of cigarette smuggling on corruption, money laundering and organised crime for the
Baltic States that would allow to identify the channels, agents and action schemes, would
incorporate the index of public tax morale, and would allow to propose target measures which
could be employed by relevant public institutions to reduce the scale of cigarette smuggling and
raise public awareness.
Keywords: Cigarette smuggling, corruption, money laundering, organized crime, Baltic States
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Analysis Regarding the Theoretical and Practical Aspects of the
Street Victims Protection Fund
Alexandra Ioana Daniela Rus1

Abstract
The aim of this paper is to analyze the reparation of moral damages through monetary
compensations that has ceased to be the subject of controversy and the debate on their
admissibility which retains only a historical interest. Although there are impediments regarding
the finding and establishment of the moral damages reflected by the solutions of the
jurisprudence, this leads to this problematic issue and the grounds and limits of the principle
enshrined by the legislator and the law remain to be clarified. Thus, an indicative guide has
been developed applicable to situations of compensation for moral damages resulting from
injuries or deaths caused by vehicles, which operates under the name of the ‘Street Victims
Protection Fund’.
Regarding to the study of judicial practice, consideration was given to identifying and
centralizing the compensation awarded for non-pecuniary damage suffered by victims as a
result of bodily injury or death. For both categories, the criteria were taken as the average
general compensation for each injured person, the average compensation calculated according
to the relationship of the injured person with the deceased person they have been tried to be
identified in countries such as: Austria, Belgium, France and Germany
As far as our country is concerned, we have tried to exemplify the attributions and the
intervention of FPVS in two cases, from which it resulted the fact that the Fund intervenes at
the moment when the defendant does not realize payment, informs the injured party about the
compensations, here intervening the function of information and also of the compensatory
insurance, respectively through the function of compensations.
Keywords: Street Victims Protection Fund, moral damages
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Uluslararası Yükseköğretim Alanında Daha Görünür Olabilmek:
Araştırma Performansı Faktörü
Oya Tamtekin Aydın1

Özet
Gerek dünyada gerekse Türk yükseköğretimde önemi yıldan yıla artan “uluslararasılaşma”
kavramı, “kalite” olgusuyla beraber düşünülmesi gereken bir sürecin ifadesidir. Çokça
tartışılan, değişik boyutlarıyla değerlendirilmeye açık olan “kalite” kavramı, üniversiteleri
uluslararası yükseköğretim alanında daha rekabetçi ve dolayısıyla bu alandan daha fazla pay
alabilir bir hale getirebilir. Bir üniversiteye kaliteli denilmesi bir çeşit algı gibi görünse de
aslında bu algının dayandığı somut göstergeler söz konusudur. Dünyada bu göstergeleri
kamuoyuyla paylaşan sistemler geliştirilmiş ve bunlar yıldan yıla daha da dikkat çeker bir hale
gelmiştir. Bu sıralama sistemlerindeki en önemli kriter üniversitenin “araştırma
performansıdır”. Dolayısıyla, araştırma performansını arttırıp dünya sıralama sistemlerindeki
konumunu iyileştiren bir yükseköğretim alanı, ülkesini, küresel ölçekte daha görünür kılabilir.
Üniversitelerin araştırma performansı artarsa, sıralama sistemlerindeki konumu iyileşir,
sıralama sistemlerindeki konumu iyileşirse, kalite algısı ve bilinilirliği artar; bu da o ülkenin
uluslararası yükseköğretim alanındaki imajının güçlenmesine ve dolayısıyla da uluslararası
yükseköğretim alanından aldığı payın artmasına sebep olur.
Anahtar Kelimeler: Yükseköğretim, Türk yükseköğretim alanı, araştırma performansı,
uluslararası yükseköğretim alanı, sıralama sistemleri

Becoming More Visible in the Field of International Higher
Education: Research Performance as a Factor
Abstract
Globalization, a concept which has been shaping the world for several years, has manifested
itself in the field of higher education in the form of “internationalization.” As a concept that has
gradually increased in significance in higher education both in the world and Turkey,
internationalization as a process should be considered together with quality. The concept of
“quality” is highly debated and evaluated in terms of various dimensions, and it has the potential
to make universities more competitive in the field of international higher education, thus
increasing their market share. Even though asserting that a university is of high quality sounds
like perception, there are concrete indicators on which this perception is actually based upon.
University ranking systems that share these indicators with the public have been developed.
The most essential criterion in these systems is the research performance of a university.
Therefore, in terms of a country’s higher education field, enhanced research performance and
improved position in the world ranking systems might make it more visible on a global scale.
If the research performance of a university is improved, its position in the ranking systems
improves as well, which, in turn, enhances perceptions about its quality and its recognition.
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Consequently, this provides the country with a stronger image in the field of higher education,
making it more visible in the arena of higher education internationally.
Keywords: Higher education, Turkey higher education, research performance, international
higher education area, ranking systems
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Sovereign Debt Auditing and Market Discipline
Wissem Ajili Ben Youssef1

Abstract
This paper focuses on audit as a rationalizing mechanism of sovereign debt in the case of
emerging and developing economies. Firstly, the author analyzes the limits and failures of the
market approach by contrasting the International Monetary Fund inertia to the United Nations’
determinism in favor of responsible and sustainable sovereign debt. Secondly, based on the
agency theory, the author argues that both international creditors and sovereign debtors would
benefit from institutionalizing sovereign debt audit through strengthening market discipline.
The author demonstrates that the rejection of sovereign debt auditing would not allow an
optimal equilibrium of the international financial system. In conclusion, the author supports the
view that the international community would benefit from depoliticizing the debate on
developing countries’ public debt. The audit’s institutionalization as a clause in debt contracts
could create a mechanism for rationalizing sovereign indebtedness. Therefore, auditing may
solve the sovereign debt dilemma by limiting adverse selection and moral hazard problems and
strengthening market discipline.
Keywords: Sovereign debt, audit, market discipline, agency theory, transaction costs
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Chapter II – FULL PAPERS
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Örgütsel Sosyal Sermayenin Performansa Etkisi: Akademisyenler
Örneği
Pınar Altınok Gürel1

Özet
Örgüt içinde bireysel verimliliği arttıran faktörlerden biri de sosyal sermayedir. Hem örgüt içindeki çalışanların
yöneticilerle ve birbirleriyle ilişkileri, hem de örgütün diğer örgütlerle, müşterilerle, tedarikçilerle olan ilişkileri o
örgütün sosyal sermayesini oluşturmaktadır. Kavrama ilişkin farklı bakış açıları olmasına rağmen, üzerinde
hemfikir olunan unsur, sosyal sermayenin sosyal ilişkiler içerisinde yer alan bir kavram olarak, sosyal ilişkilerden
birtakım faydalar elde edilmesini ve önemli kaynaklara ulaşılmasını içermesidir. Örgütsel sermayenin yüksek
olması bireylere çeşitli katkılar sağlayarak örgütleri olumlu yönde etkileyecektir. Özellikle performans, iş tatmini,
motivasyon üzerinde olumlu etkiler yaratacaktır. Birçok araştırmacı tarafından örgütsel sosyal sermayenin,
kurumsal performansın iyileştirilmesi açısından güçlü bir kaynak olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca, örgütsel
sosyal sermaye, örgütlerde performans değerlendirmesi, ücretlendirme uygulaması, işten ayrılma ve terfi alma gibi
konular üzerinde doğrudan etkili olmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı; örgütsel sosyal sermayenin performans
üzerindeki etkilerini 456 akademisyen için araştırılması ve bu alandaki literatüre katkı sağlamaktır. Regresyon
analizi sonucunda, sosyal sermaye düzeyi 1 br arttığında performansın 0.484 br. arttığı belirlenmiştir. Böylece,
sosyal sermayenin performans üzerinde olumlu etkisi olduğu ortaya konulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Sosyal sermaye, performans, regresyon analizi
JEL Sınıflandırması: L25, M21, C13

The Effect of Organizational Social Capital on Performance: The
Case of Academicians
Abstract
One of the factors that increase individual productivity within the organization is social capital. The social capital
of the organization is both the relations of the employees in the organization with the managers and each other,
and the relations of the organization with other organizations, customers and suppliers. Although there are different
perspectives on the concept, the element that is agreed on is that social capital as a concept included in social
relations includes obtaining some benefits from social relations and reaching important resources. High
organizational capital will positively affect organizations by providing various contributions to individuals. It will
have positive effects especially on performance, job satisfaction and motivation. It has been stated by many
researchers that organizational social capital is a powerful resource for improving corporate performance. In
addition, organizational social capital has a direct impact on issues such as performance evaluation, remuneration,
quitting and getting promotions in organizations. The main purpose of this study is; To investigate the effects of
organizational social capital on performance for 456 academicians and to contribute to the literature in this field.
As a result of the regression analysis, when the level of social capital increases by 1 unit, your performance is
0.484 unit has been determined to increase. Thus, it has been revealed that social capital has a positive effect on
performance.
Keywords: Social capital, performance, regression analysis
JEL Classification: L25, M21, C13
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1. Giriş
Beşeri sermaye ile birbirini tamamlar nitelikte bulunan sosyal sermaye kavramının ana kaynağı,
beşeri sermayede olduğu gibi doğrudan birey değildir. Sosyal sermayenin ana kaynağı;
bireylerin güven ve işbirliği zemininde kurmuş oldukları ilişkilerden sağlanan kaynaklar
olmaktadır. Örgütler tarafından sosyal sermayenin oluşturulması ve devamlılığının sağlanması
amacıyla performans yönetim uygulamalarıyla hem çalışanların birbirleri arasındaki güven
ilişkilerinin artırılması, hem de çalışan ile örgütün arasında kurulan güven ilişkilerinin
artırılması hedeflenmektedir (Özdemir, 2007, s. 134).
Çalışanların hem çalışma arkadaşlarına hem de örgütlerine karşı güven hissetmeleri için,
örgütler tarafından iletişimlerin kurulmasına zemin hazırlayacak zamanın ve mekanın
sunulması, hedeflerde ve ortak değerlerde etkin iletişimin ve katılımın teşvik edildiği
imkanların ve ödüllerin sunulması gerekmektedir. Böylelikle, örgütsel sosyal sermaye
yatırımlarının yalnızca birbiri ile iletişim kuran bireylere değil, örgüte de birçok katkısı
olacaktır (Cohen ve Prusak, 2001, s. 21).
Sosyal sermaye sayesinde örgütler için çeşitli düşünce ve fikirlerin oluşturulduğu bir zemin
sağlanır ve böylelikle örgütler için yenilikçilik kapasitesi de artırılmaktadır. Örgüt içerisinde
bireylerin birbirleri arasında kurdukları sosyal etkileşim ile birlikte, ortak hedeflerin yaratılması
kolaylaşır, bireylerin arasındaki bilgi paylaşımı artar ve bunun sonucunda ise örgüt için değer
yaratılması sağlanır (Uğuz, 2010, s. 120). Buradan hareketle, örgütlerin örgütsel sosyal
sermayeye ilişkin yatırımlar gerçekleştirmesi ve devam ettirmelerinin oldukça önemli olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Sosyal sermaye, kişiler arasındaki bağlılığı, sadakati, işbirliğini,
bilgiye ve yeteneğe hızlı erişimi ve düzenli bilgi aktarımı ile örgütsel davranışı destekleyerek,
aynı zamanda sosyal ağlar, güven ve normlarla örgütsel davranış çalışmalarıyla da ortak bir
yapı sergilemektedir. Bu ortak yapının varlığı başta performans olmak üzere, işe bağlılık, örgüte
bağlılık, motivasyon vb. kavramları olumlu yönde etkilemektedir.
Bu çalışmanın temel amacı; örgütsel sosyal sermayenin performans üzerindeki etkilerinin
araştırılmasıdır. Bu kapsamda örgütsel sosyal sermaye kavramı açıklanmış ve unsurlarına yer
verilmiştir. Daha sonra, örgütsel sosyal sermaye ile performans arasındaki ilişki ele alınmış ve
literatür taraması sonucunda elde edilen ve ilgili alanda daha önce yapılan çalışmaların
sonuçlarına yer verilmiştir. Çalışmanın istatistik analiz bölümünde ise korelasyon ve regresyon
analizi yardımıyla ilişkiler tanımlanmış ve yorumlanmıştır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Örgütsel Sosyal Sermaye
Bir toplumun mevcut durumunun desteklenmesi ve korunması açısından sosyal sermaye
oldukça önemli bir rol üstlenmektedir. Toplumun oluşmasında ve devam eden süreçlerde ana
yapı taşlarından biri konumunda bulunan sosyal sermaye kavramı; bireysel ve toplumsal
anlamda birbirleri için gereklidir ve aynı zamanda birbirinin tamamlayıcısı görevindedir.
Bununla beraber sosyal sermaye, bir toplumun sivil organizasyonlarının içerisinde bulunan
örgütlerin ekonomik performansları üzerinde de oldukça önemli bir rol oynamaktadır (Onyx ve
Bullen, 2000, s. 27).
Örgütsel sosyal sermaye kavramı, bireyler ile örgütler arasında bulunan ilişkinin somut şekilde
gösterildiği iş sözleşmelerinin, bordroların ve performans raporlarının dışında bir kavramdır.
Bununla beraber bu kavram, örgütün içinde bulunan insanların arasındaki ilişkileri ve bireysel
kimlik, kabul edilme, yardımlaşma gibi somut olmayan unsurların dikkate alınmadığı örgüt
teorilerinden farklılıklar göstermektedir (Cohen ve Prusak, 2001, s. 25). Örgütsel sosyal
sermayeyi, örgüt içerisindeki sosyal ilişki karakterlerini gösteren bir kaynak şeklinde ifade
etmek mümkündür (Leana ve Van Buren, 1999, s. 538).
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Nelson (2002) tarafından örgütsel sosyal sermaye, örgüt içindeki karmaşık sorunların
çözülebilmesi açısından örgütün içinde ve dışında bulunan çeşitli grupların ve bakış açılarının
bir araya getirilebilme becerisi olarak tanımlanmaktadır. Örgütün süreçlerinde işlevsel bir
nitelikte bulunan ağ yapıları, bilginin akışının sağlandığı ve ilişkilerin inşa edildiği bir özellik
taşımaktadır (King, 2004, s. 482).
Fukuyama (2005) tarafından, örgütlerin varlıklarını uzun süreler devam ettirebilmesi için,
sosyal sermayeye yeteri kadar önem vermeleri gerektiği ifade edilmiştir (Fukuyama, 2005, s.
373). Örgütsel sosyal sermayeyi, bireylerin sosyal ilişkilerinden ziyade toplumun genel tutumu
şeklinde ifade etmek mümkündür. Bununla beraber örgütsel sosyal sermaye, örgütsel
aktivitelerin sonucunda meydana gelen bir üretimi ifade etmektedir.
Örgütsel sosyal sermayenin ana unsurları; “bağlantılılık” ve “güven” şeklinde sıralanmaktadır.
Bağlantılılık unsuru temel olarak; örgüt içerisinde bireysel hedeflerini destekleme, örgütün
hedefleri ve faaliyetlerine yönelik ortak hareket etmeye istekli olma ve katılım yeteneğini
kapsamaktadır. Bağlantılılık unsuru ile örgütsel sosyal sermayenin iki temel yönü
vurgulanmaktadır. Bunlardan birincisi “istekli olmak” iken diğeri ise “katılım yeteneği”
şeklinde ifade edilmektedir. İstekli olmak yönü ile örgütte bulunan bireylerin, bireysel hedefleri
için örgütün faaliyetlerini desteklemesi vurgulanmaktadır. Bireylerin örgüt hedefleri için destek
vermeye istekli olması, bireysel çalışmalarının sonucu, dolaylı olarak bireysel çıkarlar da
sağlayacağına ilişkin inancı ile bağlantılıdır (Leana ve Van Buren, 1999, s. 542). Katılım
yeteneği yönüyle ise; örgütte bulunan bireylerin, ortak hedefler doğrultusunda örgütün bir
parçası olma isteklerinin içselleştirilip eyleme dönüştürülmesi ifade edilmektedir. Katılım
yeteneği bireylerin, bireysel enerjisinin eyleme dönüştürülme özelliği olarak tanımlanırken,
örgütün de hedefleri doğrultusunda bireylerin potansiyelini gerçeğe dönüştürme yoğunluğu ve
oranı da örgütün örgütleyebilme yeteneği olarak tanımlanmaktadır (Öğüt ve Erbil, 2009, s. 91).
Leana ve Van Buren (1999) tarafından, örgütsel sosyal sermayenin bağlantılılıktan sonra gelen
diğer önemli unsurunun örgütsel güven olduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber güven
unsuru, örgütsel sosyal sermaye için anahtar görevi üstlenmektedir. Güven kavramı bireylerin,
hem çalışma arkadaşlarıyla hem de yöneticileriyle örgüt içerisinde ortak projelerde beraber
çalışmalarını sağlayan, zaman içerisinde güçlenen ve örgütün hedefleri için üretilmiş olan bir
örgütsel sermaye unsurudur.
Örgütte bulunan bireylerin ortak hedefler doğrultusunda bir araya gelmeleri, iletişim kurmaları,
grup oluşturmaları ve kendilerine özgü bir hedef koymaları gerekmektedir. Bütün bunların
sağlanabilmesi için ise örgüt içerisinde ilişkilere, işbirliğine, güvene, özdeşleşmeye, adalet
duygusuna ve kabul görmeye gereksinim duyulmaktadır. Örgütsel sosyal sermaye, örgüt içinde
kurulan ağ yapısı ve topluluklar ile insanları birbirlerine yakınlaştıran ve işbirliğinin
kolaylaşmasını sağlayan güven, karşılıklı anlayış ve ortak değerler ile davranışlardan meydana
gelmektedir. Örgütsel sosyal sermaye kavramı ölçü olarak değişmek ile beraber bütün
örgütlerde bulunmaktadır (Cohen ve Prusak, 2001, s. 20). Örgütsel sosyal sermayenin temel
unsurlarını; bir sosyal gruba dahil olan üyelerin karşılıklı beklenti ve yükümlülükleri, sosyal
ilişkilerde zorunlu olan iletişimin potansiyeli, davranışları pekiştirecek normlar ve fiili
yaptırımlar ile örgütteki ilişkilerin düzeni şeklinde sıralamak mümkündür (Töremen ve
Sönmez, 2003, s. 110-111; Gerni, 2013, s. 95).
2.2. Örgütsel Sosyal Sermaye ve Performans İlişkisi
Sosyal sermaye kavramının örgütün içerisindeki ilişkileri inceleyen bir unsur haline gelmesi ile
birlikte, örgütsel sosyal sermaye kavramı ortaya çıkmış ve araştırmalarda önemli bir değişken
olarak ele alınmaya başlamıştır. Örgütsel sosyal sermaye alanında araştırmalar gerçekleştiren
çalışmaların ortak bulgusu ise, örgütsel sosyal sermayenin örgütün performansına olumlu
yönde etkilerinin olduğu şeklindedir.
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Beşeri sermaye ve sosyal sermaye kavramları birbirlerini destekleyici özelliktedir. Bireylerin
beşeri sermayelerinin sosyal sermayeyle pekiştirilmesi halinde gerek bireyler gerekse örgütler
için oldukça önemli katkılar sağlandığı gözlenmektedir (Özdemir, 2008, s. 81). Uzzi (1997)
tarafından, örgütün içerisinde bulunan sosyal ilişkiler ağının, örgütün ekonomik performansının
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ele alınırken, söz konusu ilişkilerin sıklığı ve niteliği
açısından “yerleşik” ve “mesafeli” ilişkiler olmak üzere sınıflandırılabileceği ifade edilmiştir.
Bahsi geçen ilişkiler, kendisine has olumlu ve olumsuz özellikleri ile beraber uygun birleşimin
elde edilmesi ile örgüt performansının artırılmasını sağlayacaktır.
Kilduff ve Krackhardt (1994) tarafından, örgütsel sosyal sermaye ile performansın arasında
bulunan ilişkinin ele alındığı bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışmada araştırmacılar tarafından,
bireylerin performansının değerlendirilmesinin zor olduğu ifade edilmiştir. Dolayısıyla,
değerlendirme yapabilmek için yöneticiler tarafından bireylerin örgütün içerisinde kurmuş
olduğu sosyal ilişkileri göz önünde bulundurulur. Bireyin ilişkileri incelenirken örgüt içerisinde
yüksek konumda olan birileri ile ilişkinin olup olmadığı, bu kişiler ile arkadaşlık edip etmediği
araştırılır. Örgütün içerisinde gerçekleştirilen bu performans değerlendirmesi süreçleri, hem
örgütte bulunan diğer bireylerin tutumları hem de sahip olunan söz konusu sosyal ilişkilerin
performans üzerindeki etkilerinin belirlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Adler ve Kwon (2002) tarafından örgütsel sosyal sermayenin, örgüte ne şekilde değer kattığı
ve bu katkıyı nasıl maddi kazanca dönüştürdüğü ortaya konulmuş ve bu konuda daha önce
yapılmış olan çalışmalar ile sonuçlar desteklenmiştir. Bununla beraber araştırmacılar tarafından
çalışmalarında, örgütsel sosyal sermayeye ilişkin kavramsal bir modele yer verilmiştir
(Yılmazer, 2012, s. 231). Bahsi geçen model ele alındığında (Adler ve Kwon, 2002, s. 23);
sosyal bağların fırsat, motivasyon ve yetenekle beraber sosyal sermayenin temel kaynaklarını
meydana getirdiği ve örgütsel sosyal sermayenin geliştirilmesi ile birlikte ise örgüte değer
katılacağı görülmektedir.
Blumberg ve Pringle (1982) tarafından yapılan çalışmada, çalışanların performansını artıran
temel unsurun fırsatlar olduğu ifade edilmektedir. Bununla beraber örgüt içerisinde fırsatların,
çalışan motivasyonunun ve etkinliğin artırılması sayesinde performansın da arttırılmasının
mümkün olduğu belirtilmiştir (Yılmazer, 2012, s. 233). Bu çalışmadan yola çıkarak “fırsat”
unsurunun hem örgütsel sosyal sermaye; hem de performans yönetimi açısından önemli bir
kaynak olduğunu söylemek mümkündür.
Örgütte performans değerlendirme uygulamalarının formel veya informel olarak
gerçekleştirildiği görülmektedir. Formel değerlendirmeler, bir yıl içerisinde bir veya daha fazla
yapılmakta iken, informel değerlendirmeler ise yöneticiler tarafından istenilen periyotlarda
gerçekleştirilmektedir (Bakan vd., 2012, s. 3). Dolayısıyla, örgütü oluşturan bireylerin, örgütün
içerisinde kurmuş oldukları bağlar ve dahil oldukları ağlar, performansın değerlendirilmesini
etkilemektedir. Yapılan araştırmaların sonucunda; örgütte güçlü sosyal bağlantılara sahip olan
çalışanların, performans açısından da daha başarılı sonuçlara sahip oldukları görülmektedir
(Breaugh 1981; Breaugh ve Mann 1984; Caldwell ve Spivey 1983; Medoff ve Abraham 1980
ve 1981; Swaroff, Barclay, ve Bass 1985; Castilla, 2001).
3. Literatür Araştırması
Collins ve Smith (2006) tarafından, ABD’de faaliyet gösteren 136 teknoloji şirketi üzerinde
yapılan araştırmada, örgütsel sosyal sermayenin bilişsel, ilişkisel ve yapısal boyutlarının
tamamının satış ve büyüme performansı üzerinde pozitif yönde etkisi olduğu sonucu elde
edilmiştir.
Andrews (2010) tarafından örgütsel sosyal sermayenin performans üzerindeki etkilerinin
araştırılması amacıyla 2002 ile 2005 yılları arasında 100’den fazla örgütün panel verileri
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kullanılarak bir araştırma gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre örgütsel sosyal
sermayenin bilişsel ve ilişkisel boyutları performans üzerinde pozitif yönde etkiliyken; örgütsel
sosyal sermayenin yapısal boyutu ile performans üzerinde istatistik anlamlı bir ilişki tespit
edilememiştir. Ayrıca Andrews, çalışmanın daha karmaşık örgütlerde ve daha fazla örneklem
ile gerçekleştirilmesinin sonuçları etkileyebileceğini ifade etmiştir.
Plagens (2010) araştırmasında, öğretmen kalitesi, öğretmen deneyimleri, öğretmen başına
düşen öğrenci sayısının okul performansı üzerinde etkili olduğunu ileri sürmektedir. Ona göre,
bireyler arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak, sosyal ilişkileri geliştirmek gibi sosyal sermaye
unsurlarının da okul performansını etkilemektedir.
Gerşil ve Aracı (2011), örgütsel sosyal sermayenin güven unsurunun, bireylerin performansı
üzerindeki etkilerinin araştırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen çalışmalarda, güven
unsuru ile çalışanın iş performansı arasında pozitif yönlü bir ilişki bulunduğu ortaya
konulmuştur. Güven unsurunun, çalışan motivasyonu üzerinde olumlu etkileri olduğundan
dolayı, çalışanın performansı üzerinde de olumlu etki yaptığı ifade edilmektedir.
Ünal (2013) tarafından yapılan araştırmada, örgütsel sosyal sermayeye yönelik yatırımların, ön
büro çalışanlarının üzerindeki etkileri bir anket çalışması ile analiz edilmiştir. Analizin
sonuçlarına göre örgütlerin sosyal sermayeye yaptıkları yatırımların; çalışanların adalet algıları,
motivasyonları ve kurum kültürünün üzerinde pozitif yönlü etkisinin bulunduğu ortaya
konulmuştur.
Topgül (2014), örgütsel sosyal sermayenin performans yönetimi algısı üzerindeki etkilerini
incelemek üzere yaptığı çalışmasında, Eskişehir ilinde bulunan kamu ve özel bankalarda bir
anket uygulaması yaparak sonuçları analiz etmiştir. Analiz sonuçlarına göre örgütsel sosyal
sermaye ile performans yönetimi algısının arasında doğrudan ve pozitif yönlü bir ilişki tespit
edilmiş olup motivasyonun ise söz konusu ilişki üzerinde kısmi aracılık etkisi olduğu ortaya
konulmuştur. Bununla beraber performans değerlendirme, ücretlendirme, işten ayrılma ve
motivasyon boyutları üzerinde yüksek etkisi olan örgütsel sosyal sermayenin, terfi boyutunda
orta düzeyli bir etkisi bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Kahraman ve Summak (2016) araştırmalarında, sosyal sermayenin geliştirilebileceği ve
çalışanların performanslarının artırılabileceği sonucuna varmışlardır. Galindo, Sanders ve Abel
(2017), okul temelli sosyal sermayenin müdür, öğretmen, öğrenci ve ailelere hizmet eden
önemli bir kaynak olduğu ortaya koymuşlardır. Söz konusu araştırmalar, sosyal sermayenin
okullar için değerli bir varlık olduğunu ortaya koymuşlardır.
Çetin (2019) tarafından örgütsel sosyal sermayenin, performans algısı üzerindeki etkilerini
araştırmak üzere yapılan çalışmada, 4 büyük şehirde faaliyet gösteren gübre fabrikalarından
elde edilen veriler analiz edilmiştir. Performans yönetiminin; performans değerleme ve ücret
uygulamaları alt boyutları ile örgütsel sosyal sermayenin; bilişsel, ilişkisel ve yapısal alt
boyutlarının arasındaki korelasyonun incelendiği çalışmada, tüm değişkenler arasında pozitif
yönlü ilişki tespit edilmiş ve örgütsel sosyal sermaye ile performans yönetimi arasında ilişki
olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
4. İstatistik Analiz
4.1. Araştırmanın Amacı ve Önemi
Üniversiteler, bir toplumun geleceğine yön veren en önemli örgütlerdir. Bilgiyi, erdemi,
araştırmayı, düşünceyi yaymayı, öğrenmeyi, öğretmeyi kendisine amaç edinen insanların
buluştuğu üniversiteler hem bireysel hem de toplumsal gelişimin sağlanmasında kritik rol
üstlenirler. Kurumsal bilgilerin üretilmesinin ve dağıtılmasının bu işi meslek edinen kimselerce
yerine getirilmesinin sağlandığı kuruluşlar olan üniversitelerin, üstlendikleri toplumsal
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yükümlülük nedeni ile kalite standartlarının sağlanması, eğitim-öğretim ortamına ilişkin
düzenlemelerin gerçekleştirilmesi ve eğiticilerin içinde bulundukları örgüte yönelik algılarının,
tutum ve davranışlarının tespit edilmesi çok önemlidir. Örgütlerin verimliliğinin artması ve
örgütlerin gelişme gösterebilmesi söz konusu olduğunda örgütü oluşturan çalışanların örgütsel
sosyal sermayeleri büyük önem taşır. Üniversiteler, eğitim sistemi içinde önemli bir yere sahip
olan örgütlerdir. Öğretim elemanlarının bölüm içerisinde, diğer bölümlerdeki meslektaşlarıyla
ve yöneticileriyle kuracakları iletişim ağları bütün örgütü etkileyeceği için çok önemlidir. Bir
eğitim örgütündeki, sosyal sermaye birikimi o okul çalışanları, öğrenciler ve aileler arasında
güven temelli ilişkiler oluşması ve verimliliğin artması sonuçlarını beraberinde getirir. Beşeri
sermayenin etkin şekilde yönetilmesi misyonu ile hareket eden ve bir toplumun geleceğine yön
veren eğitim örgütleri açısından durum değerlendirildiğinde, bu örgütlerde mevcut durumun
tespiti, sorunların çözüme kavuşturulması uygulanan eğitimin niteliğine yönelik iyileştirici
önlemler alınması kritik bir önem taşımaktadır. Buradan yola çıkarak, çalışmanın amacı
İstanbul’da görev yapan akademisyenlerin örgütsel sosyal sermaye algılarının performansa
etkisini belirlemek ve çıkarımlarda bulunmaktır.
4.2. Araştırmanın Hipotezleri ve Model
Çalışmanın ana amacı, örgütsel sosyal sermayenin performansa anlamlı etkisi olduğu (ilişkili)
yönüyledir. Çalışmada geliştirilen hipotez Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri
H
Hipotezler
Örgütsel Sosyal Sermaye (ÖSS) Performans (PER) ile istatistik anlamlı ilişkilidir.
H1
(ana hipotez)
Birleştirici örgütsel sosyal sermaye, bağ kurucu örgütsel sosyal sermaye ve
H2
köprü kurucu örgütsel sosyal sermaye alt boyutları performans ile anlamlı
(alt hipotez)
ilişkilidir.

Şekil 1: Araştırmanın Modeli
4.3. Araştırmanın Örneklemi, Varsayımlar ve Kısıtlar
Araştırmanın Evreni İstanbul’da eğitim veren 4 devlet üniversitesinde görev yapan farklı bölüm
ve akademik ünvana sahip akademisyenlerdir. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle
akademisyenlere uygulanan anket bir link olarak mail üzerinden gönderilmiştir. Mail adresleri
üniversitelerin web sayfasından elde edilmiştir. Anket araştırması [01.12.2019-15.01.2020]
tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004) tarafından geliştirilen
örneklem büyüklüğü tablosunda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve q=0.50 için 364 kişi
olarak belirlenmiştir. Bu çalışmada, 456 akademisyen için analizler gerçekleştirilmiştir.
Katılımcıların sorulara yanıt verirken gerçek duygularını ve düşüncelerini yansıttıkları
varsayılmıştır. Katılımcıların, anket sorularının gerçek anlamını kavradıkları kabul edilmiştir.
Akademisyenlerin ankete katılım gösterme isteğinin düşük olması önemli bir kısıt olmuştur.
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4.4. Veri Toplama Aracı
Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden tarama deseni ile hazırlanmıştır. Tarama deseni,
bir evren içerisinde seçilen bir örneklem üzerinde yapılan çalışmalar ile evren genelindeki
eğilim, tutum ve görüşlerin nicel olarak betimlenebilmesini sağlar. Tarama deseni, bir grubun
belirli bir konu ya da sorun hakkındaki görüşlerinin bir dizi soru aracılığıyla belirlenmesidir.
Seçilen grup içindeki bireylerden grubun mevcut durumunu belirlemeyi, görüş, inanç ve
tutumları hakkında bilgi elde etmeyi sağlar (Creswell, 2013, s. 56). Kullanılan her iki ölçek
geçerlilik ve güvenilirliği daha önce yapılan çalışmalardan alınmıştır.
Örgütsel Sosyal Sermaye: Ölçek Eker (2014) tarafından geliştirilen geçerlik güvenirlik
analizleri yapılmış, 30 maddelik “Öğretim Elemanı Örgütsel Sosyal Sermaye Ölçeği”dir.
Güvenirlik katsayısı Cronbach-Alpha ölçeğin toplamı için 0.930 olarak bulunmuştur. Ölçekte;
birleştirici örgütsel sosyal sermaye (10 madde), bağ kurucu örgütsel sosyal sermaye (9 madde)
ve köprü kurucu örgütsel sosyal sermaye (11 madde) olarak 3 alt boyut vardır.
Performans Ölçeği: Çalışanların performanslarını ölçmek amacıyla önce Kirkman ve Rosen
(1999) ve daha sonra Sigler ve Pearson (2000) tarafından yapılan çalışmalarda kullanılmış olan
4 maddelik “İşgören Performans Ölçeği” Kullanılmıştır. Ölçek, Türkçeye Çöl (2008) tarafından
uyarlanmış ve geçerlik güvenirlik analizleri yapılmıştır.
Katılımcılar cevapları “kesinlikle katılmıyorum” (1) “kesinlikle katılıyorum” (5) olarak Likert
formatında vermişlerdir. Ankette ilk bölüm akademisyenlere yönelik demografik bilgiler,
ikinci bölümde örgütsel sosyal sermaye ve performans ölçeği yer almaktadır.
4.5. İstatistik Bulgular ve Değerlendirme
Anket çalışmasından elde edilen veriler için güvenilirlik testi olarak Cronbach Alpha, İkiye
Bölme (split), Paralel, Mutlak Kesin Paralel (strict) testleri uygulanmıştır. Cronbach Alpha
değerinin %70’in üzerinde olması, anket çalışmasının başarılı olduğunu ifade etmektedir. Kimi
araştırmacılar tarafından ise %75 değerinin geçilmesi esas alınmaktadır (Sezgin ve Kınay,
2010; Sezgin, 2016). Diğer ölçütlerin de %70’in üzerinde olması, anketin iç tutarlılık
gösterdiğini ve sonuçlara güvenilebileceğini ifade etmektedir.Bu çalışmada yapılan anketin
güvenirlik analizi sonuçları; Cronbach-Alpha = 0.922, Paralel = 0.921, Split = 0.921-0.923 ve
Strict = 0.922 olarak belirlenmiştir.
4.5.1. Demografik ve Genel Bilgiler Yüzde Dağılım Bilgileri
Akademisyenlere yönelik demografik ve genel bilgiler aşağıda verilmiştir:







Akademisyenlerin %47.5’i kadın ve %52.5’i erkektir.
Akademisyenlerin %21.8’i Araştırma Görevlisi, %31.3’ü Dr. Öğretim Üyesi, %26.9’u
Doçent ve %20’si Profesör olduğunu belirtmiştir.
Akademisyenlerin %13.8’i mühendislik fakültesinde, %14.7’si fen-edebiyat
fakültesinde, %12.5’i tıp fakültesinde, %13.2’si iktisat fakültesinde, %14.2’si işletme
fakültesinde, %18.1’i meslek yüksek okulunda ve %13.5’i hukuk fakültesinde
çalıştığını belirtmiştir.
Akademisyenlerin % 39.4’ü 23-35 yaş, % 44.1’i 36-45 yaş ve %16.5’i 46 ve üzeri yaş
arasında olduğunu belirtmiştir.
Akademisyenlerden %47.8’i evli, %38.1’i bekar ve %14.1’i boşanmış/dul olarak
belirlenmiştir.
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Akademisyenlerin %25.8’i 1-10 yıl arası, %30.4’ü 11-15 yıl arası, %28.7’si 16-20 yıl
arası ve %15.1’i 20 yıl ve üzeri meslek kıdemine sahiptir.

4.5.2. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Açıklayıcı faktör analizi için veri setinin Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği, iyi
düzeyi ifade eden 0.70 değerinin üzerinde ve 0.934 olarak elde edilmiştir. Analizi yapılacak
olan değişkenlerin tutarlılığını ölçmek için yapılan Bartlett küresellik testinin sonucu istatistik
anlamlı (χ2= 4778.39 ve p= 0.000) çıkarken, anti-imaj korelasyon matrisi sonuçlarına göre ise,
ifadelerin çapraz ilişki katsayıları kritik düzey olan 0.5’in üzerinde 0.61-0.90 arasında elde
edilmiştir. Faktör tutma metodu olarak varimax döndürme metoduyla temel bileşenler analizi
yönteminden yararlanılmıştır. Faktör yapısında, örgütsel sosyal sermaye için 3 ve performans
1 olmak üzere 4 faktör elde edilmiştir.Böylelikle, toplam varyansın %73.65’ini açıklayan 4
faktörlük bir yapıya ulaşılmıştır. Faktör yükü değerleri 0.629-0.816 değer aralığında elde
edilmiştir.
Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları ve Cevap Ortalamaları
Faktörler

Varyansı
Açıklama Yüzdesi
%24.5

Birleştirici Örgütsel Sosyal
Sermaye
Bağ Kurucu Örgütsel Sosyal
%20.6
Sermaye
Köprü Kurucu Örgütsel Sosyal
%16.3
Sermaye
Performans
%12.25
KMO= 0.934; Bartlett χ2= 4778.39 ve p= 0.000;
Varyans Açıklama Yüzdesi Toplamı: %73.65

CronbachAlpha (CA)
0.917

Cevap
Ortalaması
3.77

0.915

3.96

0.912

4.01

0.910

3.83

4.5.3. Korelasyon Analizi Sonuçları
Faktör analizi ile belirlenen 4 boyuta yönelik korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3: Korelasyon Analizi Sonuçları

r
p

.657*
.000
1.000

.601*
.002
.642*

.498*
.000
.459*

.000

.001

1.000

.413*

Performans

1.000

Köprü
Kurucu
Örgütsel
Sosyal
Sermaye

r
p
r
p

Bağ Kurucu
Örgütsel
Sosyal
Sermaye

Birleştirici
Örgütsel
Sosyal
Sermaye

Birleştirici Örgütsel
Sosyal Sermaye
Bağ Kurucu
Örgütsel Sosyal
Sermaye
Köprü Kurucu
Örgütsel Sosyal
Sermaye
Performans

.000

r
p

1.000

*0.05 için anlamlı ilişki
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Ele alınan boyutlar birbiriyle anlamlı ilişkili çıkmıştır. Birleştirici örgütsel sosyal sermaye
boyutu bağ kurucu örgütsel sosyal sermaye boyutu ile %65.7 ve köprü kurucu örgütsel sosyal
sermaye ile %60.1 pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir. Performans ile %49.8 pozitif yönlü anlamlı
ilişkilidir. Bağ kurucu örgütsel sosyal sermaye boyutu, köprü kurucu örgütsel sosyal sermaye
ile %64.2 ve performans ile %45.9 pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir. Ayrıca köprü kurucu
örgütsel sosyal sermaye boyutu performans ile %41.3 pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir.
4.5.4. Regresyon Analizi Sonuçları
Çalışmada, örgütsel sosyal sermaye ve performans ilişkisine yönelik olarak, regresyon
analizleri uygulanmıştır. Örgütsel sosyal sorumluluk bağımsız değişken olarak, performans
bağımlı değişken olarak tanımlanmıştır. Varsayımların sağlanması amaçlı Newey-West
algoritması ile analizler gerçekleştirilmiştir.
Tablo 4: Regresyon Analizi Tahmin Sonuçları
MODEL1:
Bağımlı
Değişken:Performans
Katsayı
St. hata
t istatistiği
3.746
0.703
5.328
Sabit
Sosyal Sorumluluk
0.484
0.071
6.816
2
R = 0.567 Fhesap =23.90 Fanlamlılık =0.000 Harvey test (p) = 0.106
LM test (p)= 0.124
Jarque-Bera (p)=0.257
MODEL2:
Bağımlı Değişken:
Performans
Katsayı
St. hata
t istatistiği
2.956
0.553
5.345
Sabit
Birleştirici Örgütsel Sosyal
Sermaye
0.481
0.073
6.589
Bağ Kurucu Örgütsel
Sosyal Sermaye
0.455
0.087
5.229
Köprü Kurucu Örgütsel
Sosyal Sermaye
0.408
0.066
6.181
2
R = 0.617 Fhesap =27.66 Fanlamlılık =0.000 Harvey test (p) = 0.114
LM test (p)= 0.131

p (anlamlılık)
0.001*
0.000*

p (anlamlılık)
0.005*
0.000*
0.000*
0.002*

Jarque-Bera (p)=0.263

*0.05 için istatistik anlamlı değişken

Modelin anlamlı olup olmadığını ifade eden F testine göre; p değerinin 0.05’ten küçük
olmasından dolayı, modelin anlamlı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Modelin varsayımlarına
ilişkin heteroskedasite (eş varyanslılığın sağlanmaması) için Harvey testinden faydalanılmıştır.
Harvey testinin sonucuna göre p değer 0.05’ten büyük olduğundan dolayı homoskedasite (eş
varyans durumu) olduğu ortaya konulmuştur. Otokorelasyon sorununa ilişkin olarak LM testi
yapılmıştır. Testin sonucuna göre p değeri 0.05’ten büyük olduğu için otokorelasyon
bulunmadığı tespit edilmiştir. Hata paylarının normalliğini belirlemeye ilişkin yapılan JarqueBera testinin neticesinde p değeri 0.05’ten büyük olduğundan dolayı, hataların normal dağıldığı
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tespit edilmiştir. Sonuç olarak modelim varsayımları sağlanmış ve elde edilen sonuçların
yoruma uygun ve güvenilir yapıda oldukları belirlenmiştir.
Model çıktılarından görüleceği üzere; sosyal sermaye düzeyi 1 br arttığında performans 0.484
br. artmaktadır. Sosyal sermaye performansı olumlu yönde etkilemektedir. Diğer yandan,
birleştirici örgütsel sosyal sermaye düzeyi 1 br arttığında performans 0.481 br. artmaktadır. Bağ
kurucu örgütsel sosyal sermaye düzeyi 1 br arttığında performans 0.455 br. artmaktadır. Köprü
kurucu örgütsel sosyal sermaye düzeyi 1 br arttığında performans 0.408 br. artmaktadır. Sosyal
sermaye alt boyutları içinde birleştirici örgütsel sosyal sermaye düzeyi performans üzerinde
daha etkili olmaktadır. Modelin ana hipotezini oluşturan H1 ve H2 doğrulanmıştır.
5. Sonuç
Örgütün performansını artırabilmesi ve varlığını uzun süre devam ettirebilmesi için örgütsel
sosyal sermayeye yatırım yapması büyük önem taşımaktadır. Fukuyama (2005) tarafından bir
örgütün uzun ömürlü olmasının sağlanması için en önemli anahtarın örgütsel sosyal sermaye
olduğu vurgulanmıştır. Bir örgütte bulunan çalışanların motivasyonları, örgüt hedeflerine
yönelik ortak hareket etmeleri, örgüt içerisindeki iletişimleri gibi konular örgütsel sosyal
sermaye kavramının kapsamındadır ve ayrıca performans yönetimini doğrudan etkilemektedir.
Örgüt içerisinde kurulan iletişim ağı, örgütlerin soyut kaynaklarını oluşturmaktadır. Çalışanlar,
bireysel sosyal sermayelerini artırmak için birbirleri ile ilişki kurarken, bireysel kariyerlerini
değerlendirebilecekleri potansiyel kişiler ile ilişkiler kurmak, sürdürmek veya ilerletmek için
çaba göstermektedirler.
Bu çalışmanın amacı, 456 akademisyen için örgütsel sosyal sermayenin performans üzerindeki
etkilerini araştırmaktır. Korelasyon analizi sonucunda, birleştirici örgütsel sosyal sermaye
performans ile %49.8 pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir. Bağ kurucu örgütsel sosyal sermaye
boyutu, performans ile %45.9 pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir. Ayrıca köprü kurucu örgütsel
sosyal sermaye boyutu performans ile %41.3 pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir. Regresyon analizi
sonucunda, sosyal sermaye düzeyi 1 br arttığında performansın 0.484 br. arttığı, diğer yandan,
birleştirici örgütsel sosyal sermaye düzeyi 1 br. arttığında performans 0.481 br. artacağı, bağ
kurucu örgütsel sosyal sermaye düzeyi 1 br. arttığında performans 0.455 br. artacağı ve köprü
kurucu örgütsel sosyal sermaye düzeyi 1 br. arttığında performans 0.408 br. artacağı
belirlenmiştir. Böylece sosyal sermayenin performansı olumlu yönde etkilediği ortaya
konulmuştur.
Üniversitelerde, paydaşların bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik beşeri sermayenin
yalnız başına bir anlam ifade etmediği bir gerçektir. Çünkü, üniversite rektör, dekan, öğretim
üyeleri ve öğrenciler arasındaki etkileşimi sonucunda gelişen sosyal kurumdur. Okul paydaşları
arasındaki ilişkiler, güven ve bağlılık gibi unsurlar üniversitenin gelişimine katkıda
bulunmaktadır. Okuldaki ilişki ağlarının varlığı, okulun amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesinde
paydaşların birlikte hareket etmesinde etkili olmaktadır. Bununla birlikte, çalışanlar arasındaki
güven, dürüstlük, samimiyet gibi değerler, öğretimin geliştirilmesine yönelik paydaşlar
arasındaki bilgi paylaşımının yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Üniversitenin paydaşları
arasındaki güvensizlik, okul kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılmasını engellemekte,
çalışanların motivasyonlarını düşürmekte ve okulun akademik başarısının azalmasına neden
olabilmektedir. Bu durumda, akademisyenlerin sosyal sermaye düzeylerinin gelişmesi amaçlı
okulda seminerler ve meslek içi eğitimler verilebilir. Bir diğer konu, üniversitenin vizyon ve
misyonu ile ilgilidir. Okul vizyonunun aşağıdan yukarıya, işbirliği ve uyum çerçevesi de
oluşturulması önem kazanmıştır. Üniversitede tüm öğretim kadrosu, öğrenci ve personel
tarafından paylaşılan ortak bir vizyon oluşturmak yöneticilerin görev ve sorumluluğundadır. Bu
yönüyle okulda ortak bir vizyon yaratmak yönetilerin hedefi olmalıdır.
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Government Size and Foreign Direct Investment Inflows in EU
Transition Economies: A Panel Causality Analysis
Yılmaz Bayar1

Mahmut Ünsal Şaşmaz2

Abstract
The FDI inflows have become an important source economic growth. Therefore, specification of factors
underlying FDI inflows exhibits importance. This study investigates the mutual interaction between government
size and FDI inflows in EU transition economies through causality analysis. We revealed a unilateral causality
from foreign direct investment inflows to the government size.
Keywords: Government size, foreign direct investment inflows, panel causality test
JEL Classification: C23, F21, H50

1. Introduction
Foreign direct investments (FDI) have been considerably raised with the spread of globalization
as of 1990s. FDI inflows can make a contribution to the economic growth through elimination
of insufficient savings and technological and know-how transfer. For this reason, specification
of the factors underlying FDI attraction has become important. The determinants of FDI inflows
by Dunning (1993, 1998) and UNCTAD (1998, 2003) were classified as economic, political,
institutional and cultural factors. The main economic factors are economic stability, exchange
rate, tax, labor cost, market size, openness, transportation costs, natural resources and
infrastructure. The political factors are corruption, political regime, and economic freedom. The
institutional factors are economic and political stability, trade and privatization policies. Lastly,
religious beliefs, cultural affinity and moral values are the main cultural factors.
Technological innovation, innovation, competition level, infrastructure investments,
improvement of security and logistics services and R&D investments are of great importance
to increase FDI inflows. In this context, the government may positively affect FDI attraction
through government expenditures in terms of improving the institutions and governance, R&D
and infrastructural investments, improving the logistics services and security, and liberalizing
the economy (OECD, 2008). Therefore, the impact of government expenditures on FDI inflows
varies depending on how and where the government make expenditures. In this study, we
investigate the causal interaction between government size and FDI inflows in sample of EU
transition economies considering the limited literature about the topic. The next section
summarizes the limited relevant literature. Then, data and method are defined and empirical
analysis is conducted. The study is finished by Conclusion section.
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2. Literature Review
The limited number of scholars have explored the impact of government expenditures on FDI
inflows and reached a positive influence of government size on FDI inflows (e.g. see Yuan et
al., 2010; Othman at al., 2018a&b; Othman at al., 2018b).
Yuan et al. (2010) investigated the impact of government size on FDI inflows in 81 countries
for the period of 2002-2006 through regression analysis and discovered a positive influence of
government size on FDI inflows. Othman at al. (2018a) explored the influence of government
expenditures on FDI inflows in ASEAN-5 members, India and China over the period of 19822016 through pooled mean group estimator and revealed a positive impact of government
expenditures on the FDI inflows in the long run. On the other side, researched the same
relationship in 24 developing countries for the period of 1982-2014 and reached similar
findings.
Zhang et al. (2019) researched the interaction among FDI, fiscal decentralization and efficiency
of government expenditure in China through data envelopment analysis and reached that FDI
is positively interacted with the efficiency of government environmental expenditure.
On the other side, some scholar have researched the impact of various taxes on FDI inflows. In
this regard, Bellak and Leibrecht (2009) explored the impact of taxation on FDI inflows in
Central-and East European countries over the period of 1995-2003 and revealed that tax cuts
positively affected the FDI inflows. On the other side, Beck and Chaves (2012) researched the
impact of tax rates on FDI inflows in 25 OECD members over the period of 1975-2006 and
discovered that increases in capital gains taxes negatively affected the FDI inflows.
Tabasam (2018) also explored the interaction among FDI inflows, remittances, foreign aids,
and trade openness in Pakistan over the period of 1975-2012 through time series analysis and
revealed a negative relationship between total tax revenues and FDI inflows. On the other side,
Raza et al. (2019) investigated the relationship between FDI inflows and economic growth in
the presence of good governance in OECD members over the period of 1996-2013 and reached
a bilateral causality among FDI inflows, economic growth, and regulatory quality. Furthermore,
improvements in institutional quality raised the interaction between economic growth and FDI
inflows.
3. Data and Method
In the paper, the government size was represented by government size index of Fraser Institute
(2020) and indicates how much a country depends on government budgets and political
decision-making process. The index consists of the sub-indexes of government consumption,
transfers and subsidies, government enterprises and investment, top marginal tax rate, State
ownership of assets and takes value between 0-10 (higher values mean lower government size)
(see Fraser Institute (2020) for detailed information about the index). On the other side, foreign
direct investment inflows were represented by foreign direct investment net inflows by World
Bank (2020). All the data were annual and the study period was specified as 2000-2018
regarding the presence of government size data.
Table 1: Description of the variables
Variables
GOVSIZE
FDI

Description
Data source
Size of government index
Fraser Institute (2020)
Foreign direct investment, net inflows (% of GDP) World Bank (2020)
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The sample of the study includes eleven EU transition members (Bulgaria, Croatia, Czechia,
Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia). The
econometric analyses were implemented through EViews 10.0, Gauss 10.0, and Stata 14.0.The
causality between government size and causality was examined through Dumitrescu and Hurlin
(2012) causality test.
4. Empirical Analysis
In the applied analysis of the research, cross-section dependency was firstly checked through y
Breusch and Pagan’s (1980) LM test, Pesaran’s (2004) LM CD test, and the adj. LM adj. test
of Pesaran et al. (2008) and the test results are displayed in Table 2 and disclosed the presence
of a cross-sectional dependency between two series. So selection of the econometric tests
regarding the cross-section dependency will lead to reach relatively more robust findings.
Table 2: Cross-sectional dependence tests’ results
Test
Test statistic
137.7
LM
18.19
LM adj*
7.318
LM CD*
*two-sided test

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000

The presence of homogeneity was examined by delta tilde tests of Pesaran and Yamagata
(2008). The test results are denoted in Table 3. The null hypothesis supporting the presence of
homogeneity was denied and, in turn cointegration coefficients were revealed to be
heterogeneous. The findings of the homogeneity tests directed us to employ a causality test
regarding heterogeneity.
Table 3: Homogeneity tests’ results.
Test
Test statistic
̃
4.674
∆
5.070
∆̃𝑎𝑑𝑗.

Prob.
0.000
0.000

The presence of a unit root in two series was checked with Pesaran (2007) CIPS unit root test
taking notice of the cross-sectional dependency and the results are denoted in Table 4. The
results indicated that GOVSIZE and FDI were I(1).
Table 4: Unit root test’s results
Constant
Variables
Zt-bar
0.452
GOVSIZE
-2.419***
d(GOVSIZE)
-2.409***
FDI
-6.211***
d(FDI)
*** indicates that it is significant at 1% level.

Constant+Trend
Zt-bar
0.959
-0.274***
-1.128
-5.181***

The causal relationship between foreign direct investment inflows and government size was
examined through Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test and the results were denoted in
Table 5. The findings revealed a one-way causality from foreign direct investment inflows to
the government size.

Table 5: Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test
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Zbar-Stat. Prob.
-0.60446 0.5455
1.64797 0.0994

5. Conclusion
FDI inflows can make a positive contribution to the economic growth and development through
technological, know-how, and savings transfer. Therefore, extensive number of scholars have
explored the determinants of FDI inflows and revealed many institutional, economic, political,
and cultural factors underlying FDI inflows. In this study, the reciprocal interaction between
government size and FDI inflows was analyzed considering the limited literature. The causality
analysis revealed that government size did not have a significant impact on FDI inflows, but
FDI inflows had a significant impact on government size for the sample. This can be resulted
that the countries already had a sufficient infrastructure, institutional quality, regulatory
framework and security level.

References
Beck, S., Chaves, A. (2012). The impacts of various taxes on foreign direct investment. US
Bureau of Economic Analysis or the US Department of Commerce.
Bellak, C., Leibrecht, M. (2009). Do low corporate income tax rates attract FDI?–Evidence
from Central-and East European countries. Applied Economics, 41(21), 2691-2703.
Breusch, T. S., Pagan, A.R. (1980). The lagrange multiplier test and its applications to model
specification tests in econometrics. Review of Economic Studies, 47(1), 239–53.
Chakrabarti, A. (2003). A theory of the spatial distribution of foreign direct investment.
International Review of Economics & Finance, 12(2), 149-169.
Dumitrescu, E.,Hurlin, C., (2012). Testing for Granger Non-causality in heterogeneous panels.
Economic Modelling, 29(4), 1450–1460, DOI: 10.1016/j.econmod.2012.02.014
Dunning, J. H. (1998). Globalization and the new geography of foreign direct investment.
Oxford Development Studies, 26(1), 47-69.
Dunning, J. H., ve Enterprises, M. (1993). The Global Economy. Domestic Governance,
Strategies.
Fraser Institute (2020). Economic Freedom, https://www.fraserinstitute.org/economicfreedom/map?geozone=world&page=map&year=2018 (10.09.2020)
OECD Factbook (2008), Economic, environmental and social statistics, http://www.oecdilibrary.org/economics/oecd-factbook-2008_factbook-2008-en, 08.12.2020.
Othman, N., Andaman, G., Yusop, Z., & Ismail, M. M. (2018b). Impact of public expenditures
on FDI inflows into developing countries. Pertanika Journal of Social Sciences &
Humanities, 26(2), 751 – 768.
Othman, N., Yusop, Z., Andaman, G., & Ismail, M. M. (2018a). Impact of government
spending on FDI inflows: The case of ASEAN-5, China and India. International Journal
of Business & Society, 19(2), 401-414.
Pesaran, M. H. (2004). General DiagnosticTestsfor Cross-section dependence in Panels.
CESifoWorkingPapers No.1233, 255–260.
Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section
dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265-312, DOI: 10.1002/jae.951.
Pesaran, M. H.,Yamagata, T. (2008). Testing slope homogeneity in large panels. Journal of
Econometrics, 142(1), 50–93, DOI: 10.1016/j.jeconom.2007.05.010

38

10th SCF International Conference on “Institutional, Economic and Social
Impacts of Globalization and Liberalization”

Antalya/Turkey
8-10th October 2020

Pesaran, M.H.,Ullah, A., Yamagata, T. (2008). A bias-adjusted LM test of error cross-section
independence. Econometrics Journal, 11(1), 105–127, DOI: 10.1111/j.1368423X.2007.00227.x
Raza, S. A., Shah, N., & Arif, I. (2019). Relationship between FDI and economic growth in the
presence of good governance system: Evidence from OECD countries. Global Business
Review, https://doi.org/10.1177/0972150919833484.
Tabasam, F. (2018). Impact of foreign capital inflows on tax collection: A case study of
Pakistan. Stud, 7(3).
UNCTAD (1998), World Investment Report 1998 Trends and Determinants,
https://unctad.org/system/files/official-document/wir1998_en.pdf, 05.12.2020.
UNCTAD (2003), FDI Policies for Development: National and International Perspectives,
https://unctad.org/system/files/official-document/wir2003light_en.pdf, 05.12.2020.
World Bank (2020). Foreign direct investment, net inflows (% of GDP),
https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.PC.CD (10.09.2020)
Yuan, Y., Chen, Y., Wang, L. (2010). Size of government and FDI: an empirical analysis based
on the panel data of 81 countries. Journal of Technology Management in China, 5(2),
176-184. https://doi.org/10.1108/17468771011053180
Zhang, J., Qu, Y., Zhang, Y., Li, X., & Miao, X. (2019). Effects of FDI on the efficiency of
government expenditure on environmental protection under fiscal decentralization: A
spatial econometric analysis for China. International Journal of Environmental Research
and Public Health, 16(14), 2496. https://doi.org/10.3390/ijerph16142496

39

10th SCF International Conference on “Institutional, Economic and Social
Impacts of Globalization and Liberalization”

Antalya/Turkey
8-10th October 2020

Causal Interaction between CO2 Emissions and Health
Expenditures in EU Transition Economies
Yılmaz Bayar1

Mahmut Ünsal Şaşmaz2

Öznur Özel3

Abstract
This study investigates the causality between health expenditures and CO2 emissions in a sample of eleven EU
transition economies for the period of 2000-2016 through causality test of Dumistrescu and Hurlin (2012). The
causality test disclosed a unilateral causality from CO2 emissions to health expenditures.
Keywords: Healthcare expenditures, CO2 emissions, panel causality test
JEL Classification: C23, I10, Q00

1.Introduction
The environmental pollution is one of the significant determinants of health expenditures. The
CO2 emissions is the most emitted greenhouse gas in the atmosphere and an important factor in
raising environmental pollution. CO2 emissions adversely affect the people's health through
raising the environmental risks. The environmental pollution can cause people to have different
diseases and even lose their life. The health problems caused by environmental pollution create
serious negative effects on the countries’ economies through increasing the health expenditures.
Therefore, the effect of environmental pollution on health expenditures and economic growth
in developed and developing countries has been explored by many scholar during the recent
years.
In the study, the reciprocal interaction between CO2 emissions and health expenditures in
sample of EU transition economies was analyzed through Dumitrescu and Hurlin (2012)
causality test. In this context, the empirical studies on the impact of CO2 emissions and
environmental pollution on health expenditures and economic growth are summarized and the
dataset and method was described. Then empirical analysis was conducted and the study was
concluded with the Conclusion section.
2. Literature Review
The extensive studies have been conducted on the relationship among CO2 emissions, health
expenditures and economic growth through different econometric methods (e.g. see Chaabouni
et al., 2016; Ghorashi and Rad, 2017; Polat and Ergun, 2018; Gövdeli, 2019). Furthermore,
some scholars have revealed the significant effect of environmental pollution on health
expenditures and economic growth (e.g. see Hao et al., 2018; Zaidi and Saidi, 2018; Şengönül
et al., 2019; Dumrul, 2019; Haseeb et al., 2019; Apergis, 2020).
In this context, Chaabouni et al. (2016) investigated the relationship between CO2 emissions,
health expenditures and economic growth in 51 countries for the period of 1995-2013 through
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causality analysis and revealed a bilateral causality between CO2 emissions and economic
growth, and between health expenditures and economic growth. Furthermore, a significant
causality from CO2 emissions to health expenditures was revealed. On the other side, Ghorashi
and Rad (2017) analyzed the relationship among CO2 emissions, health expenditures and
economic growth in Iran for the period of 1972-2012 through generalized method of moments
and revealed a mutual interaction between CO2 emissions and economic growth and a unilateral
causality from health expenditures to economic growth.
Hao et al. (2018) examined the effect of environmental pollution on health expenditures in
China for the period of 1998-2015 through generalized moments method and found that
environmental pollution raised the health expenditures. On the other side, Polat and Erk (2018)
explored the relationship among economic growth, CO2 emissions and health expenditures in
Turkey over the 1980-2016 period through time series analysis and revealed no significant
cointegration relationship among the variables and a unilateral causality from health
expenditures to economic growth and CO2 emissions and from economic growth to CO2
emissions.
Zaidi and Saidi (2018) analyzed the relationship among environmental pollution, health
expenditures and economic growth in Sub-Saharan African countries during the 1990-2015
period through ARDL cointegration test and the Granger causality test and revealed that
economic growth positively affected the health expenditures and CO2 emissions and
environmental pollution negatively affected the health expenditures in the long term. On the
other side, Gövdeli (2019) explored the relationship among health expenditures, economic
growth and CO2 emissions in 26 OECD countries for the period of 1992-2014 through
cointegration analysis and revealed a significant causality from economic growth to CO2
emissions and from CO2 emissions to health expenditures and from economic growth to health
expenditures in the short run. Furthermore, a significant causality from economic growth and
CO2 emissions to the health expenditures was revealed in the long run.
Şengönül et al. (2019) analyzed the causality between CO2 emissions and health expenditures
in Southeast Asian Countries for the period of 2000-2013 and disclosed a significant causality
from health expenditures to CO2 emissions. On the other side, Dumrul (2019) researched the
effect of environmental pollution and economic growth on health expenditures in ASEAN-5
countries during the 2000-2014 period through cointegration analysis and disclosed that
environmental pollution and economic growth raised the health expenditures in the long run.
Haseeb et al. (2019) examined the effect of economic growth, environmental pollution and
energy consumption on healthcare expenditures in ASEAN countries. As a result of the study,
they determined that environmental pollution, energy consumption and economic growth
positively affected the health expenditures in the long run. Lastly, Apergis (2020) they
examined the relationship between health expenditures and environmental pollution in 178
countries during the period of 1995-2017 and revealed that CO2 emissions positively affected
the health expenditures and the impact was found to be higher in higher income countries.
3. Data and Method
In the study, health expenditure was proxied by current health expenditure per capita (current
US$) and provided from database of World Bank. On the other side, CO2 emission was
represented by CO2 emissions (metric tons per capita) and obtained from database of World
Bank. The study period was specified as 2000-2016 regarding the presence of both health
expenditures and CO2 emissions and all the variables were annual.
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Table 1: Description of the variables
Variables
HEALTH
CO

Description
Data source
Current health expenditure per capita (current US$) World Bank (2020a)
CO2 emissions (metric tons per capita)
World Bank (2020b)

The sample consisted of Bulgaria, Croatia, Czechia, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania,
Poland, Romania, Slovakia, and Slovenia. The econometric analyses were carried out by
software packages of EViews 10.0 and Stata 14.0.The causality between health expenditures
and CO2 emissions was analyzed through Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test.
4. Empirical Analysis
In the econometric analysis, first cross-sectional dependence was investigated by Breusch and
Pagan’s (1980) LM test, Pesaran’s (2004) LM CD test, and the adj. LM adj. test of Pesaran et
al. (2008) and the test results are presented in Table 2 and reveal the presence of a crosssectional dependence among the series. So employment of the econometric tests considering
the cross-section dependence leads us to obtain relatively more reliable results.
Table 2: Cross-sectional dependence tests’ results
Test
Test statistic
390.2
LM
70.46
LM adj*
17.33
LM CD*
*two-sided test

Prob.
0.0000
0.0000
0.0000

The homogeneity was checked through tests of Pesaran and Yamagata (2008). The test results
are reported in Table 3. The null hypothesis in favor of homogeneity was rejected and, thus, the
cointegration coefficients proved to be heterogeneous. The results of the homogeneity tests
made us to use a causality test regarding heterogeneity.
Table 3: Homogeneity tests’ results.
Test
Test statistic
8.991
∆̃
̃
9.850
∆𝑎𝑑𝑗.

Prob.
0.000
0.000

The presence of a unit root in the series was examined with Pesaran (2007) CIPS unit root test
considering the cross-sectional dependence and the results are reported in Table 4. The results
disclosed that HEALTH and CO were I(1).
Table 4: Unit root test’s results
Constant
Variables
Zt-bar
0.777
HEALTH
-0.728***
d(HEALTH)
2.676
CO
-5.208***
d(CO)
*** indicates that it is significant at 1% level.

Constant+Trend
Zt-bar
1.522
-0.128***
-1.942
-3.135***

The causal relationship between the health expenditures and CO2 emissions was investigated
through Dumitrescu and Hurlin (2012) causality test and the results were reported in Table 5.
The findings revealed a one-way causality from CO2 emissions to the health expenditures.
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Zbar-Stat. Prob.
2.26044 0.0238
0.07693 0.9387

5. Conclusion
The countries have experienced significant economic growth and development as of industrial
revolution. However, the increasing production and population have raised the CO2 emissions
and environmental degradation resulting from CO2 emissions may be dangerous for human
health and in turn raise the health expenditures. In this study, the causality between CO2
emissions and health expenditures in 11 EU transition economies was investigated by causality
test of Dumistrescu and Hurlin (2012) and the causality analysis revealed a significant causality
from CO2 emissions to health expenditures. In other words, CO2 emissions had significant
impact the health expenditures Therefore, policies such as increasing renewable energy use and
energy efficiency to reduce CO2 emissions can make a contribution to the environmental
sustainability and in turn health expenditures.
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Abstract
Foreign direct investment provides numerous potential advantages for host countries, particularly those lacking
the financial resources for investment. The inflows of these investments are closely related to economic openness
and integration. The Central European Free Trade Agreement (CEFTA 2006) positively affects its member states
in this sense, providing a favourable environment for foreign direct investment. In this paper, we considered the
extent of the trade and investment liberalisation within CEFTA 2006. We explored the patterns of foreign direct
inflows in this integration, using descriptive statistical analysis. More broadly, we reviewed the existing evidence
on the relationship between economic integration and foreign direct investment. Additionally, we described the
extent of transnational companies’ activities in the region using foreign affiliates trade statistics (FATS). Finally,
we considered the impact of the global COVID-19 pandemic on regional trade and foreign direct investment flows.
Research results show significant positive effects of CEFTA 2006 integration on foreign direct investment in the
regions, suggesting strong potentials for increasing inflows through further economic integration.
Keywords: Foreign direct investment, CEFTA 2006, foreign affiliates trade statistics (FATS), COVID-19
JEL Classification: F13, F21, F23

1. Introduction
Foreign direct investment has long been considered an essential instrument of economic
development of capital-scarce region of CEFTA 2006. These investments are expected to
provide the capital crucial for restructuring and modernisation of the economies in the region
and have the potential to serve as a catalyst for an economic change (Schultz, 1997). Along
with the international trade, foreign direct investment represent one of the most efficient ways
of integrating the transition economies in the region into the world economy (Campos &
Kinoshita, 2002). Foreign direct investment could provide many more benefits for CEFTA
2006 countries, including technological upgrade, increased competition, employment,
production and exports (Borensztein, De Gregorio, & Lee, 1998; Kaminski & Smarzynska,
2001).
Considering the potential benefits, it is important to understand the patterns and causes of
foreign direct investment inflows, particularly in the context of increasingly important
economic integration. Precisely that is the research question of this paper. Furthermore, we
consider the implications of these historical patterns in an attempt to predict possible effects of
the latest Covid-19 pandemic. We answered these questions using the historical, comparative
and descriptive statistical methods. In assessing the effects of foreign affiliates on the
economies of the signatory countries of the CEFTA 2006, we focused particularly on Serbia,
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as the central and the largest economy of the integration. Finally, we considered and described
the policy responses of the CEFTA 2006 to the Covid-19 pandemic.
The remainder of this paper is organised as follows. In the second section we analyse the
patterns of foreign direct investment in the integration. In the third section we deepen this
analysis by applying the newer statistical concept of foreign affiliates’ trade statistics. In the
fourth section we consider the statistics and implication more directly relating to the effects of
Covid-19 pandemic on trade and investment flows in CEFTA 2006 region. The final section
concludes.
2. Foreign Direct Investment Patterns in CEFTA 2006
Foreign direct investment patterns are generally determined inter alia by regional economic
integrations. Some authors suggest that the effects on the aforesaid patterns depend on the
relationship between foreign direct investment and trade (Medvedev, 2012). Namely, this
relationship can be either complementary or substitutive. Considering that economic integration
leads to the increase in trade, if the relationship with foreign direct investment is
complementary, inflows of foreign direct investment in the integration are to be expected. On
the other hand, if the relationship is complementary, it is likely that the economic integration
will lead to foreign direct investment inflows in the member states.
Some theoretical models of foreign direct investment are important to consider before diving
into the analysis of the patterns of foreign direct investment flows in order to better understand
their causes and possible effects. One of the most commonly used theoretical framework used
in the analysis of foreign direct investment patterns is the Ownership, Location Internalisation
paradigm (Dunning, 1977). The approach of the paradigm is integrative, stating that in order
for foreign direct investment to occur three conditions need to be met – a company must possess
some specific advantage (such as superior technology or brand), host-country need to provide
locational advantages (such as market or factor endowments) and the internalisation needs to
be preferred to the transaction on open market (usually due to risk-minimising motives). In this
analysis we focused on locational factors, relating them to the types of foreign direct investment
and the concrete condition in CEFTA 2006 region.
Depending on the motives of foreign investors, two main types of foreign direct investment can
be differentiated – horizontal and vertical. Horizontal foreign direct investment entails the
creation or acquisition of foreign affiliate by the parent company whereby both companies
perform the same type of economic activity. Usually, this type of investment is motivated by
the access to the host-country market. Moreover, investors can access the markets of all the
other countries which belong to the same economic integration as the host country f the
investment. Tariff jumping and general circumvention of the trade barriers is a frequent goal of
foreign investors conducting this type of investments. Market size and growth potential are
among the most important factors determining the inflows of horizontal foreign direct
investment.
Contrastingly, vertical foreign direct investment is mainly resource-seeking. The investing
companies fragment their process of production locating different phases of the process in
different countries, according to their locational advantages. In other words, the transnational
company integrates internationally dispersed phases of the production process under the one
system under its direct control. Such type of foreign direct investment gives rise to a significant
semi-products trade. Resource endowments of the host country and the consequential costs of
inputs are the main drivers of this type of foreign direct investment.
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Another important factor to consider, particularly bearing in mind the focus of this analysis on
the effects of economic integration, is agglomeration of foreign direct investment. The term
agglomeration refers to a geographic concentration of foreign affiliates, which in itself makes
the geographic region attractive for future foreign direct investment due to external economies
of scale (Wheeler & Mody, 1992). Therefore, agglomerations of foreign affiliates are an
important factor in foreign direct investment. They can affect the persistence in foreign direct
investment inflows, meaning that the initial inflows are likely to attract future investment
inflows. This is particularly important for economic integrations, where one country can
become a main production platform for foreign companies in supplying all the other markets
within an economic integration. Therefore, it is not surprising that many countries, including
the CEFTA 2006 signatories, effectively compete in attracting the foreign direct investment,
providing various incentives for foreign investment.
The incentives are an important part of the host country environment which affects the inflows
of foreign direct investment. However, other characteristics of the environment in host country,
apart from the previously discussed market size and growth potential, resource endowments
and incentives also matter. For instance the general economic openness of a host country is
likely to attract foreign direct investment, particularly of the vertical type. Additionally, strength
of the host-country institution is another requirement for stabile inflows of foreign direct
investment. Fiscal policies are another factor with potential effect of inflows. Moreover, the
development of host-country infrastructure is another notable determinant of foreign direct
investment. Finally, foreign direct investment is generally attracted to the host-country political
stability and the rule of law. The Organisation for Economic Cooperation and Development
singles out labour market policies and trade barries as the most significant determinants of
foreign direct investment (OECD, 2003).
In addition to host-country business environment, the international environment also affects the
flows and patterns of foreign direct investment. Regional economic integrations have an
important role in this context. The integration commonly contain trade and investment related
provision which both directly and indirectly affect the inflows of foreign direct investment in
the member states. Furthermore, bilateral investment treaties also provide benefits and reduce
risks for foreign investors which affect the flows of foreign direct investment.
Foreign direct investments of different types and with different motives coexist. This is
reflected by the theoretical models such as the Knowledge-Capital model, which emphasise the
role of host-country characteristics on foreign direct investment inflows (Carr, Markusen, &
Maskus, 2001). The relative significance of different types of investments interacts with the
aforesaid characteristics in determining the foreign direct investment patterns.
The previous considerations can be applied in the concrete context of the CEFTA 2006
integration. This integration consists of seven small open economies. Even when taken together
as a whole, CEFTA 2006 is a relatively small market, especially when compared to a large
common market of the European Union. However, CEFTA 2006 does alleviate the problems
of small economies by providing the foreign investors with access to a larger market than a
single host economy. The integration led to the reduction of tariffs applied to the trade between
the signatories, allowing for an integration of the regional market. This facilitates the sales of
foreign affiliates’ output to all the signatory countries, regardless where the production is
located. Moreover, the integration makes it easier for the affiliates to source and pool the inputs
from the entire integrated region. In other words, any individual country in the integration can
serve as a single production base for the entire integration.
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To sum up, market size and access are among the limiting factors of foreign direct investment
inflows in CEFTA 2006 economies, because of both relatively small number of consumers and
their relatively low purchasing power (Rojec & Penev, 2011).Therefore, economic integration
is an important way for the countries in the region to address this limitation. In this sense, the
elimination of trade barriers, harmonisation of standards and procedures, and improved
transparency of the relevant trade and investment related regulation. Another market-related
factor worth considering is the geographic proximity to major markets of the European Union
and the access of CEFTA 2006 signatories to these markets provided by the Stabilisation and
Accession Agreements most CEFTA member states in the region signed with the European
Union. Another avenue for improving the attractiveness of the CEFTA 2006 economies is
reaching interregional trade liberalisation agreements with key large markets.
One of the common characteristics of all the CEFTA 2006 economies is the abundance of
inexpensive and educated workforce. This, paired with the relatively well developed
infrastructure, makes the vertical foreign direct investment in the region likely. The countries
with the particularly pronounced advantages are most likely to create an agglomeration of
export-platform type of foreign direct investment, which would instigate a dynamic increase in
intraregional exports.
The business environment in the CEFTA 2006 region is generally favourable for foreign direct
investment. All the countries are open for and actively encourage the inflows of foreign direct
investment. Foreign affiliates are guaranteed the national treatment and any sort of
discrimination based on the firm ownership is forbidden by law. Furthermore, most countries
in this integration offer substantial incentives for foreign direct investment, including financial
subsidies, tax breaks and import duty exemption. Finally, most of the countries also provide the
foreign investors the access to specialised export processing zones which function under the
particularly liberal foreign trade regime.
The investment-related provisions within the CEFTA 2006 region are defined by a network of
bilateral investment treaties, signed between the members on a bilateral level. By 2013 most
of the CEFTA 2006 signatories regulated their foreign direct investment flows on bilateral level.
One notable exception is Moldova, which only has a bilateral investment treaties signed with
Albania and Bosnia and Herzegovina. These treaties liberalise the market entry for foreign
investors based in the partner country. Furthermore, the treaties provide guarantees relating to
the ownership of assets and offer protection of foreign investors’ interests in the host country.
The terms of treaties often provide improved treatment of foreign firms and include dispute
resolution mechanisms. All in all, the network of the bilateral investment treaties between
CEFTA 2006 signatories provides a more stable environment for intraregional foreign direct
investment.
The environment for foreign direct investment in what is today the CEFTA 2006 region was
not as favourable in the past. The countries’ socialist regimes were sceptical towards the foreign
capital, and at most allowed only sporadic joint ventures. Therefore, the foreign investment
prior to the political change in the 1990s was limited. The 1990s oversaw political turmoil in
the region, which led to a series of economic and political crises, cutting off the region from the
general boom of global foreign direct investment flows driven by intensifying globalisation. A
more significant progress was made after the start of transitional reforms in the early 2000s.
The countries in the region made a definitive turn towards a free market economy and trade
liberalisation. Accession negotiations with the European Union started and the new CEFTA
2006 integration was created, which gave rise to a high and consistent growth of foreign direct
investment inflows in the region. Most of the inflows prior to 200 were driven by the
privatisation process. The expansion of the foreign direct inflows in the region reached its peak
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in the majority of CEFTA 2006 countries by 2007. However, the global financial crisis in 2008
led to a sudden decline in foreign direct inflows in the region. This was in accordance with the
global trend in foreign direct investment flow. Nevertheless, the recovery soon ensued. The
inflows of foreign direct investment in CEFTA 2006 in this recovery period are presented on
Figure 1.
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Figure 1: FDI Inflows in CEFTA 2006 Countries (2010-2019)
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The inflows of foreign direct investment in CEFTA 2006 recovered following the crisis.
However, this recovery was rather unstable. In 2011 the integrations oversaw a sudden increase
in foreign direct investment inflows, which surpassed the level of 8 billion USD. Such
instability can be attributed to individual large-scale investment projects such as the
investments of Fiat in automotive industry of Serbia and the acquisition of the largest Serbian
retailer Maxi by the Belgian company Delhaize. A more robust recovery is noticeable from
2017. Serbia was the major recipient of the foreign direct investment in the CEFTA 2006
region, realising more than a half of the investment inflows in the observed period. Other
country with notable inflows of foreign direct investment in the integration is Albania, which
registered more than a billion USD of annual inflows in the majority of the observed years.
Other countries lag behind significantly, having less than 400 million USD of annual foreign
direct investment inflows on average. Both Serbia and Albania have a noticeable rising trend
in foreign direct investment inflows in the period between 2012 and 2019, while all the other
countries have relatively stable low levels of foreign direct investment inflows. It appears that
Serbia is driving the trends for the entire CEFTA 2006 region with respect to foreign direct
investment inflows. Furthermore, it appears that it managed to position itself as a centre of the
agglomeration for vertical and export platform foreign direct investment in the region. It should
also be noted that Serbia is the largest individual market in this integration, making it most
attractive for horizontal foreign direct investment, which are directed mainly towards the nontradable services sector. Finally, it is worth mentioning that the latest Covid-19 pandemic and
the expected global economic slowdown and downturn of the world economy it caused, will
likely negatively affect the inflows of foreign direct investment in CEFTA 2006 region. This
will be possible to verify and quantify as more recent data becomes available.
Figure 1 also points to the relative importance of foreign direct in total gross capital fixed
formation in CEFTA 2006 integration. The share of foreign direct investment in gross capital
fixed formation ranged between 17.5% and 35.5%, closely following the trends in absolute
investment inflows. Relatively high shares are the consequence of the chronic shortage of
financial resources in the CEFTA 2006 economies, which are necessary for financing the
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investment, particularly in the private sector. The highest importance of foreign direct
investment is in Montenegro, where over a half of the gross investment were financed by them.
This is the result of the small country size and its extensive expansion of construction and real
estate sectors, in which most of the project were financed by foreign capital. On the other hand,
the lowest relative importance of foreign direct investment in financing gross fixed capital
formation was in Moldova, which, incidentally also attracted lowest absolute inflows of foreign
direct investment in the integration. This is most likely due to its peripheral geographic position
with respect to the other countries in the integration and the key market of the European Union.
Additionally, the country has made the least progress in European Union accession negotiations
compared to all the other CEFTA 2006 countries.
Useful alternative statistics for considering the patterns of foreign direct investment are the
stocks of foreign direct investment in the region. The main benefit of this statistic is that it
excludes the effects of business cycle and individual time anomalies (Christie, 2003), providing
a more long-term overview of the significance of foreign direct investment in the region. The
information on foreign direct investment stocks in the region is presented on Figure 2.
Figure 2: Inward and Outward FDI Stocks in CEFTA 2006 (2010-2019)
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The values of inward foreign direct investment stock indicate a clear growing trend in the
observed period. The total stock of foreign direct investment in CEFTA 2006 region almost
doubled between 2010 and 2019, growing from 46.4 to 82.8 billion USD. Despite being
seemingly significant, these inwards stocks are almost negligible when compared to global
foreign direct investment stock levels. Namely, the region participated with between 0.20% and
0.25% of global foreign direct investment stocks. Discrepancy between the growing trend of
stock values and the unstable or even decreasing trend of share values implies that CEFTA 2006
region is lagging behind other regions in terms of attracting foreign direct investment. In other
words, other regions seem to be recovering the inflows of foreign direct investment faster than
the economies of CEFTA 2006. Considering the sluggish rate of reforms and the accession
negotiations with the European Union, and elevated political risks, it is likely that the region
will further use its relative attractiveness for foreign investors in the aftermath of the Covid-19
pandemic.
The information presented on Figure 2 also suggests that CEFTA 2006 region is a net recipient
of foreign direct investment. Its outward stocks of foreign direct investment are negligible in
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both absolute and relative terms. Most of the outflows refer to the intraregional investment of
the firms based in CEFTA 2006 signatories. The substantial part of the outward stocks is a
consequence of Serbia, Bosnia, Montenegro and North Macedonia being a single country in the
past and the previously social enterprises which maintained the presence in all the former
Yugoslav republics.
Serbia maintains a dominant position as both the host and home country of foreign direct
investment in CEFTA 2006 integration. The stock values contrast the flow values in the case
of Montenegro and North Macedonia, which were shown to be a much more important host
countries for the foreign direct investment in the CEFTA 2006 integration, than was previously
suggested by the inflow values. The most dynamic growth of foreign direct investment inward
stocks characterises Serbia and Albania. Finally, both growth and absolute value of outwards
foreign direct investment stocks dwarf the outward stocks of all the other CEFTA 2006
signatories.
Despite the intraregional flows in CEFTA 2006 not being imperceptible, extraregional foreign
direct investment are comparatively much more significant. The major sources of foreign direct
investment inflows in the CEFTA 2006 region are presented in Figure 3.
Figure 3: Sources of FDI Inflows in CEFTA 2006 region (2010-2018)
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The single most important contributor to foreign direct investment inflows in the CEFTA 2006
region is the European Union. Thereby, it is evident that most of the growth in total foreign
direct investment inflows in CEFTA 2006 can be attributed to the increased investment from
the member states of the European Union. Intraregional foreign direct investment is also gaining
importance over time. Comparable to these intraregional flows are the inflows from Russian
Federation, which are also growing. The other two significant sources of foreign direct
investment in the region are the United States and China. Both countries provide significantly
less foreign direct investment than the European Union, Russia and other CEFTA 2006
signatories. This implies that geographic proximity matters to foreign direct investment flow.
Largest inflows of foreign direct investment come from the countries which are close to CEFTA
2006 region. The significance of the European Union as a source also implies the importance
of general economic development of the home countries, which allows for provision of
sufficient financial resources for foreign investment.
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In order to draw tentative conclusion on the motives of foreign direct investment in CEFTA
2006 region it is worth to consider the structure of foreign direct investment by economic
activities. Such structural breakdown is presented in Table 1.
Services sector dominates the structure of foreign direct investment inflows in CEFTA 2006
region, participating with more than 53% in total inflows in the observed period. Thereby, two
single most attractive economic activities for foreign investors include wholesale and retail and
financial and insurance activities, which alone accounted for nearly 32% of total inflows of
foreign direct investment in the region. This foreign direct investment structure possibly reflects
the deindustrialisation which has been taking place in the region since the 1990s (Kurtović,
Maxhuni, Halili, & Talović, 2020). The identified large attractiveness of non-tradable services
for foreign direct investors is in line with the findings of Rojec and Penev (2011), which
suggests that significant portion of the foreign direct investment in the CEFTA 2006 region, is
market-seeking. This implies that the investment is not complementing the conditions of the
region, considering its lack of market-related advantages. Namely, the vertical, resource- and
efficiency-seeking foreign direct investment is more in line with the advantages of the region,
which offers relative abundance of inexpensive and qualified labour and substantial natural
resources along with the relatively well developed infrastructure. Finally, it is worth mentioning
that manufacturing industry, which is more suited for export-oriented, job-creating and
competition-inducing foreign direct investment, is becoming increasingly attractive for foreign
investors. Such development needs to be further encourages by the CEFTA 2006 signatories in
order to maximise the anticipated positive effects of foreign direct investment on host country
development.
Table 1: CEFTA 2006 FDI Inflows by Economic Activity (2011-2018)
Economic Activity
A - Agriculture, Forestry and Fishing
B - Mining and quarrying
C - Manufacturing
D - Electricity, gas, steam and air
conditioning supply
E - Water supply, sewerage, waste
management and remediation
F - Construction
G - Wholesale and retail trade; repair of
motor vehicles and motorcycles
H - Transport and storage
I - Accommodation and food service
activities
J - Information and Communication
K - Financial and Insurance Activities
L - Real Estate activities
M - Professional, scientific and technical
activities
N - Administrative and support service
activities
Other Activities

2011
31
478
631

2012
11
153
638

2013
75
156
792

2014
11
62
523

2015
71
-228
883

2016
94
-52
1820

2017
75
278
813

2018
161
652
1475

3

101

150

49

43

83

100

78

6
92

8
96

17
140

23
130

19
390

28
681

12
475

26
532

1019
66

231
13

367
74

261
-7

494
70

366
139

464
4

436
677

15
126
840
72

29
-489
374
210

-2
41
179
199

-4
44
494
264

8
159
732
415

9
228
1061
548

-1
184
708
464

13
-277
743
472

32

120

11

88

89

281

165

200

51
562

15
86

117
-64

22
-227

74
-351

84
30

85
205

89
380

Source: CEFTA 2006 (accessed on 29 September 2020)
Note: The values are expressed in millions of EUR
The patterns of foreign direct investment inflows in CEFTA 2006 region raise the question
regarding the causes of their uneven distribution between the countries. An important part of
the answer to this question is certainly the market size, resource endowments and the existing
agglomerations of foregin affiliates in the largest recepients. However, the question could also
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be answered by considering the differences in general business environment of the CEFTA
2006 signatories. Such analysis was performed using the data from Doing Business reports, and
the results are presented in Table 2.
Table 2: Business Environment in CEFTA 2006 Countries (2017-2020)
Doing Business Score

Trading Across Borders Score

Total taxes (%)

Country

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Albania
Bosnia
and
Herzegovina

64.2

66.8

67

67.7

96.3

96.3

96.3

96.3

36.9

37.3

37.3

36.6

64.8

65.2

65.4

65.4

95.7

95.7

95.7

95.7

22.6

23.7

23.7

23.7

Moldova

72.5

72.7

73.1

74.4

92.3

92.3

92.3

92.3

40.4

40.5

40.3

38.7

Montenegro
North
Macedonia

71.2

73.8

73.7

73.8

91.9

91.9

91.9

91.9

22.2

22.1

22.2

22.2

80.6

80.3

80.7

80.7

93.9

93.9

93.9

93.9

13.0

13.0

13.0

13.0

Serbia

73.3

73.8

73.9

75.7

96.6

96.6

96.6

96.6

36.7

36.7

36.6

36.6

CEFTA 2006

70.2

71.9

72.1

73.0

94.2

94.2

94.4

94.4

26.7

26.9

26.9

26.6

Source: World Bank (accessed on 29 September 2020)
Note: CEFTA 2006 refers to average values
The values of Doing Business Score indicate that CEFTA 2006 is generally favourable region
for conducting business, although it lags behind the performances of the European Union. North
Macedonia is leading in this sense, having been consistently ranked as the CEFTA 2006 country
with the best business environment. Contrastingly, Albania and Bosnia and Herzegovina lag
behind the CEFTA 2006 average. The unfavourable business environment could be one of the
factors which could explain the underperformance of Bosnia and Herzegovina in attracting the
foreign direct investment inflows. However, similarly unfavourable business environment of
Albania did not prevent a noticeable increase in inflows in the period of our analysis. The
lacking of general business environment could have been compensated by stellar performance
in regards to foreign trade liberalisation and efficiency. In this department, most of the CEFTA
2006 countries report good performances. The two countries slightly lagging behind are
Moldova and Montenegro. In addition to disadvantageous geographic position, political
situation and foreign trade policies, Moldova significantly lags in term of fiscal burden to
businesses, which could be another reason for particularly poor performances of this country in
attracting foreign direct investment. Finally, it is worth noting that, although Serbia does not
excel in any of the considered indicators of business environment, it does receive the most
foreign direct investment in the CEFTA 2006 region, implying that locational factors other than
business environment are more important for foreign investors.
3. Foreign Affiliates Activities in CEFTA 2006 region
We compiled some available foreign affiliates’ trade statistics for CEFTA 2006 region for the
period 2015-2017. The indicators describing the extent of the activities of foreign affiliates are
presented in Table 3.
The data provided in Table 3 emphasises the large presence of foreign capital in CEFTA 2006
region. Over 3000 foreign affiliates do business in the region in each of the observed years.
Their numbers are growing, particularly since 2014. Foreign affiliates are an important source
of employment in the region, providing up to 313 thousand jobs in 2017. Their activities appear
to be somewhat labour-intensive, considering that single foreign affiliates employ over 85
workers on average. The turnover of these companies is also highly significant and growing as
evidenced by the values presented in the Table 3. The turnover of these companies exceeded
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36 billion EUR by 2017. The value added contained in the production of these affiliates is,
however, worrisome. Namely, the share of value added did not surpass the level of 20% in the
observed period. This indicates that foreign affiliates heavily rely on inputs sourced from
abroad. Additionally, the low value added in total production could reflect the relatively low
technology level used in the production.
Table 3: Foreign Affiliates Trade Statistics for CEFTA 2006 (2015-2017)
Year
Enterprises

2015
2013
2014
2016
2017
3 022
3 030
3 012
3 136
3 607
258
246
256
286
312
Employment
773
547
565
883
979
Turnover (mil. EUR)
29 937 30 516 30 328 31 933 36 473
Value Added (mil. EUR)
5 605
5 497
5 571
6 203
6 950
Source: CEFTA 2006 (accessed on 29 September 2020)
The activities of foreign affiliates are particularly important for the economy of Serbia, which
is the central and the largest economy of the integration. Significant inflow of FDI in Serbia
was recorded after 2000 when country was fully reintegrated into the world economy. Main
trade partner of Serbia is the European Union (EU), as well as the largest source of FDI entering
Serbia. Inflow of large number of FDI means that foreign affiliates are playing more important
role in the economy of Serbia.
Presence of foreign affiliates in Serbian economy is recorded trough Foreign Affiliates Trade
Statistics (FATS) that is developed according to EU Regulations and international standards,
developed using INPUT-OUTPUT methodology framework.
Total number of foreign affiliates in Serbia was 2,478 in 2011, first year for which data are
available, and reached the level of 2,789 affiliates in 2018 (Figure 4). Total number of foreign
affiliates in Serbia was declining in the period 2012 to 2015 since this was also period of crisis
and not to favourable for investments.
Figure 4: Number of Foreign Affiliates in Serbia
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Source: Authors’ representation according to Statistical Office of the Republic of Serbia data
These affiliates employed 174,605 employees in Serbia in 2011 but this number reached
275,511 in 2018, according to Statistical Office of the Republic of Serbia data. Sharp increase
in total number of employees came after 2015. The importance of foreign affiliates operating
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in Serbia is also rising in generated value-added as well as labour cost. Especially interesting is
that labour costs are not rising as fast as the number of employees.
Figure 5: Activities of Foreign Affiliates in Serbia
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Source: Authors’ representation according to Statistical Office of the Republic of Serbia data
The foreign affiliates operating in Serbia represented 3,2% out of total number of companies in
2018, according to the Statistical Office of the Republic of Serbia (RZS) data, with similar share
recorded back in 2011. But this foreign affiliates operating in Serbia have a share of 35.2% in
Serbia’s total generated value-added in 2018, as well as 23.7% share in Serbia’s labour force in
the same year. The influence of foreign affiliates in Serbia is steadily rising from their share of
29.8% in generated value-added and 17.1% in labour force back in 2011.
Most of the foreign affiliates operating in Serbia originate from EU member countries, 77% of
total number of affiliates in Serbia in 2018. Most of the EU affiliates are originating from
Slovenia, once in a common Yugoslav market with Serbia, with share of 11% of total foreign
affiliates in Serbia. Important are Austria and Italy, with 9% and 8% share in total number of
affiliates in Serbia for 2018, respectively. From Non-EU group, which has share of 21% of
foreign affiliates operating in Serbia in 2018, affiliates originate from Switzerland, Bosnia and
Herzegovina and USA. This is represented on the Figure 6.
Figure 6: Origin of Foreign Affiliates in Serbia
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Other important origin countries of the affiliates include Republic of North Macedonia, Russian
federation and PR China. The 2% of foreign affiliates operating in Serbia, or 36 in number,
comes from offshore financial centres around the globe.
As shown on the Figure 7, the sectoral distribution of foreign affiliates operating in Serbia in
2018 show that Wholesale and Retail trade is the most popular sector of operation with 37%
share of all affiliates. Manufacturing sector is the second most important sector with the share
of 23% of foreign affiliates in Serbia in 2018. Other sectors with significant share include:
Professional, scientific and technical activities (12%), Information and communication (10%),
Transport and storage (4%) and Construction (4%).
Figure 7: Sectoral Distribution of Foreign Affiliates in Serbia
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Source: Authors’ representation according to Statistical Office of the Republic of Serbia data
Even if the Manufacturing sector has almost less than twice the number of affiliates it has
recorded more number of people employed in 2018, as well as the largest turnover in Serbia
and significantly higher level of production value and value-added in the same year. This
demonstrates that Manufacturing has considerably more important effects on a local economy.
4. The Impact of Covid-19 Pandemic and the Green Corridors
After the Pandemic crisis has started, more than 90 countries, including EU countries, until July
2020, have introduced strict measures for pandemic related goods (World Trade Organisation
- Trade Facilitation Agreement Facility, 2020, p. 2). Western Balkan economies have
introduced rather restrictive, but also mutually uncoordinated measures. When these bans
emerged, in a small geographical area of the European continent, long queues were formed at
border crossings, as well as long delays at border crossings. In that moment, WB economies
worried that there could be a shortage of essential goods. That, Covid-19 provoked situation,
happened during a period of implementation of some TF measures in the CEFTA 2006 Region.
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The Region of CEFTA 2006 economies found themselves in the same dilemma-to continue
with the implementation of TF measures, or to adapt these measures to the needs of the new
situation. These economies have prepared some joint proposals and documents as signatories
of the CEFTA 2006 at the start of the crisis and every country, individually. They prepared one
Joint Proposal at the end of March, which represented one important step in creating a new
approach for WB economies.4 That approach was planned to avoid unnecessary and
uncoordinated measures for travel and transport of goods, introduced to prevent the
transmission of the virus. Aiming to decrease the confusion, the Joint proposal implied only the
facilitation of trade and transport of goods which could be used in preventing the further
transmission of the virus. Especially for the vulnerable category of goods of primary needs, as
food, animal food, medicines and medical equipment, whose transport and customs controls
should be facilitated as possible. It was planned that the other, regular trade, should be regulated
by trade rules of the CEFTA 2006, for intra-regional trade and by trade rules with the basement
in the Stabilisation and Association Agreements, concluded between EU and CEFTA 2006
economies, individually. The structure of the Joint proposal was based on the process of
collecting information and improving the coordination. The first one, meant the identification
of all important and crucial road priority border crossing points and ports for maritime and river
transport, with the suggestions for facilitation and cooperation between all involved
administrations. Collecting information was based on information about measures concerning
the travel and transport restrictions implemented by Western Balkan economies and EU
economies, oriented towards intra-trade and towards the trade between EU and WB economies.
The other important part of the Joint proposal was Improving coordination, especially between
EU and WB economies, because of the high percentage of their imports coming from EU
countries. For that purpose, CEFTA 2006 economies, have established CEFTA Coordination
Body, consisting of CEFTA Contact Points as representatives of the CEFTA Trade Ministries
for trade and of Customs administration representatives. Their work was oriented towards: the
identification of “green priority corridors”, maximising the use of road network and “Green”
priority border/common crossing points (GPBCCP). All these measures imply providing
necessary conditions for free flow, especially for goods of first necessity, beside other goods,
the work of gas station for trucks, suspension of some bans, as week-end and night bans for
freight transport, enabling these trucks to get to the targeted position as soon as possible. They
have found even three branches of these green corridors at the territory of WB. The other
important part of the CEFTA Coordination Body work is GPBCCP, meaning the wide group
of measures, facilitating the work of Customs administration at border crossing points for
CEFTA economies. They gave the priority for goods of primary importance, with guaranteed
traffic flows during the day and during the night. Beside this, CEFTA Coordination Body got
assignment to coordinate the creation of the list of essential goods, planned for the facilitated
transport. As a help for the Customs administration, they decided to exchange electronically
intra-CEFTA Pre-arrival information about essential goods that had been expected, using the
System of Electronic Exchange of Data (SEED). It was agreed that major Border crossing
points with the green priority should have the highest priority concerning the necessity to be
provided with the necessary staff, police, customs and sanitary representatives. It was also
decided not to ask for additional certificates for goods in transport at the territory of the WB
and EU economies. A special provisions regulated transport workers status, especially avoiding
the quarantine and with short health screening of them in 15 minutes, if necessary. Also, it was

4

Joint proposal prepared by the Permanent Secretariat of the Transport Community and the CEFTA
Secretariat to facilitate the transport and trade of essential goods within the Western Balkans.
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recommended not to limit the number of trucks that can pass per day, or to do it with the
coordination of the CEFTA Coordination Body (Transport Community, 2020).
The group of proposed measures in Joint proposal is quite heterogeneous and these measures
entail the need to comply with all decisions and rules of CEFTA, EU and WTO. The positive
effects of implementing elements of the Joint proposal, have become visible very quickly. At
the territory of WB economies it hasn`t been noticed almost no problems, delays, or crowds,
during the period September-October 2020, by the representatives of Transport Community,
after they finished monitoring of the waiting times at the borders (Transport Community - The
Permanent Secretariat, 2020).
Green corridors, beside the traffic flow for all sorts of goods, are opened for giving the priority
to the essential goods. That category refers to food and feed essential products and medical
supplies, according to the WCO/WHO HS Classification List for COVID-19 Medical supplies
and the List of Priority Medicines. That list changed its structure, according to changed needs
during the Crisis and the WCO has made a number of updates, from April to June, including
on that list even ambulances and body bags. The standardisation in procedures and the use of
lists recognizable at frontiers was the main task for the WCO Secretariat, which has upgraded
the Joint WCO/WHO HS Classification List for COVID-19 Medical Supplies with two new
elements. The first one is new list with some added goods of Medical Supply category and the
other are links for each country Member`s list. These activities will certainly be supplemented
and further developed during coming months. These links will help to overcome the problems
that can be caused by the WCO` classification of only 6 digits, while many countries have 8, or
even 10, such as Serbia does (World Customs Organisation, 2020b).
Figure 8: Analytics for May 6 – 12, 2020 inclusive

Source: CEFTA Secretariat (2020a)
These data are pointing the importance of Green corridors, showing their dominant role among
all intra-CEFTA crossing points for transport. Only week after these data, the number of trucks
using green corridors in CEFTA intra-trade, has increased and its share in the overall number
of trucks, too.
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Figure 9: Analytics for May 13 – 19, 2020 inclusive

Source: CEFTA Secretariat (2020b)
In the Republic of Serbia, Measures aiming to facilitate the Cross-border Movement of Relief
and Essential Supplies, have entered into force in April 2020. This actually means that in
addition to the already existing “specific crossing points” with the present customs
administrators and other inspection agencies, seven days in a week and during days and night,
for all types of goods, “green corridors” have been planned to be formed. The task of these
“green corridors” was to provide particular security and flow for essential goods with priority.
These goods mostly are food and feed essential products and medical products from the WCO
list of medical supplies. Even in April, it was agreed that these lists could be changed and their
content and structure adjusted (World Customs Organisation, 2020a).
5. Conclusions
In this paper we analysed the patterns of foreign direct investment in CEFTA 2006 region. In
the analysis, we particularly focused on generalising the causes behind the patterns in order to
draw the relevant conclusions about the possible effects of Covid-19 pandemic on the foreign
direct investment inflows in the future. After reviewing general provisions of CEFTA 2006
agreement, we conducted the analysis using descriptive statistics methods, investigating general
trends in foreign direct investment inflows, its significance in gross fixed capital formation, and
the general position of CEFTA 2006 in global foreign direct investment flows. In addition to
this, we considered the sources of foreign direct investment in this region as well as the structure
of the inflows and possible causes of the described patterns. Moreover, we applied the latest
statistical concepts of foreign trade affiliates statistics in describing the significance and nature
of foreign capital involvement in the economies of CEFTA 2006 integration. Finally, we
reviewed the currently available data on the effects Covid-19 pandemic had on trade and
investment flows in this integration.
We found that horizontal and market-seeking investment is predominant in the region. This
implies that market access is among the most dominant motives of foreign investors in CEFTA
2006. Increasing market size though deeper economic integration within the CEFTA 2006 is,
therefore, beneficial for all its individual signatories. Research results also emphasise other
strengths of the region in attracting foreign direct investment, particularly the proximity to and
integration with the European Union markets and favourable business environment, which
particularly benefits the foreign affiliates.
As for the Covid-19 response of the CEFTA 2006, we found that the countries were able to
coordinate the individual action better due to the interconnectedness within the integration. This
helped reduce the disruptions in trade due to the pandemic, which proved particularly important
for securing the medical supplies for which the demand surged in the analysed period.
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The results also pointed out some important limitations regarding the capacities of CEFTA 2006
signatories in attracting foreign direct investment. Namely, heightened political risks and
sluggish structural and institutional reform of the signatories prevent the realisation of full
potential of foreign direct inflows in CEFTA 2006. Other problems limiting foreign direct
investment in the region include certain underdeveloped segments of the infrastructure (most
notably the railways), low level of innovative activities (which is directly related to the lack of
financial resources needed for investing in research and development activities) and insufficient
rule of law.
Addressing the identified limitation and drawbacks is likely to result in significant growth of
foreign direct investment inflows in the region, and particularly in Serbia as the centre of
agglomeration for foreign capital. These inflows will aid the region in its pursue for economic
integration in the world economy and the European Union. The increased integration could be
beneficial for indigenous businesses in the region, which would facilitate their access to and
participation in global value chains.
To sum up, the affiliates of transnational companies are important for CEFTA 2006 economies.
Their presence is significant and it supports the economic growth of the entire region. However,
one must not neglect the potential negative aspects of this presence such as crowding out of
indigenous firms which are unsuited for competition with much more powerful transnational
companies. Therefore, there is a need for improving the absorptive capacity of businesses in
CEFTA 2006 region in order to realise full potential benefits of foreign direct investment
inflows.
The results have some policy implications worth considering. Namely, the process of accession
to the European Union and harmonisation of the regulation with the European Union needs to
be a priority of the countries in the region. This is particularly important considering the
significance of the European Union as both a trade partner and source of foreign direct
investment. Also worth mentioning in this context is the ultimate purpose of CEFTA 2006,
which is a successful completion of the accession process and integration of the region in the
European Union. In the meantime, the countries could benefit from deeper integration within
the CEFTA 2006 framework. Further integration will prove to be essential in the aftermath of
the Covid-19 pandemic, which will increase the competition between the countries for foreign
direct investment inflows. Greater economic integration of the region and the participation in
global value chains will lead to improvements in specialisation patterns and exploitation of
comparative advantages by the counties in the region. However, other complementary actions
such as improving the general business environment and absorptive capacity of host-country
economies, and fostering the linkages between foreign affiliates and indigenous firms must also
not be neglected.
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Romanian Passengers’ Satisfaction in Low-Cost Airlines
Laura Diaconu Maxim1

Abstract
During the last decade, the worldwide airline industry has been struggling with various challenges, among which
cutting prices and trying to satisfy the needs of passengers prevailed. This was mainly due to the emergence of a
large number of low-cost carriers, which have reshaped the airline industry’s competitive environment. Despite
the fact that the literature offers various researches regarding the satisfaction of the low-cost airlines’ travelers
from USA, Western Europe and Asia, the studies on Romanian passengers are almost inexistent. Therefore, the
purpose of the present paper is to investigate the satisfaction of the Romanian passengers of the low-cost carriers
from the point of view of the factors that are influencing it. The research methods involved both an investigation
of the literature and an empirical research, based on a questionnaire. The findings of this study, based on the
analysis of a sample of 340 Romanian respondents, revealed that the low-cost carriers’ service quality, safety and
price fairness have a positive influence on customers’ satisfaction. Since passengers’ satisfaction represents the
key-aspect of making them loyal and increase the airline’s profitability, the results of our study may offer valuable
information for the low-cost airlines operating on the Romanian market.
Keywords: Low-cost airlines, passengers’ satisfaction, Romanian travellers
JEL Classification: D12

1. Introduction
Passengers’ airline industry represents an important sector for tourism and it includes legacy,
regional and low-cost airlines. Even if the legacy companies attracted the largest amount of
passengers until 2000’s, during the last twenty years, the low-cost carriers (LCC), also known
as no-frills, discount or budget airlines, registered a continuous growth in the number of flights
and passengers. This evolution of the LCC was determined by the advantages offered not only
to consumers, but also to airlines. At the company level, the low-cost model makes the airline
more efficient, as it diminishes the costs while the demand for its flights increases. In the case
of the consumers, they will benefit from significant low prices at the tickes, compared to the
fares of the legacy carries. Yet, in a highly competitive environment, this might not be enough.
Offering high quality services to passengers is also very important for an airline's survival and
profitability. Therefore, the airlines have to focus on passengers’ needs in order to understand
what they expect from their services.
Despite the constant increase in the number of the travelers transported by the LCC, many of
these passengers complained by the failure of the LCC’s services. Among these complaints, it
can be mentioned flight cancelation, flight diversion, flight delay and strikes (Bamford and
Xystouri, 2005). From all these, the flights’ delay are the most common and have the highest
impact on customers’ satisfaction (Oliveiraa et al., 2012). The passengers’ negative perception
can determine them to look for other tariff-type airlines (Sreenivasulu et al., 2014).
This is the reason why many low-cost airlines have already started to search for strategies to
improve customers’ satisfaction and, thus, increase customers’ retention (Jones and Sasser,
1995).
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As previously mentioned, the profitability of LCC is largely influenced by the behavioral
intentions (Reichheld and Sasser, 1990; Slater and Narver, 1995), which are closely related to
customers’ satisfaction and airlines’ quality of the services (Zeithaml et al., 1996; Cronin et al.,
2000). Despite the fact that the literature offers various researches regarding the satisfaction of
the low-cost airlines’ travelers from USA, Western Europe and Asia, the studies on Romanian
passengers are almost inexistent. Therefore, the purpose of the present paper is to investigate
the satisfaction of the Romanian passengers of the low-cost carriers from the point of view of
the factors that are influencing it.
The rest of the paper is structured as following: the next section presents a review of the relevant
literature, the third section emphasizes the methodological approach and the last two parts
include the results of the study and the conclusions.
2. Literature Review
The emergence of the low-cost airlines, in the context of the airline industry’s deregulation,
significantly raised the competition in this sector. Therefore, under the on-going increased
competitive pressure, offering more qualitative services became a marketing requisite for the
airlines (Dennett, Ineson, Stone and Colgate, 2000), in order to augment customers’ satisfaction
and loyalty. Yet, satisfaction is determined not only by the perception of service quality, but
also by other aspects, such as price, contextual or personal factors (Zeithaml & Bitner, 2001).
Customers’ satisfaction received a lot of attention from researchers, managers and practitioners,
since it is considered to be the key aspect of long-term profitability. While satisfied customers
are more likely to return, dissatisfied clients will look for other options (Zairi, 2000). Caruana
(2002) measured passengers’ satisfaction by using three items: repetitive purchase intention,
service loyalty and benefit-cost judgment.
In the case of the airline industry, the relationship between service quality and passenger
satisfaction has been empirically studied by numerous researchers. Yet, there is no consensus
regarding this relation because the causal link between airline service quality, passengers’
satisfaction and their buying intentions may vary depending on the context. While
Sureshchandear et al. (2002) found that service quality and customer satisfaction are highly
related, Brady and Cronin (2001) concluded that satisfaction explained a larger proportion of
the variance in consumers’ purchase intentions than service quality. Meanwhile, Bolton and
Drew (1991) suggested that customer satisfaction is an antecedent of perceived service quality.
On contrary, other researchers suggested that service quality is an antecedent of customer
satisfaction (Cronin, Brady and Hult, 2000). This idea has also been empirically proven by
Cronin and Taylor (1992), who found that consumers may not buy the highest quality service
because of factors such as convenience, price or availability. Actually, these aspects may
enhance satisfaction and not affect the perception of the service quality. Brady and Robertson
(2001) illustrated the antecedent role of service quality with respect to customer satisfaction in
a cross-national study of the fast-food industry in USA and Latin American states.
In the case of the airline industry, quality is difficult to describe and measure due to its
heterogeneity, intangibility and inseparability (Chang and Keller, 2002), and only the customer
can truly define service quality in the airline industry (Butler and Keller, 1992). However, Saha
and Theingi (2009) noted that the emergence of the low cost airlines has raised concerns on
how satisfied are the customers with the services provided. Many researchers concluded that
airlines’ customers perceive service quality as a multi-dimensional aspect, as defined by
Parasuraman et al. (1988) in their well-known service-quality measuring instrument –
SERVQUAL. This instrument, which measures service quality in terms of reliability,
assurance, tangibles, empathy and responsiveness, is based on the premise that customers’
assessments of overall service quality are influenced by the “gap” between their expectations
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and their perceptions of the actual service performance. Therefore, customers’ satisfaction may
result when these expectations are met or exceeded (Oliver, 1980). The SERVQUAL
instrument has been used in various empirical studies in order to measure the airlines’ service
quality (Sultan and Simpson, 2000).
Other researchers suggested that, apart from perceived service quality, there are various other
factors that may influence customers’ satisfaction, such as: customers’ mood, emotions, social
interactions and other subjective factors (Rust and Oliver, 1994). An exemplification comes
from Crompton and Love (1995), who argued that high service quality in an airline might not
necessarily generate high satisfaction if there are negative emotions associated with the
experience of the flight.
Herrmann et al. (2007) suggested that price fairness represents an important factor to increase
customers’ satisfaction. Various empirical studies have proven this aspect, among which can
be mentioned the research conducted by Chapuis (2012). Meanwhile, Oliver and Swan (1989)
suggested that consumers who perceive the price paid fair have high intentions to repurchase
and, thus, the company will increase its sales (Campbell, 1999). The relationship between
service quality and price fairness has been analyzed in the case of many industries, such as
automobile (Hermann et al., 2007), airlines (Martin-Consuegra et al., 2007) and tourism
(Chapuis, 2012). The general conclusion was that, when consumers analyze the value of the
services they receive, they always take into account the price that will make them satisfied.
Safety represents another important aspect for increasing customers’ satisfaction in the airlines’
industry. Despite the fact that the need for airlines’ safety programs is higher (Liou et al., 2007),
the literature does not offer enough empirical support of this aspect. Yet, perceived risk received
a lot of investigation since it has a significant role in the analysis of airlines passengers’
behavior. It is considered that airlines’ customers have psychological, financial and social risks
(Cunningham et al., 2002).
Based on the literature review, we assume the following three hypotheses:
H1: The airlines’ quality of the services has a positive influence on customers’ satisfaction
H2: There is a positive effect of price fairness toward customers’ satisfaction
H3: Airlines’ safety has a positive impact on customers’ satisfaction.
Starting from these hypotheses, we propose the following conceptual model:

Customers’
satisfaction

• Quality of the services
• Price fairness
• Airlines' safety
Figure 1: Conceptual model

3. Data and Method
The purpose of this paper is to investigate the satisfaction of the Romanian passengers of the
low-cost carriers from the point of view of the factors that are influencing it. In order to achieve
this objective, we have conducted a survey at Iasi Airport, between June and September 2019,
on a sample of 340 passengers. This sample included only the passengers who travelled with a
low-cost carrier at least once during the last year. The passengers were randomly chosen and
the questionnaires were fulfilled in the check-in area of Iasi Airport.
The 340 surveyed passengers had to answer 14 questions, which were grouped in four variable
sets. The first one referred to information related to perceived quality of the services, such as
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flight punctuality, seat comfort, cleanliness of cabin, staff services etc. The second set included
aspects related to perceived price fairness and, in the third one, the passengers were asked to
evaluate the airlines’ safety. After each of the three sets of questions the respondents had the
possibility to add some personal comments or observations. In the end, the respondents were
asked several questions which underlined their socio-economic and demographic
characteristics, such as gender, age, monthly income, residence and occupation (the results are
presented in Table 1). Most of the questions included in the first three sets were phrased in the
form of statements scored on a 5-point Likert type scale, ranking from 1 “highly dissatisfied”
to 5 “highly satisfied”. Moreover, after each set of variables, the travelers were asked to
indicate, on a scale from 1 to 5, how they evaluate the overall quality of the services, price and
airlines’ safety.
The last investigated aspects referred to the probability of travelling again, in future, with the
LCC and of recommending these airlines to friends or other family members.
The data was processed with the help of the SPSS program.
Table 1: Socio-economic and demographic characteristics of the respondents
Gender

Male –
57%
Percentage
of the
population

Age

Level of Income

Below 20 –
12%

Low level – 28%

Residence
Urban area –
73%

20-40 – 39%
Middle level –
59%

Above 60 –
15%

Rural area – 27%
High level – 13%

Public institution –
29%
Private company –
38%

40-60 – 34%
Female –
43%

Occupation
Student – 22%

Others – 11%

4. Empirical Analysis
The empirical analysis was initially conducted on the first variable set, including information
regarding the perceived quality of the services. The results showed that most of the interviewed
persons considered that the low-cost carriers are punctual, both at departure and at landing, 89%
of the persons being satisfied or very satisfied with the flight punctuality of these operators.
Yet, a larger proportion of women said that they are moderate satisfied or dissatisfied with the
flight punctuality, compared to men. Regarding the seat comfort and cleanliness of the cabin, a
large majority of the respondents said they were moderate satisfied with these two aspects (67%
and, respectively, 72%). Age represented a major determinant for the responses given at these
two questions: while most of those below 20 years old were satisfied or highly satisfied with
seat comfort and cleanliness of the cabin, 89% of the people of 40 years or above were
dissatisfied or moderate satisfied with the two qualities of the services. However, many persons
over 40 years old also mentioned that, in the case of the legacy carriers, the seats are not
comfortable and the cabin is not very clean. An important aspect for the services’ quality of the
low-cost airlines, mentioned by the younger respondents (those above 40 years old), was the
attractiveness of the promotions. They argued that these airlines offered, during time, various
types of promotions that made them by far more attractive than the legacy operators. 43% of
the respondents said that they are satisfied with the staff services, at ground and in-flight, but
quite a large percentage (27%) were dissatisfied by the fact that basic things, such as water,
have to be paid.
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We noticed a strong relationship between the satisfaction regarding the quality of the LCC’
services and passengers’ subsequent recommendations. Therefore, it is very likely that the
travelers who were satisfied or very satisfied with the airlines’ services to provide positive
word-of-mouth recommendations to their families and friends. Meanwhile, 95% of them will
travel again with a low-cost operator.
The bivariate correlation analysis, based on Pearson coefficient, also suggested a strong positive
relationship between the overall assessment of the airlines’ quality of services and the level of
satisfaction indicated at each variable through which the quality was defined. Therefore, we can
say that the airlines’ quality of the services has a positive influence on customers’ satisfaction,
which means that H1 hypothesis is accepted.
The price fairness was assessed through the answers at the question “How do you consider the
price charged for the ticket?” (adapted from Chapuis, 2012). From the five possible answers
(very low, low, reasonable, high and very high), most of the respondents have indicated that the
price was reasonable. Yet, the answer at this question was influenced by the level of the income
of the passengers. The correlation analysis showed that there is a strong, positive link between
the two variables (r = 0.62). As shown in Figure 1, a large proportion of those with low income
(37%) consider that the fares of the LCC are high or very high, while 33% of those with high
income mentioned that the paid price for the ticket was low and very low.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

Low income

Middle income

Very low

Low

Reasonable

High

Very high

Very low

Low

Reasonable

High

Very high

Very low

Low

Reasonable

High

Very high

0%

High income

Figure 1: Answers at the question “How do you consider the price charged for the ticket?” by
levels of income
Meanwhile, while most of the interviewed persons (67%) said that they are satisfied or very
satisfied with the price they paid, only 12% were not satisfied or were very dissatisfied with the
LCC’ fare. 97% of those satisfied or very satisfied with the price paid will travel again with
LCC and 89% would recommend these airlines to relatives/friends.
Considering all these aspects, we can say that the airlines’ price fairness has a positive influence
on customers’ satisfaction, which means that H2 hypothesis is accepted.
The low-cost airlines’ safety was assessed through the responses at two questions related to the
satisfaction of the passengers regarding the safety procedures and the management commitment
to passengers’ safety (adapted from Liou et al., 2007). Surprisingly, almost a quarter of the
respondents (24%) indicated that they do not know how to answer at these questions. Most of
these passengers were from the rural areas (89%), were students (42%) or had no job (23%).
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From the rest of 76%, a large majority said that they were satisfied with both the safety
procedures and the management commitment to passengers’ safety. However, most of the
people from urban areas and with high income mentioned that there is no difference regarding
the two aspects between LCC and legacy carriers.
The obtained answers also suggest a strong positive relationship between the overall assessment
of the airlines’ safety and the level of satisfaction indicated at each of the two variables.
Therefore, we can say that the airlines’ safety has a positive influence on customers’
satisfaction, which means that H3 hypothesis is accepted.
5. Conclusions
Our results confirmed all three hypothesis, which means that the low-cost airlines’ quality of
the services, the price fairness and the airlines’ safety have a positive impact on customers’
satisfaction.
Our results showed that most of the interviewed persons considered that the low-cost carriers
are punctual, both at departure and at landing, most of them being satisfied or very satisfied
with the flight punctuality of these operators. Regarding the seat comfort and cleanliness of the
cabin, a large majority of the respondents said they were moderate satisfied with these two
aspects. The price of the LCC was considered reasonable by most of the interviewed persons,
those satisfied or very satisfied with the paid price will travel again with LCC and 89% of them
would recommend these airlines to relatives/friends. A large majority of the respondents said
that they were satisfied with both the safety procedures and the management commitment to
passengers’ safety.
When analyzing the impact of the low-cost airlines’ quality of the services on customers’
satisfaction, we noticed that the responses at the questions addressed for this variable were
influenced by gender and age. Meanwhile, the responses regarding price fairness were
influenced by the income of the passengers. The results also revealed a relationship between
the respondents’ income, residence and occupation and their satisfaction regarding airlines’
safety.
Since affordability is the most important characteristic of the low-cost airlines, the price
strategies should provide more value for the money paid by the customers. Therefore, attractive
promotions and loyalty cards, combined with a higher level of cabin cleanliness and seat
comfort could increase the revenues of LCC. Thus, yield management should be used by the
low-cost operators.
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Entrepreneurship: between Intentions and Actions: An Empirical
Investigation
Laura Diaconu Maxim1

Abstract
There is a wide range of studies, conducted from psychology, sociology and economics’ perspective, which have
analysed the link between entrepreneurial intentions and behaviour. Most of them were based on Ajzen’s theory
of planned behavior or Shapero’s model of the entrepreneurial event and concluded that intentions’ models
represent an opportunity to better understand and predict entrepreneurial activity of young adults. Despite the
extensive literature on this topic, there is no comprehensive research on the case of Romania. The present study
intends to cover this gap by aiming to investigate the relationship between entrepreneurial intentions and actions
in the case of the Romanian young people. To achieve this objective, we have used both qualitative and quantitative
research methods. First of all, we have extensively explored the specialized literature, which helped us formulate
the research hypotheses. Secondly, we have conducted an empirical investigation, on a sample of 54 Romanian
young adults. Our results underline several important aspects. We found that intentional behavior explains why
many entrepreneurs decide to start a business before they search for other job opportunities. Moreover, the
intention of becoming entrepreneur is stronger in the case of those individuals with increased risk propensity and
independence, which are willing to work hard for a higher salary. Yet, some differentiating variables, such as
gender or role models, may represent a determinant of the motivation to act. Our results may be useful for the
policy-makers, since the entrepreneurial initiatives are essential for the economic growth and development.
Therefore, the government, in order to encourage the development of new businesses, should find ways to stimulate
entrepreneurial intentions and initiatives of young adults.
Keywords: Entrepreneurial intentions, entrepreneurial actions, Romanian young people
JEL Classification: L26

1. Introduction
During the last two decades, entrepreneurship has become an important economic and social
topic, largely debated not only by practitioners, but also by researchers. According to literature,
entrepreneurship represents an intentional and planned behavior that can increase the economic
efficiency, enhance innovation, create new jobs and, thus, reduce the unemployment (Shane
and Venkataraman, 2000).
From the theoretical point of view, first attempts meant to explain the entrepreneurial activity
date back to the 1980’s, when Casson (1982) intended to develop a first economic theory of
entrepreneurship, but his model did not adequately approach the issue of why people become
entrepreneurs. Later, Baumol (1990) considered that the entrepreneurial activity depends on the
reward structure and on the rules of the game of an economy. Gifford (1993) made the
difference between the entrepreneurial ability, which is related to the capability of identifying
a new profit opportunity, and the managerial ability, which consists in maintaining the
profitability of current operations. Based on this difference, he argues that individuals’ skills
determine their choice of becoming entrepreneurs, managers or simply employees. In the model
developed by Eisenhauer (1995), the decision to become an entrepreneur depends on the
expected utility, which derives not only from expected income, but also from workingconditions. The same idea can be found at Douglas and Shepherd (2000), who explain that an
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individual’s choice to become self-employed is largely influenced by specific working
conditions, such as required effort, risk exposure and decision-making autonomy.
The most commonly used theoretical framework for the entrepreneurial behavior is represented
by two major theories: Ajzen’s Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991), who argues that
intentions depend on perceptions of personal attractiveness, social norms and feasibility, and
Shapero and Sokol’s model of the entrepreneurial event (1982), according to which
entrepreneurial intentions depend on perceptions of personal desirability, feasibility and
propensity to act.
Understanding the formation of entrepreneurial intentions is a very important step in the
analysis of entrepreneurial behavior. Researches from various fields of study argued a
multiplicative relationship between the antecedents of intentions. By using the expectancy
theory, Vroom (1964) suggests that there is a multiplicative relationship between expectancy
and valence. Steel and Konig (2006) underlined that perceived feasibility goes together with
expectancy, while perceived desirability supports valence. Therefore, it can be argued that
perceptions of feasibility and desirability may determine individual's entrepreneurial intentions.
Despite the extensive literature on this topic, there is no comprehensive research on the case of
Romania. Therefore, the purpose of the present study is to investigate the relationship between
entrepreneurial intentions and actions on the case of the Romanian young people. The rest of
the paper is structured as following: the next section briefly presents some relevant studies on
the topic, the third part includes the methodological approach and the fourth section presents
the results and discussions. In the end, the conclusions briefly summarize the findings of the
study.
2. Literature Review
Initially, the researches investigating entrepreneurial intentions and behaviors belonged
especially to psychology and sociology’s fields. Only recently, some important contributions
came from economics.
In the social psychology literature, intentions are considered to be the best predictor of planned
individual behaviors (Krueger, Reilly and Carsrud, 2000). Entrepreneurship might be an
example of planned and intentional behavior (Krueger and Brazeal, 1994). Many studies argue
that entrepreneurial intentions have an important role in starting a new business (Linan and
Chen, 2009). Ajzen’s Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) stresses that intention is
influenced by three antecedents: subjective norms – the perceived social pressure to adopt a
particular behavior, attitudes towards the behavior – the degree to which a person has a
favorable or unfavorable attitude to adopt a behavior, and perceived behavioral control – the
perceived difficulty to perform the behavior. Various researches have empirically tested this
theory on students from different countries. Linan and Chen (2009) showed that perceived
behavioral control was the strongest predictor of entrepreneurial intentions in Taiwan, while in
Spain the attitudes towards behavior were the strongest predictor. Engle et al. (2010),
investigating 12 states, concluded that, while subjective norms were a significant predictor of
entrepreneurial intentions in all countries, the attitudes towards behavior were a significant
predictor only in six states and perceived behavioral control only in seven. The findings of a
larger study conducted by Iakovleva, Kolvereid and Stephan (2011) confirmed the applicability
of the Theory of Planned Behavior in both developing and developed states that were
investigated.
Based on these assumptions, it can be argued that intentions predict behavior, while, in turn,
certain specific attitudes predict intentions. Intentions thus serve as a conduit to better
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understanding the act itself (Ajzen 1987, 1991). Therefore, intentions are a mediator between
the act of starting a business and potential exogenous influences.
In the early 1980s’, Casson (1982) acknowledged that there was no economic theory of
entrepreneurship at that moment. However, his model did not adequately address the issue of
why people become entrepreneurs. Only later, Baumol (1990) succeeded to underline that
individuals choose to be entrepreneurs when they consider that their wealth, power and/or
prestige is maximized by doing so.
Douglas and Shepherd (2000) underlined the difference between entrepreneurial attitudes and
entrepreneurial abilities, and correlate an individual’s potential income to them. They
investigate the individual’s attitudes to specific work conditions such as required effort, risk
exposure and decision-making autonomy. The results helped them formulate a theory of
entrepreneurship that explains, in part, an individual’s choice to be self-employed or employee:
a person will opt for that career which will offer him the greatest expected utility. The major
differences between those intending to be self-employed and employees are related to hard
work, financial risk and decision-making autonomy.
Despite the fact that, by the late 1980s, the scholars concluded that there was no consistent
relationship between personality and entrepreneurship (Gartner, 1988), more recently, other
researchers found that personality has a great influence on the intention of becoming an
entrepreneur (Rauch and Frese, 2007) and on subsequent performance of the entrepreneurial
firm. Zhao and Seibert (2006), by using a five factor model of personality, showed that
entrepreneurs are higher on conscientiousness, emotional stability and openness to experience
than non-entrepreneur managers. Many studies underlined that conscientiousness is the most
consistent personality predictor of job performance across all types of occupations (Barrick and
Mount, 1991). While Markman and Baron (2003) stressed the importance of perseverance for
the entrepreneurial work, others have emphasized the role of motivation (Baum and Locke,
2004) or openness to experience (McCrae, 1987). Entrepreneurs are also likely to rely on their
creativity to formulate firms’ strategies (Baron, 2007).
Starting from the assumption that several personality dimensions are related to employee job
performance (Barrick and Mount, 1991), it can be assumed that people who score higher on
personality traits related to entrepreneurial behaviors are more successful entrepreneurs (Zhao,
Seibert and Lumpkin, 2010).
Entrepreneurial career choices are considered to be cognitive in nature (Davidsson, 1991; Katz,
1992). This means that career-related decisions reflect a process in which beliefs, attitudes and
intentions evolve as we cognitively process our knowledge, beliefs and experiences (Lent et al.,
1994).
Opportunity identification has also been considered a key factor of the entrepreneurial process
(Ozgen and Baron, 2007). Some analysts have even suggested that without business opportunity
identification, there is no entrepreneurship (Short et al., 2010). Based on this idea, it can be
assumed that opportunity identification and entrepreneurial intentions represent important
elements for the potential entrepreneurs and both of them should be present in order to start a
new business (Edelman and Yli-Renko, 2010).
Some economists considered that entrepreneurial role models only weakly predict future
entrepreneurial activity (Scott and Twomey, 1988). Yet, others argued that role models affect
entrepreneurial intentions only if they influence attitudes such as self-efficacy (Krueger, 1993).
Based on these findings from previous studies, we launch four hypotheses:
H1. The entrepreneurial intentions have an important role in starting a new business.
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H2. Identifying a new opportunity, together with utility-maximizing career choice, have a
strong impact on entrepreneurial intentions.
H3. The personality traits influence the entrepreneurial intentions.
H4. The role models might influence future entrepreneurial intentions.
3. Data and Method
The purpose of the present study is to investigate the relationship between entrepreneurial
intentions and actions in the case of the Romanian young people. To achieve this objective, we
have conducted an empirical investigation, between September and October 2018, on a sample
of 54 Romanian young adults. This sample included only the persons that were self-employed.
The questionnaire-based survey aimed at former students, aged between 23 and 29 years old,
which studied undergraduate and/or master programs at the Faculty of Economics and Business
Administration, “Al. I. Cuza” University of Iasi, Romania.
The questionnaire was administered using a specialized online platform that offered the
possibility to send email invitations to the respondents. The initial sample included 100 persons,
but 46 questionnaires were not entirely filled in or the respondents did not choose to be selfemployed.
The questionnaire had several sections designed to collect data on issues such as entrepreneurial
intentions and motivations, personality traits and socio-demographic characteristics.
In order to test the four research hypotheses, our analysis was based on some aspects identified
in previous studies.
To estimate the utility-maximizing career choice made by an individual, we have taken into
account four dimensions mentioned by Douglas and Shepherd (2000) – income, independence,
risk bearing and work effort – and for each of them we considered two levels: high and low, as
described in Table 1.
Table 1: Dimensions considered in utility-maximizing career choice
Dimensions

Levels
Low

Income
High
Independence

Low
High
Low

Risk bearing
High
Work effort

Low
High

Explanation
Total remuneration is substantially below the average for people of their age,
education and experience.
Total remuneration is substantially above the average for people of their age,
education and experience.
Decisions are mostly taken by others and the individual responsibility is reduced.
Decisions are individually taken and that person is responsible for them.
Income is composed entirely of an agreed salary and only partially by individual
performance.
Income is mainly determined by individual performance and other external
factors, and there is no agreed salary.
Low number of working hours per week and minimal intellectual effort.
High number of working hours per week and maximal intellectual effort.

The respondents had to evaluate some hypothetical conjoint profiles which described the career
alternatives in terms of the four dimensions presented in Table 1. To determine if the attitude
towards work, risk, independence and income influence the entrepreneurial intentions of the
respondents, a regression analysis was used. The resulted sign of the regression coefficients
shows the nature of the relationship between peoples’ attitudes and their intention to become
self-employed and the p value indicates whether those attitudes significantly explain the
intention to become entrepreneur.
For the personality traits, apart from risk propensity, Zhao, Seibert and Lumpkin (2010)
consider that other five aspects are positively influencing the entrepreneurial intentions:
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conscientiousness, openness to experience, emotional stability, extraversion and agreeableness.
A brief description of these aspects can be found in Table 2.
Table 2: Dimensions of the personality traits that influence entrepreneurial intentions
Dimension
Conscientiousness

Explanation
Dimension that reflects an individual’s level of achievement, work motivation,
organization and planning, self-control and acceptance of traditional norms.
Openness to experience Personality trait that describes someone who is intellectually curious, imaginative
and creative.
Emotional stability
Dimension that describe people which are calm, stable, even-tempered and hardy.
Extraversion
Personality trait that emphasizes a person who is sociable, friendly, energetic
and dominant in social situations.
Agreeableness
Dimension that assesses one’s attitude and behavior toward other people, such as
trusting, altruistic and cooperative.
Source: Adapted from Zhao, H., Seibert, S.E., Lumpkin, G.T. (2010). The Relationship of Personality to
Entrepreneurial Intentions and Performance: A Meta-Analytic Review. Journal of Management, 36(2), 381-404.

To test if these dimensions of the personality traits are related to the entrepreneurial intentions,
we have used the correlation analysis, based on Pearson coefficient.
4. Results and Discussions
First of all, we wanted to test if the respondents had entrepreneurial intentions before owning a
business. The results showed that almost all of the surveyed people (98%) had intentions to
start/to take over a business from relatives (usually parents). In the case of 33% of these
respondents, the intention appeared more than one year before having the business, 53% said
that they had the intention approximately one year before and in the case of 14% the idea
occurred sooner than one year. We have chosen this time horizon because 12 months are
considered to be sufficient for a respondent to prepare for a career (Douglas and Shepherd,
2002). Gender seems to be an important factor impacting the entrepreneurial intentions since
all the women from the sample had this initiative before starting a business. Considering these
findings, we have accepted the first hypothesis - H1. The entrepreneurial intentions have an
important role in starting a new business.
Secondly, we wanted to see if identifying a new opportunity, together with utility-maximizing
career choice, influence the entrepreneurial intentions. The large majority of the respondents
(87%) identified an opportunity which encouraged them to become entrepreneurs, such as an
existing family business, an unexploited/less-exploited business in a certain town/region for
which it was a high potential demand, a clients’ need that was not entirely covered by the
existing firms or introducing a novel product/service. This opportunity enhanced their
intentions of becoming entrepreneurs.
In order to estimate the utility-maximizing career choice made by an individual and its impact
on the entrepreneurial intentions, we have analyzed the results of the responses related to four
dimensions: income, independence, risk bearing and work effort. Analyzed at the individual
level, the degree of independence and income were the two dimensions considered by most of
the respondents (89% and, respectively, 86%) to be significant determinants of the job’s utility.
Meanwhile, 65% and, respectively, 32% of respondents considered the work effort and risk in
the assessment of their career utility.
To make statistical inferences from the sample, an analysis was conducted at the aggregate
level. In this case, the Z scores indicate that attitudes to risk, independence and income are
significant in individuals’ assessment of the career utility (p < 0.01). The sign of the mean
unstandardized regression coefficient for each of the four dimensions indicates the levels that
respondents associate with higher utility. Therefore, while lower risk and work effort are
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associated with higher utility, higher independence and income give a higher utility to the
career.
To investigate if the attitudes towards work, risk, income and independence influence the
entrepreneurial intentions, the respondents’ utility models were regressed against their
entrepreneurial intentions. The findings show that the entrepreneurial intentions can be found
at those individuals that are more willing to work hard for a higher salary, to take risks and to
assume the responsibility for their own decisions. Therefore, it can be argued that the desire for
maximizing the utility of the career choice has a strong impact on entrepreneurial intentions.
Considering all these results, the second hypothesis is accepted: H2. Identifying a new
opportunity, together with utility-maximizing career choice, have a strong impact on
entrepreneurial intentions.
Analyzing the relationship between the personality traits’ dimensions and the entrepreneurial
intentions, we found out that conscientiousness, openness to experience, emotional stability and
risk propensity are positively related to the intentions of becoming self-employed. According
to the results of the Pearson’s correlation coefficient, the strongest correlation is with the risk
propensity (r = 0.6), followed by openness to experience (r = 0.42), conscientiousness (r = 0.37)
and emotional stability (r = 0.23). These findings allow us to partly accept the third hypothesis:
H3. The personality traits influence the entrepreneurial intentions.
Regarding the importance of the models in the entrepreneurial initiatives, we found that only in
the case of 43% of the respondents they played an important or very important role, while in
21% of the cases they had no influence. We noticed that 95% percentage of those that indicated
the importance of the role models were men. Therefore, the fourth hypothesis is only partly
accepted: H4. The role models might influence future entrepreneurial intentions.
5. Conclusions
To achieve the established purpose – to investigate the relationship between entrepreneurial
intentions and actions of 54 Romanian young people – we have developed, based on the
literature review, four research hypothesis that were subsequently tested. Our findings allowed
us to entirely accept only two of them (H1 and H2), while the other two (H3 and H4) were only
partly accepted. Therefore, we may argue that almost all of the surveyed people had intentions
to become entrepreneurs before owing a business. In the case of more than half of them, the
intention appeared approximately one year before.
The identification of an opportunity encouraged a large majority of the respondents to become
entrepreneurs. These opportunities were related to a family context – an already existing
business, to an unexploited/less-exploited business or need of the clients, or to introducing a
novel product/service. Meanwhile, the desire for maximizing the utility of the career choice has
a strong impact on entrepreneurial intentions of the surveyed people since these intentions were
present in the case of those individuals that were more willing to work hard for a higher salary,
to take risks and to assume the responsibility for their decisions.
The results of the correlation analysis showed that conscientiousness, openness to experience,
emotional stability and risk propensity are positively linked to the intentions of becoming selfemployed, the strongest relationship being in the case of the risk propensity. Therefore, we may
argue that the personality traits of the respondents have partly influenced their entrepreneurial
intentions.
The role models had an impact on less than half of the entrepreneurial intentions of the
respondents. However, their influence was larger in the case of men than women.
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Our results may offer useful information to the policy-makers, since the entrepreneurial
initiatives are essential for the economic growth and development of a country. Therefore, the
government, in order to encourage the development of new businesses, should find ways to
stimulate entrepreneurial intentions and initiatives of young adults.
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Marketing Capabilities and Market Performance Monitoring of
Global, Regional and Local Companies Operating in Serbia
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Abstract
A large number of global, regional and local companies operate in the Serbian market. By
means of a survey conducted on the sample of 253 businesses, the authors investigate
differences in marketing capabilities (marketing mix capabilities), market performance and the
monitoring practice of global, regional and local companies operating in Serbia. The research
reveals that the best market performance is achieved by the global companies, followed by the
regional and local ones. Although the global companies are found to have the highest level of
all marketing mix capabilities, followed by the regional ones, a statistically significant
difference is found in only two from the mix: integrated marketing communications and sales.
A number of significant differences are observed in defining marketing objectives and the
frequency of market performance monitoring. The global companies, i.e. their subsidiaries in
Serbia, set a larger number of marketing goals and monitor performance more often than the
regional or local businesses. The authors offer suggestions to the companies of all three types
on how to improve their market position and performance in a developing market such as
Serbia.
Keywords: Global companies, regional companies, local companies, marketing mix,
marketing capabilities, market performance, Serbia
JEL Classification: M31, M10, F23

1. Introduction
Strategic management and marketing authors and researchers claim that a market orientation
and marketing capabilities provide firms with a source of competitive advantage. There is a
positive and significant link between marketing capabilities and firm performance (Kirca,
Jayachandran, and Bearden, 2005; Morgan, Vorhies, and Mason, 2009; Kamboy and Rahman,
2015...). However, while there is much evidence that market orientation and marketing
capabilities strongly and positively influence a company’s performance, few papers have
studied the impact of market-based assets and marketing capabilities on achieving competitive
advantage. Therefore, the authors started with the resource-based theory and dynamic
capabilities theory extensions to determine whether marketing capabilities and which types
(dimensions) of capabilities statistically significantly affect the market performance of
companies. In particular, they examined market capabilities as a key market asset and the
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mechanism of creating value for consumers, which is the basis for achieving market
performance.
The authors investigated differences in marketing capabilities (presented through company’s
marketing mix), market performance and the practice of measuring and monitoring marketing
goals and performance of global, regional and local companies operating in the Serbian market.
For the purpose of this paper, the authors conducted an original survey on a sample of 253
companies (strategic business units) from various industries – production and service, business
and consumer products, both domestic and foreign, and obtained interesting results. The best
market performance is achieved by the global companies, followed by the regional and local
ones. Although the global companies are found to have the highest level of all marketing mix
capabilities, followed by the regional ones, a statistically significant difference is found in only
two from the mix: integrated marketing communications and sales. A number of significant
differences are observed in defining marketing objectives and the frequency of market
performance monitoring. The global companies, i.e. their subsidiaries in Serbia, set a larger
number of marketing goals and monitor performance more often than the regional or local
businesses.
The study makes two major contributions. It reviews the literature and identifies marketing
capabilities, and then empirically explores certain marketing capabilities that enable firms to
respond effectively to market opportunities. Secondly, its findings provide insight into the
differences that arise between global, regional, and local companies in terms of defining
marketing goals and frequency of market performance monitoring, as well as they show the
impact of marketing capabilities on the market performance of these companies. At the end
authors offer suggestions to companies of all three types on how to improve their market
position and performance in a developing market such as Serbia.
2. Literature Review
With increasing globalization and growing competition, companies have a huge interest in
achieving superior performance. Resource-based theory views the heterogeneity among firms
in resource-assets that allow its managers to create and implement value-creation strategies —
as a basis for explaining a firm’s performance (Barney, 1991). However, this theory does not
explain how resources are developed and allocated to bring a competitive advantage and does
not consider the impact of dynamic market environments. Addressing these limitations in
traditional resource-based theory (Newbert, 2007; Zott, 2003) has created a theory of dynamic
capabilities.
According to the dynamic capabilities theory, since market is dynamic, the capabilities allowing
companies to acquire and allocate resources in ways that match the companies’ market
environment, explain differences in performance among the companies over time (Eisenhardt
and Martin, 2000; Makadok, 2001; Morgan, Vorhies and Mason, 2009). Capabilities are
dynamic when they allow companies to implement new strategies that reflect changing market
conditions by combining and transforming available resources in new ways. While owning
valuable and scarce resources is beneficial, firms also require complementary capabilities to be
able to exploit resources in ways that match the market conditions they face to drive firm
performance (Teece, 2007; Morgan, Vorhies and Mason, 2009).
The focus on marketing capabilities is based on literature evidence that they have been
identified as one of the primary ways for firm to achieve a competitive advantage (Day and
Wensley, 1988; Quin and Suosa, 2015) and superior market performance (Krasnikov and
Jayachandran, 2008; Nath, Nachiappan, and Ramanathan, 2010; Agan, 2011). Marketing
capabilities are defined as “complex bundles of skills and accumulated knowledge, exercised
through organizational processes that enable firms to coordinate activities and make use of their
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assets”, they are deeply embedded in organizations and have a high level of value, scarcity,
inimitability and non-substitutability (Day, 1994). This is likely to increase customers’
willingness to purchase and therefore leads to superior performance.
Performance refers to the economic value that is captured from the commercialization of firms’
capabilities (Newbert, 2007). Market performance is a kind of company performance that
indicates a company’s success on targeted market. It shows market effectiveness – market share
growth, sales revenue growth, sales to existing customers as well as sales to new customers.
Those measures together with profitability are considered as a firm performance (Morgan,
Vorhies and Mason, 2009). Another type of performance is financial performance but there is
strong connection between those performance types. Well established and achieved market
performance should lead to superior financial performance according to Balanced Scorecard
(Kaplan and Norton, 2001; 2004). A comprehensive approach to performance was also
considered in several studies (Hunt and Morgan, 1996; Chari, Katsikeas, Balabanis and Robson,
2014, Homburg, Artz and Wieseke, 2012). That is the main reason why we comprehend both
types of performance although accenting relationship between marketing capabilities and
marketing performance monitoring.
At first, little attention was paid to empirical measurement and analysis of marketing
capabilities and their impact on firm performance, but now it has become a significant area for
researchers. The marketing capabilities of a company are an ambiguous and complex
phenomenon governed by various factors. Due to this complexity, it has been used in a variety
of variables to measure marketing capabilities. Marketing capabilities are usually associated
with the marketing function. Most authors identify two interrelated areas of marketing
capabilities: capabilities related to individual processes of the “marketing mix”, such as product
development and management, pricing, sales, marketing communications and channel
management; and capabilities related to the process of developing and implementing a
marketing strategy. These capabilities may be rare, valuable, irreplaceable, and unrepeatable
sources of advantage that can lead to superior organizational performance and can be difficult
for competitors to imitate (Morgan, Vorhies, and Mason, 2009).
3. Methodology and sample
The main objective of this paper is to determine the difference in marketing capabilities,
market performance and monitoring of global, regional and local companies operating in
Serbia. Primary data were collected via the web-based questionnaire. The stratified sample
consisted of 800 SBUs located in Serbia. The research was conducted between October and
December 2018. A total of 253 managers completed the online survey, with the response rate
amounting to 31.6%. This result is in practice the level of the response rate obtained in similar
studies (Morgan, N. et al., 2009; Kaleka & Morgan, N., 2019).
Each respondent entered in the questionnaire a minimum of two and a maximum of four main
competitors, and then assessed their position on a seven-point Likert-type scale (from 1 –
much worse than competitors, to 7 – much better than competitors scale anchors). For the
purpose of research conducted in Serbia, the original scales of Morgan, Vorhies, and Mason
(2009) were adapted. Exploratory factor analysis was conducted, and the results showed that
the scales were adequate for measuring latent variables. Scale reliability was assessed by
using Cronbach's alpha coefficients and all values were found greater than 0.85. The types of
observed marketing capabilities, the items within each of them, and the level of Cronbach's
alpha coefficients are listed in Table 1.
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Table 1: Marketing capabilities – scale construction and their reliability
Type of
capability
Pricing
capabilities

Product
capabilities

Distribution
capabilities

Marketing
communication
capabilities

Selling
capabilities

Items

Cronbach's
alpha

Using pricing skills and systems to respond quickly to
market changes
Knowledge of competitors' pricing tactics
Doing an effective job of pricing products/services
Monitoring competitors' prices and price changes
Ability to develop new products/services
Developing new products/services to exploit R&D
investment
Successfully launching new products/services
Ensuring that product/service development efforts are
responsive to customer needs
Strength of relationships with distributors
Attracting and retaining the best distributors
Adding value to our distributors' businesses
Providing high levels of service support to distributors
Developing and executing advertising programs
Managing promotion activities through modern
communication channels (internet, social networks,
mobile devices)
Public relations skills
Brand image management skills and processes
Giving salespeople the training they need to be effective
Sales management planning and control systems
(processes, rules, procedure, documentation)
Selling skills of salespeople
Sales management skills
Providing effective sales support to the salesforce

.865

.911

.922

.886

.885

Performance could be measured by subjective and objective measures. In the case of subjective
performance measures, respondents assessed the achievement of their company (or SBU)
relative to their main competitor(s). In the case of objective performance measures, analyst
gathered and analyzed data from official company’s report or some other official reports. There
is a high correlation between objective and subjective measures in the case of well-informed
respondents (Robinson and Pearce, 1988). In this study, the authors chose the subjective
measures used in the Morgan et al (2009) scale, those being market effectiveness measures
(market share growth relative to competition, acquiring new customers, increasing sales to
current customers, growth in sales revenue) and profitability. Profitability was also measured
in subjective way – respondent evaluated the performance over the past year relative to the
major competitors. In giving response to this question, the respondent could consider any of the
most used profitability measures. Usually, on that management level, those were margin
measures. The scale anchors were the same as in the case assessment of the market effectiveness
and in the assessment of the marketing capabilities – level 1 (much worse than competitors) to
level 7 (much better than competitors).
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Also, the respondents answered how often they monitor achievement expressed in the chosen
performance measures. Those responses revealed the practice of the market performance
measurement. They could choose from one of the following responses: minimum quarterly,
twice a year, once a year, rarely (less than once a year), and never. As expected, those
companies with higher level of marketing capabilities monitor their market performance more
frequently.
Consistently with the main research goals, authors analyzed the companies grouped according
to the level of internationalization (global, regional, and local companies). The structure of
the companies in the sample is shown in Figure 1.

Global, 53,
21%

Local, 121,
48%
Regional, 79,
31%

Figure: 1. Sample segmented by the level of companies’ internationalization (source: own
research)
The sample consisted of 31% of manufacturing companies, 64% of companies mainly or
exclusively operating in the services sector, and 5% of companies equally engaged in
manufacturing and service sectors. It should also be noted that 64% of the companies in the
sample primarily operated in the B-to-C market and 36% in the B-to-B market.
4. Empirical Analysis
Analysis of variance (ANOVA) was used to determine whether the group means (global,
regional and local companies) differ significantly. It proves that global companies have the
highest level of all marketing mix capabilities and the best market performance (profitability),
but a statistically significant difference is found in only two of the observed marketing
capabilities: integrated marketing communications and sales (Table 2).
Table: 2. Marketing capabilities by the level of companies’ internationalization (source: own
research)
Company type

Global

Mean
N

Pricing
capabilities

Product
capabilities

Distribution
capabilities

Marketing
communication
capabilities

Selling
capabilities

Profitability

4.8538

5.1085

5.1761

5.0660

5.5849

5.3774

53

53

44

53

53

53
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Std.
Deviation
Mean
N

Local

Std.
Deviation
Mean
N

Total

Std.
Deviation
Mean
N
Std.
Deviation
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Pricing
capabilities

Product
capabilities

Distribution
capabilities

Marketing
communication
capabilities

Selling
capabilities

Profitability

1.12386

1.38111

1.20871

1.41943

.88392

1.16399

5.0696

5.0380

5.1595

4.8829

5.1190

4.7089

79

79

58

79

79

79

1.06212

1.22349

1.33007

1.33424

1.12888

1.52039

5.0971

4.7893

5.0459

4.4174

4.7653

4.6116

121

121

80

121

121

121

1.12517

1.48078

1.42334

1.45000

1.19769

1.46840

5.0375

4.9338

5.1136

4.6986

5.0474

4.8024

253

253

182

253

253

253

1.10535

1.38598

1.33869

1.43002

1.15729

1.45313

The existence of business objectives and monitoring of market performance in global,
regional and local companies was analyzed via a chi-square test. A statistically significant
difference was found when it comes to:
 defining profitability goals,
 the existence of market share growth targets,
 the existence of sales revenue growth targets.
When it comes to the frequency of market performance monitoring, statistically significant
differences exist in the following areas:
 profitability,
 market share growth,
 sales revenue growth,
 sales to existing customers,
 sales to new customers.
In all these analysis, the order of companies in terms of the existence of certain goals
(measures of market performance) and the frequency of their monitoring is identical: global
companies are in the lead by all indicators, followed by regional companies, and local
companies that lag behind (see Figure 2).
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100%
90%
80%
5 - Regular - minimum
at the quarterly level

70%
60%

4 - Often - is common
twice a year
50%
3 - Once a year

40%
30%

2 - Rarely (less than a
year)
20%
1 - Never

Monitoring Profitability

Monitoring Market
Share Growth

Monitoring Sales to
Existing Customers

Monitoring Sales to
New Customers

Local

Regional

Global

Local

Regional

Global

Local

Regional

Global

Local

Regional

Global

Local

Regional

0%

Global

10%

Monitoring Sales
Revenue Growth

Figure 2: Frequency of market performance monitoring by the level of companies’
internationalization (source: own research)
5. Conclusion
The initial goals of this research were to explore the difference in marketing capabilities
between global, regional and local companies operating in Serbia. Five basic elements of a
company’s marketing programme (marketing mix) were tested, and statistically significant
difference found in only two of them: marketing communications capabilities and sales
capabilities. The findings reveal that global companies have the highest level of profitability,
followed by the regional ones, while the local businesses lag behind both. The observed
capabilities are not the only factor influencing profitability, but certainly the differential
advantage of global companies and their better market performance, especially compared to
the local ones, lie in marketing communications and sales. As regional, and especially local,
companies often have limited budgets, which is reflected in both sales and marketing
communications capabilities, they must contend with the stronger competition by stimulating
creativity and the use of modern media and means of communication (such as online and
mobile marketing). Also, other marketing capabilities must be exploited to the maximum,
such as using the familiarity with the local market and the habits of local consumers, and
creating a superior offer.
In addition, the authors investigated differences in terms of marketing goals and market
performance measures, and the frequency of their monitoring. Differences between global,
regional and local companies operating in Serbia exist when it comes to setting marketing goals,
but they are especially visible in the manner and frequency of their monitoring. The global
companies, i.e. their subsidiaries in Serbia, define a larger number of marketing goals, which
means that local companies have to define and monitor a much larger number of market
performance criteria. Differences in the frequency of monitoring market performance measures
are especially noticeable. Therefore, it is necessary for the regional, and especially local
companies, to adopt a different culture of observing and monitoring the criteria of market
performance. In this way, these companies will be focused on key measures of market
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performance, and thus better select and target segments with their marketing offer. In addition,
more frequent and detailed monitoring of market performance measures will allow them to
react in a timely manner and to know their position against the competition at any time.
The limitations of the conducted research, which can also be used as possible directions for
future research, are primarily in the following: a relatively small sample; researching the impact
of only five selected marketing capabilities; taking into account only subjective and not
objective measures of market performance; observing the business practices of companies that
operate in Serbia only.
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Toksik Liderliğin Motivasyona Etkisinde Psikolojik Sermayenin
Aracılık Etkisi
Lina Karabetyan1

Özet
Günümüzde yüksek rekabet ortamı, belirsiz çevre, liderin veya yöneticinin davranışları örgüt çalışanlarında iş
kaybı, psikolojik, davranışsal ve sağlık sorunları gibi olumsuz durumlar yaratabilmektedir. Bu anlamda, örgütlerin
hayatlarını, verimliliklerini ve rekabet güçlerini sürdürmelerinde sağlıklı, güçlü ve yetenekli liderlere, yöneticilere
ve çalışanlara ihtiyaç vardır. Çalışanların tutum ve davranışlarının yönlendirilmesinde, moral ve verimliliklerinin
yüksek olmasında yöneticilerin yönetim biçimlerinin etkisinin önemli olduğu bir çok akademik araştırmada
belirlenmiş bir gerçektir. Toksik liderlik, çalışanların motivasyonlarını ve morallerini bozan, onları verimsizliğe
yönelten yıkıcı lider tipidir. Bu anlamda, toksik liderlik, çalışanlara bilerek olumsuz etki eden davranışlara sahip
ve özel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tarz liderlik yapısının getireceği olumsuz sonuçların en
önemlisi çalışanların motivasyonlarının bozulmasıdır. Bu durumda, psikolojik sermayesi güçlü olan çalışanlar bu
olumsuz etkilerin üstesinden gelebilecek güce sahip olacaktır. Buradan hareketle çalışmanın amacı, bankacılık
sektörü çalışanlarına yönelik olarak toksik liderliğin motivasyona etkisinde psikolojik sermayenin aracılık
etkisinin belirlenmesidir. Regresyon analizi sonucunda, toksik liderlik algısı 1 br. arttığında motivasyon 0.720 br
azalacaktır. Ayrıca, psikolojik sermayenin tam aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Toksik liderlik, psikolojik sermaye, motivasyon, regresyon analizi
JEL Sınıflandırması: M10, M54, C51

Mediation Effect of Psychological Capital in the Effect of Toxic
Leadership on Motivation
Abstract
Today, high competition environment, uncertain environment, behaviors of the leader or manager can create
negative situations such as job loss, psychological, behavioral and health problems for the employees of the
organization. In this sense, organizations need healthy, strong and talented leaders, managers and employees to
sustain their lives, productivity and competitive power. It is a fact determined in many academic studies that the
influence of managers 'management styles is important in guiding employees' attitudes and behaviors, and their
high morale and productivity. Toxic leadership is the type of destructive leader that disrupts employees' motivation
and morale and leads them to inefficiency. In this sense, toxic leadership appears as a special concept that
deliberately affects employees negatively. The most important negative consequences of this kind of leadership
structure is the deterioration of the motivation of the employees. In this case, employees with strong psychological
capital will have the power to overcome these negative effects. Based on this, the aim of the study is to determine
the mediating effect of psychological capital on the motivation effect of toxic leadership towards banking sector
employees. As a result of the regression analysis, the perception of toxic leadership 1 unit when it increases, the
motivation will decrease by 0.720 unit. Furthermore, it has been determined that psychological capital has a full
mediating effect.
Keywords: Social capital, performance, regression analysis
JEL Classification: M10, M54, C51
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1. Giriş
Bir örgütte bulunan çalışanların yönetilmesi, yönetim sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak
görülmektedir. Bununla beraber, örgütün her bir çalışanının öneminin anlaşılması, insan unsuru
ile örgütün eş anlamlı olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Yönetim açısından iyi olan bir
örgüt, genel olarak ortalama bir çalışanı, kalite ve verimlilik başarılarının temel kaynağı
şeklinde değerlendirmektedir. Böyle örgütler, finansal sermaye yatırımına göre, çalışanlara
yapılan yatırımları iyileştirmenin temel kaynağı olarak görmektedirler. Bir örgütün etkili olma
düzeyi, amaçlarına ulaşması ile ölçülebilmektedir. Etkili olan bir örgüt ise, etki alanının
içerisinde bir işbirliği ruhu, bağlılık ve çalışan memnuniyeti duygusu olduğundan emin
olmaktadır (Pelletier, 2011: 415). Çalışanların örgütsel bağlılıkları ve memnuniyetleri, çalışan
motivasyonu ile doğrudan ilişkilidir. Çalışanların motivasyon konusu; yönetimsel açıdan hem
teoride hem de pratikte kilit bir rol üstlenmektedir. Motivasyon, araştırmacılar tarafından
başarılı bir yönetim sağlanması açısından, faydalı teorilerin geliştirilmesi konusunda ana unsur
şeklinde değerlendirilirken, yöneticiler tarafından ise, örgütün bütün seviyelerindeki
performansı doğrudan etkilediği düşünülmektedir (Steers & Mowday, 2004:379).
Günümüzde yaşanan yoğun rekabet ve çevrenin belirsizliği gibi durumların yanı sıra liderlerin
ve/veya yöneticilerin davranışları, çalışanlarda iş kaybına, psikolojik, davranışsal ve fiziksel
sorunlara yol açabilmektedir. Dolayısıyla, bir örgütün varlığını, verimliliğini ve rekabet gücünü
devam ettirebilmesi açısından sağlıklı, güçlü, kabiliyetli lider, yönetici ve çalışana gereksinimi
bulunmaktadır (Bhagat vd., 2007: 222). İlk olarak Whicker (1996) tarafından ortaya atılan ve
uyumsuz, hoşnutsuz ve çoğu zaman art niyetli, hatta kötü davranışları olan liderler olarak
tanımlanan toksik liderler, örgüte ve çalışanlara kalıcı zararlar vermektedir. Bununla beraber
toksik liderler, çalışanların motivasyonunu düşürmekte ve örgütün verimsiz olmasına yol
açmaktadır.
Bir örgütte çalışanların davranış ve tutumlarının yönlendirilmesi ve moral ve performanslarının
yükseltilmesi konusunda, yöneticilerin yönetim şekillerinin büyük etkisi bulunmaktadır.
Nitekim yöneticilerin, çalışanlarının ne yapmaları gerektiğine ilişkin yönlendirme güçleri
bulunmaktadır. Yönetici ile lider kavramları aynı anlama gelmemekle beraber; yöneticiler
tarafından çalışanlarının davranışlarının belirlenmesi ve yönlendirilmesi gücü bir anlamda
yöneticileri lider pozisyonuna getirmektedir. Bununla beraber, yöneticiler tarafından
stratejilerin ve politikaların ortaya konulması sayesinde, yöneticilerin lider şeklinde
görülmesini sağlayacaktır (Koçel, 2014: 671).
Psikolojik sermaye, bireylerin kapasitesini zorlayan bir olayla karşılaşmaları halinde bunun
üstesinden gelebilmek için kendilerine duydukları güveni ve hayatlarının geri kalan kısmında
amaçlarına ulaşmaya ilişkin iyimser beklentilerini ifade etmektedir (Luthans vd., 2007: 74).
Psikolojik sermaye seviyeleri yüksek olan çalışanların, örgüt için daha verimli oldukları pek
çok çalışmanın sonucunda elde edilmiştir. Özellikle, liderlik tarzları ve psikolojik sermayenin
ilişkisini ölçmek üzere gerçekleştirilen çalışmalarda, olumlu liderlik davranışlarının,
çalışanların psikolojik sermayelerine olumlu yönde etkisi olduğu tespit edilmiştir (Çobanoğlu,
2019; Karatürk, 2015; Savur, 2013; Şarbay, 2019; Şengüllendi, 2017; Yaraş, 2017).
Günümüze kadar yapılan araştırmaların sonucunda; örgütler için beşeri sermayenin ve
psikolojik sermayenin oldukça önemli olduğu, çalışanların yüksek motivasyonlarının örgüt
verimliliğine doğrudan katkısı bulunduğu ve liderlik tarzlarının ise çalışanların motivasyonları
üzerinde etkisi olduğu ortaya konulmuştur. Bu çalışmanın amacı ise; zararlı bir liderlik tarzı
olarak ifade edilen toksik liderliğin motivasyona etkisinde, psikolojik sermayenin aracılık
etkisinin ölçülmesi ve sonuçlarının yorumlanmasıdır. Bu kapsamda, çalışmanın ilk aşamasında
toksik liderlik kavramına yer verilmiş ve toksik lider özellikleri açıklanmış, ikinci aşamada
motivasyon kavramı ele alınarak çalışan motivasyonunun örgüt üzerindeki etkilerine
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değinilmiştir. Daha sonra, psikolojik sermaye kavramı tanımlanarak pozitif psikolojik sermaye
kavramı açıklanmıştır. Son olarak, hipotezlerin test edilmesi amaçlı istatistik analizlere ve
yorumlara yer verilmiştir.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Toksik Liderlik
İnsan, topluluklar halinde yaşayan ve bu şekilde yaşamak zorunda olan sosyal bir varlıktır.
Dolayısıyla, söz konusu toplulukların organize edilmesi, yönetilmesi ve yönlendirilmesi için
liderlere ve yöneticilere daima gereksinim duyulmaktadır. Liderlik, en genel tanımıyla bir grup
insanı belli amaçlar çerçevesinde bir araya getirme ve bu amaçlara ulaşabilmek için gruptaki
kişileri harekete geçirebilme kabiliyeti olarak ifade edilmektedir (Eren, 2015: 435).
Toksik liderlik kavramına ilişkin günümüze kadar pek çok tanım yapılmış olmakla beraber
genel bir tanımının yapılması zor olduğu ifade edilmiştir (Schmidt, 2008: 3). Toksik lider
kavramı ilk olarak Whicker (1996) tarafından ortaya atılmış olup toksik liderler “uyumsuz,
hoşnutsuz ve çoğu zaman art niyetli hatta kötü davranışları olan lider” şeklinde tanımlanmıştır.
Lipman-Blumen (2005) tarafından toksik liderlik; “yıkıcı davranışları ve işlevsiz kişisel
nitelikleri ya da özellikleri sebebiyle kişilere, gruplara, organizasyonlara, topluluklara ve hatta
önderlik ettiği uluslara ciddi ve kalıcı zarar veren lider” şeklinde tanımlanmaktadır. Buradan
hareketle, liderlerin oldukça sert ya da kötü amaçlı davranışlar sergileyerek çalışanlarına ciddi
ve kalıcı zararlar vermeleri durumunda toksik lider şeklinde değerlendirilmeleri mümkün
olacaktır.
Bir örgüt içerisinde çalışanlar için zararlı sonuçlara yol açan ve örgütün genel performansı
üzerinde negatif yönde etkisi bulunan, olumsuz özelliklere sahip liderlik tipi “toksik liderlik”
şeklinde ifade edilmektedir. Toksik liderlik, işgörenlerin moral ve motivasyonunu bozan, onları
verimsiz olmaya sürükleyen yıkıcı bir liderlik tarzıdır. Söz konusu özellikleri sebebiyle toksik
liderliği; yönetim anlamında yeteneksiz olan kötü liderden ya da sağlık sorunları gibi nedenlerle
çok yoğun stres altında olduğu için başarılı bir yöneticilik sergileyemeyen liderden ayırmak
gerekmektedir (Schmidt, 2008: 3). Toksik liderler, bencil davranışları ile diğer insanlara değer
vermemekte ve onlara kasıtlı şekilde zarar vermektedir. Ancak toksik liderlik birçok olumsuz
özelliği nedeniyle; örgütün ve çalışanların üstünde olumsuz etkileri bulunan ve bir amaç için
hareket etmeyen veya çalışanlarına değer vermeyen liderlerden farklılık göstermektedir
(Lipman-Blumen, 2005: 2).
Frost (2003) tarafından öfke, gerginlik, kaygı ve anksiyete şeklindeki olumsuz duyguların ve
acının üretilmesi için kuruluşların ve liderlerin ne yaptıklarını ifade eden “Örgütsel Toksisite”
kavramı tanımlanarak yönetim literatürüne yeni bir kavram eklenmiştir (Carlock, 2013: 13;
Goldman, 2008: 245). Goldman (2009) tarafından, toksisitenin genel bir kavram olduğu ve
narsisistik, obsesif, manipülatif ve diğer bütün işe yaramayan, kötü liderlik biçimlerinin örgütün
tamamına etki eden bir toksisite ürettiği belirtilmiştir. Bununla beraber Frost (2003)’un “Toxic
Emotions at Work and What You Can Do About Them” adlı kitabının kapağında “Toksisite, iş
yapıyor olmanın kaçınılmaz bir sonucudur.” şeklinde bir ifade bulunmaktadır. Toksik
duyguların toksiklik seviyelerinin değişmesi mümkündür; fakat toksisite, yapısı gereğince
bulaşıcı bir özelliktedir ve kontrol altına alınamaması halinde örgütsel yaşamın iyi taraflarının
tahrip edilmesine yol açan duygusal bir acı meydana gelmesine neden olacaktır (Bolton, 2005:
3).
Toksisite, çalışanların üzerinde mobbing ile benzer bir etkiye neden olmakla beraber, “haftalık
olarak altı aydan daha uzun bir sürede 45 olumsuz eylemin birine maruz kalma” şeklinde ifade
edilen mobbing ile farklılıklar göstermektedir. Mobbing ile sistematik şekilde ve direkt olarak
belirli bir kişi hedef alınırken; toksisitenin illa ki sistematik olması gerekmemektedir ve o anda
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çalışma ortamında bulunan her bir çalışan toksik durumdan etkilenmektedir (Einarsen, 1999:
16).
Pelletier (2010) yaptığı çalışmasında, toksisiteyi zorbalıkla karşılaştırılmıştır. Çalışmada,
astlardan mantık dışı iş isteklerinde bulunulması, kuralların doğru bir biçimde uygulanmaması,
çalışanların işten çıkarılma ile tehdit edilmesi, hakaret içeren ve aşağılayan konuşmalar
yapılması, başarıların küçümsenmesi, bağırarak konuşma ve çalışanların başarılarını kendi
başarısı şeklinde gösterme gibi zorbalık tekniklerini uygulayan liderler “toksik lider” şeklinde
kabul edilmiştir (Namie & Namie, 2000: 7).
Bacal (2000)’a göre toksik liderler, davranışlarındaki ve cümlelerindeki tutarsızlıklar ile
çalışanlarını şaşırtan, gerçek veya gerçek dışı ihlallere ilişkin ceza uygulayan, yüksek seviyede
bağımlılık oluşturarak çevresindeki her şeyle ve herkesle savaşan liderlerdir. Wilson-Starks
(2003) tarafından toksik liderlik; heves, yenilikçilik, özerklik ve yaratıcılık algıların
zehirlenmesiyle çalışanlara ve sonucunda da bütün örgüte zararı dokunan bir liderlik biçimi
şeklinde ifade edilmektedir. Johnson vd. (2012)’e göre toksik liderler, yıkıcı davranışlar
sergileyen ve işlevselliği bulunmayan bireysel nitelikleri olan liderler şeklinde tarif
edilmektedir. Reed (2004) tarafından toksik liderlik, bir hastalık şeklinde tanımlanmış olup
toksik liderliğin üç temel özelliğini aşağıdaki gibi sıralamıştır:




Astlarının refah düzeyleri için endişe duymamak,
Örgütsel iklimin olumsuz şekilde etkilenmesine neden olan bireysel ya da kişiler arası ilişkiler
kurmak,
Astlarının algılarına göre yalnızca bireysel çıkarlarına odaklanmak.

Toksik liderler, bireysel açıdan son derece kabiliyetli ve etkin olsalar dahi çalışma hayatları
süresince yıkıcı etkiler yaratarak sağlıksız bir örgüt ikliminin oluşmasına yol açmaktadırlar.
Lipman-Blueman (2005)’a göre, bir lider kimi zaman zehirli kimi zaman etkin özellikler
gösterebilmektedir ve bir kişiye göre zehirli olan liderin; bir başka kişiye göre kahraman
olabilecektir. Pelletier (2010) tarafından, kötü liderler ile toksik liderleri birbirinden ayırt
edebilmek açısından, liderlerin takipçileri üzerindeki etkilerinin dikkate alınması gerektiği
ifade edilmiştir. Buna göre, liderlerin davranışları doğrultusunda takipçilerinin fiziksel ya da
psikolojik anlamda gördükleri zararların uzun süre boyunca devam etmesi halinde, toksik
liderlik özellikleri ortaya çıkacaktır.
2.2. Motivasyon
Literatürdeki anlamıyla “örgütün hedeflerine ulaşabilmek amacıyla yüksek seviyede bir coşku
yaratılmasının bir aracı” şeklinde ifade edilen motivasyon kavramı, temelde çalışanların kişisel
ihtiyaçlarını gidererek örgütsel anlamda temel hedeflere ulaşmak anlamı taşımaktadır (Haque
vd., 2014: 62). Talukder & Saif (2014) tarafından, motivasyon kişinin çalışma hayatında
başarılı olabilmesi açısından gerekli olan görevleri en yüksek verimle, kendi faydasına en iyi
biçimde yönlendirme ve sürdürme isteği şeklinde ifade edilmektedir. Robbins & Everitt (1996)
tarafından motivasyon, kişinin koyduğu hedefe ulaşmak açısından sarf etmiş olduğu çaba, yön
ve yoğunlukta ısrarcı olması süreci şeklinde tanımlanmaktadır.
Söz konusu yoğunluk boyutu; kişinin ne kadar çok çalışacağına yönelik iken yön boyutu ise
kişinin sarf etmiş olduğu gayretin belirli bir hedefe yönelik olması gerektiği şeklinde ifade
edilmektedir. Motivasyonun ısrarcılık boyutu ise kişinin sarf etmiş olduğu çabanın ne kadar
zaman boyunca gayretle sürdürüleceği ile ilişkilidir. Yüksek motivasyon sahibi kişilerin,
hedeflerine erişinceye dek işlerini yapmaya devam ettikleri görülmektedir (Mercanlıoğlu, 2012:
41).
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Ryan & Deci (2000) tarafından, motivasyon motive olmak ve bir işi yapmak için güdülenmek
şeklinde ifade edilmiştir ve harekete geçmesi açısından herhangi bir itici güce ya da ilhama
sahip olmayan kişilerin motivasyonsuz oldukları belirtilmiştir. Bununla beraber yönlendirilen
ya da işin sonuçlarına yoğunlaşan bir kişinin motive edildiği kabul edilmektedir.
Motivasyon, çalışanların iş yapmak için heveslendirilmesi ve örgüt için yüksek performansla
çalışmalarının neticesinde kişisel ihtiyaçlarının en iyi biçimde karşılanacağına ilişkin
inandırılmasıdır. Motivasyon, “bireylerin belli bir hedefe ulaşmak için kendi istekleriyle
hareket etmeleri ve emek sarf etmeleri” şeklinde de ifade edilebilmektedir (Karacaoğlu,
2019:21).
Örgütün belirlemiş olduğu hedeflere erişmek konusundan sonra gelen motivasyon, iş
yönetimindeki en kritik konulardan birisidir ve motivasyona yönetimin büyük bir özen
göstermesi gerekmektedir. Bir örgütün hedeflerinin olması gerektiği gibi söz konusu hedeflere
erişebilmek açısından gereken motivasyonun sağlanması da hayati önem taşımaktadır.
Motivasyon sayesinde istenilen verimin sağlanması açısından çalışanlar yönlendirilebilir,
çalışanın bilincinde olmadığı eksiklikleri kendisine gösterilebilir ya da çalışan ilerideki
hayatına ilişkin yönlendirmeler sayesinde bireysel hedeflerine yaklaştırılabilir. Bunun tersi
durumun yaşanması halinde, çalışanların senelik performanslarının üstünde ne kadar uğraş
verilirse verilsin, çalışanlar tam anlamıyla motive edilmemişse yapılan performans iyileştirme
çalışmalarının işe yaramayacağı görülecektir (Luecke, 2008: 23).
Motivasyon, kişiye özgü bir durum olup bütün herkes tarafından aynı ölçüde hissedilmeyecektir
ve motivasyonu yalnızca bireylerin davranışlarından gözlemek mümkün olacaktır (Koçel,
2007: 18). Dolayısıyla, bir örgütün çalışanlarının yalnızca bir yol ile motive etmek olası değildir
ve bu bakımdan birden fazla motivasyon kaynağı sağlanmalıdır.
Bir örgütün çalışanlarının büyük bir çoğunluğu, zihinsel yetenekler başta olmak üzere pek çok
yeteneğini işi esnasında kullanamamaktadır. Dolayısıyla hemen her örgütte, kullanılmayan
insan yeteneği bulunmaktadır (Barutçugil, 2004: 371). Bununla beraber, bilincine varmadan
boşuna harcanan zaman ve düşünce alanları da bulunmaktadır. Nitekim bireysel yeteneklerinin
paralelinde yönlendirilen veya mevcut yeteneklerini geliştirmesine olanak sağlanan çalışanların
örgüte katkılarının ve işlerinden alacakları tatmin duygusunun da artacağı gözlenmektedir.
Mawoli (2011) tarafından motivasyon üç bölümde incelenmiştir ve ilk olarak motivasyon
duygusunun her insanda bulunduğu ve sadece harekete geçirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
İkinci olarak, bir defaya mahsus motive edilen bireylerin üzerinde yaratılan yönlendirmenin,
belirli bir zamanın sonunda yok olacağı belirtilmiştir. Dolayısıyla, bireylerin motivasyonlarının
gereken biçimde harekete geçirilmesi ve daha sonra devam ettirilerek beslenmesi gerektiği
savunulmuştur. Üçüncü olarak ise, yönetimde ya da örgütsel bir alanda kişisel motivasyonun
özünün, çalışanlara ilişkin oluşturulan davranış örgütlerinde, bireylerin davranışlarına uyumlu
bir forma çevrilmesi gerekliliği ifade edilmiştir. Diğer bir ifadeyle örgütün, düşünme ve yapma
(performans) noktasında çalışanlarını, örgütün hedeflerine etkin ve verimli olarak
yönlendirmesi gerekmektedir (Mawoli, 2011: 2).
2.3. Psikolojik Sermaye
Geleneksel olarak “sermaye” kavramının genellikle ekonomi ve finansal alanlarda kullanılan
bir kavram olduğu bilinmekle beraber 20. yüzyılın sonlarına değin maddi açıdan
gerçekleştirilen birikimin ifade edilmesi amacıyla kullanılmıştır. Fakat günümüzdeki anlamıyla
sermaye; beşeri sermaye, sosyal sermaye şeklindeki çeşitli şekillerde de kullanılmaktadır. Söz
konusu farklı sermaye çeşitlerinin ölçülmesi daha karmaşık gibi görünse de örgütsel etkililiğin
değerlendirilmesi açısından oldukça faydalı olduğu kabul görmektedir. Larson & Luthans
(2006) tarafından beşeri sermaye ile sosyal sermaye kavramlarının uzun süredir örgütsel
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çalışmalarda dikkate alınan ve önem verilen sermaye çeşitleri oldukları, fakat psikolojik
sermayenin ise yeni ortaya çıkmaya başladığı ifade edilmiştir.
Örgütlerde sosyal ve beşeri sermayenin ölçülebilmesinin zor olması, söz konusu sermaye
çeşitlerinin bir ardılı olarak psikolojik sermaye yaklaşımının ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Psikolojik sermaye ile diğer sermaye türlerini bir arada ele alan Luthans vd. (2004), psikolojik
sermayeyi, diğer sermaye çeşitlerinin ardılı şeklinde tanımlamış olup psikolojik sermaye ile
birlikte “Ben kimim?” sorusuna cevap aramışlardır.
Çalışma yaşamında performansın, verimin ve üretimin arttırabilmesi açısından çalışan
bireylerin mutlu ve huzurlu olmaları gerektiği kesin şekilde kabul edilmektedir. Öte yandan
belli amaçlara erişebilmek açısından yeni ve farklı kavramlara yönelen örgütlerin öncelikli
tercihleri arasında pozitif psikolojik sermaye kavramı da bulunmaktadır (Güler & Sarıipek,
2014:2). Küreselleşmenin artması ve teknolojinin hızlı bir şekilde gelişmesi ile çalışma
yaşamında da büyük değişiklikler olmaktadır. Örgütler, bu koşullar altında rekabet üstünlüğü
elde etmek amacıyla kaynaklarında değişime ve yeniliğe başvurmuşlardır. Söz konusu gelişme
ve değişmelerin neticesinde; geleneksel rekabet araçları olan fiziksel, finansal ve teknolojik
sermaye çeşitleri, rekabet edebilmek için yetersiz durumda kalmışlardır. Dolayısıyla söz
konusu geleneksel sermaye çeşitlerinin yanında insana yönelik beşeri, sosyal ve psikolojik
sermaye kavramları öne çıkmaya başlamıştır (Irshad & Toor, 2008: 37).
Psikolojik sermaye kavramı, bireylerin mevcut durumları ile değil, ileride ne olacakları ile
ilgilenmektedir. Buradan hareketle örgütler, rekabet üstünlüğü elde etmek amacıyla insan
sermayesinin yanı sıra psikolojik sermayeden faydalanmaktadırlar (Erkuş ve Fındıklı, 2013, s.
304).Pozitif psikolojik sermaye kavramı ise, bireylerin olumlu psikolojik gelişimini ifade etmek
amacıyla kullanılmaktadır ve aşağıdaki özellikleri taşımaktadır (Luthans vd., 2007: 542):





Zorlu işlerden başarı ile çıkabilmek açısından gereken çabayı vermek (öz yeterlilik);
Bugün ve ileride başarılı olabilmek açısından olumlu atıflarda bulunmak (iyimserlik);
Amaca ulaşabilmek ve başarılı olabilmek açısından farklı yollar denemek (umut);
Bir sorun ile karşılaşıldığında, geri adım atmamak ve tekrarlamaktan çekinmemek
(dayanıklılık).

Goldsmith vd. (1997) tarafından, pozitif psikolojik sermaye, bireylerin performanslarına ve
verimlerine etki eden pozitif psikolojik durumlar olarak tanımlanmış olup söz konusu psikolojik
durumlar ise, beşeri sermayenin büyük bir bölümü şeklinde ifade edilmiştir. Pozitif psikolojik
sermayeye ilişkin yapılan pek çok çalışmada, psikolojik sermaye ile özsaygı kavramlarının
birbirlerine eş yaklaşımlar olduğu ortaya konulmuştur.
3. İstatistik Analiz
3.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi
Toksik liderlik, bir örgütte yöneticinin çalışanlara karşı olumsuz tavır sergileyerek örgütte
kurum kültürünü etkilemesi ve kurumda toksik etki yaratmasıdır. Örgütler etkili ve verimli
ürünler, hizmetler ortaya koyabildikleri sürece devamlılıklarını sağlayabilirler. Örgütlerin
amaçlarını gerçekleştirebilmesi için örgütsel yapılanmalarının iyi olmasının yanında insan
ilişkilerinin de güçlü olması gerekir. İnsan ilişkilerinin niteliğini sağlayan en önemli unsur ise
çalışanların birbirlerine ve örgütlerine karşı duydukları güven hissidir. Bu nedenle, örgütlerde
örgütsel güven ortamını sağlamak gerekir. Örgüt çalışanlarının ortak bir vizyon, değer ve amaç
etrafında toplanarak, geniş tabanlı bir örgütsel güven ortamının yaratılması örgütün başarısını
artıracaktır. Günümüzde, örgütler amaç ve vizyonlarına ulaşabilmek için güçlü liderlere ihtiyaç
duymaktadırlar. Fakat, liderlerin zarar verici etkileri, sadece örgütün amaçlarına ulaşmasını
engellemekle kalmaz, aynı zamanda çalışanlarına zarar verebilir. Toksik liderlik davranışı
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gösteren bir örgütte, çalışanlar stres altında çalışmakta ve nevrotik davranışlar sergilemektedir.
Farklı sektörlerde bu zararlı liderlik tarzının çalışanlar üzerindeki etkilerinin ve etki
boyutlarının ortaya konulması önem taşımaktadır. Bu çalışmanın amacı, yoğun çalışma saatleri
yaşanan bankacılık sektöründe çalışanlara yönelik, zararlı bir liderlik tarzı olarak ifade edilen
toksik liderliğin motivasyona etkisinde, psikolojik sermayenin aracılık etkisinin ölçülmesi ve
sonuçlarının yorumlanmasıdır.
3.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklem
Araştırmanın evreni İstanbul’da hizmet veren özel ve yabancı sermayeli ticari bankaların genel
müdürlük ve şubelerinde farklı departmanlarında çalışan kişilerdir. Bankalar Birliği veri
sitesinden (https://verisistemi.tbb.org.tr/index.php?/tbb/report) Haziran 2020 tarihi itibariyle
özel+yabancı sermayeli ticari bankalarda personel sayısı toplam 122.090 kişi olarak
belirlenmiştir. Yazıcıoğlu & Erdoğan (2004) tarafından geliştirilen örneklem büyüklüğü
tablosunda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve q=0.50 için 384 kişi olarak belirlenmiştir. Bu
çalışmada, 429 çalışan için analizler gerçekleştirilmiştir. Anket araştırması [15.06.202015.07.2020]
tarihleri
arasında
gerçekleştirilmiştir.
Anket
hem
mail
(https://docs.google.com/forms/d/2zpT7mVj3VHgd2ZyxBX8EFGa2D5rxL4HK6h7IjpqVbY
10/viewform) hem de pandemi döneminde yüzyüze anket yapmayı, sosyal mesafe tedbirleri
alınarak kabul eden çalışanlar ile yapılmıştır.
3.3. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın ana hipotezi, toksik liderlik ve motivasyonun anlamlı ilişkili olduğudur. Buradan
hareketle, toksik liderlik ve motivasyonun ilişkisinde psikolojik sermayenin aracılık etkisinin
olduğu ileri sürülmektedir. Çalışmada geliştirilen hipotezler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri
Hipotezler
H1a (ana hipotez) Toksik liderlik (TLD), Psikolojik Sermaye (PS) aracılık etkisi ile
Motivasyonu (MOT) istatistik anlamlı etkilemektedir.
H2a (alt hipotez) Toksik Liderlik (TLD) Motivasyonu (MOT) istatistik anlamlı
etkilemektedir.
H3a (alt hipotez) Psikolojik Sermaye (PS) Motivasyonu (MOT) istatistik anlamlı
etkilemektedir.
H4a (alt hipotez) Toksik Liderlik (TLD), Psikolojik Sermayeyi (PS) istatistik anlamlı
etkilemektedir.
3.4. Varsayımlar ve Kısıtlar
Anket çalışmasına katılan kişilerin, ölçekte yer alan sorulara yanıt verirken gerçek duygularını
ve düşüncelerini yansıttıkları varsayılmıştır. Katılımcıların, anket çalışmasına isteyerek yanıt
verdikleri ve anketi doğru ve eksiksiz bir şekilde yanıtladıkları varsayılmıştır. Katılımcıların,
anket sorularının gerçek anlamını kavradıkları kabul edilmiştir. Anketin örneklem sayısının
artırılması konusunda zorluk yaşanmıştır. Diğer yandan, anketin yapıldığı tarih aralığında
mailine bakmayan, izinli-raporlu olan çalışanlar örneklem dışı kalmıştır.
3.5. Veri Toplama Aracı
Yapılan çalışma, deneysel olmayan nicel bir araştırma tasarımına sahip olup yapılma metoduna
göre tarama modelidir. Çalışmada kullanılan anket, geniş bir literatür taramasının neticesinde
geçerlilik ve güvenilirliği daha önce yapılan araştırmalarda onaylanmış olan ölçeklerden
faydalanılarak hazırlanmıştır. Bu ölçekleri aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür:
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Toksik Liderlik Algı Düzeyi Ölçeği: Çalışanların toksik liderlik algı düzeylerini ölçmek için
Schmidt (2008) tarafından geliştirilen ve Türkçe uyarlanması Çelebi vd. (2015) tarafından
“Toksik Liderlik Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Doğrulanması” makalesinde yer verdiği ölçek
kullanılmıştır. Toksik liderlik algı ölçeği değer bilmezlik (11 madde), çıkarcılık (9 madde),
bencillik (5 madde) ve olumsuz ruhsal durum (5 madde) olmak üzere dört alt boyuttan
oluşmaktadır.
Psikolojik Sermaye Ölçeği: Psikolojik sermaye ölçeği Luthans vd. (2007) “Positive
Psychological Capital: Measurement and Relationship with Performance and Satisfaction”
makalesinden alınmıştır. Çetin ve Basım (2012) tarafından güvenirlik ve geçerlik çalışması
yapılmış olan Türkçe formu kullanılmıştır. Ölçek; umut, özyeterlilik, iyimserlik ve psikolojik
dayanıklılık olmak üzere 4 alt boyuttan oluşmaktadır. Her alt boyut 6 maddeden oluşmaktadır.
Motivasyon Ölçeği: Motivasyon ölçeği olarak, Mottaz (1985), Brislin vd. (2005), Mahaney &
Lederer’in (2006) çalışmalarında kullandıkları ölçekler temel alınarak Dündar vd. (2007)
tarafından geliştirilen ölçek kullanılmıştır. Ölçek toplamda 24 maddeden oluşmaktadır. İlk 9
madde içsel motivasyon üzerine, sonraki 15 madde dışsal motivasyon üzerinedir.
Katılımcılar cevapları “kesinlikle katılmıyorum” (1) “kesinlikle katılıyorum” (5) olarak Likert
formatında vermişlerdir. Anket içinde ilk bölümü çalışanlara yönelik genel bilgiler
oluşturmakta, ikinci bölümde ise, kullanılan 3 ölçek yer almaktadır.
3.6. İstatistik Bulgular ve Değerlendirme
3.6.1. Anketin Güvenirliği
Anket çalışmasından elde edilen veriler için güvenilirlik testi olarak Cronbach Alpha, İkiye
Bölme (split), Paralel, Mutlak Kesin Paralel (strict) testleri uygulanmıştır. Cronbach Alpha
değerinin %70’in üzerinde olması, anket çalışmasının başarılı olduğunu ifade etmektedir. Kimi
araştırmacılar tarafından ise %75 değerinin geçilmesi esas alınmaktadır (Sezgin&Kınay,
2010;Sezgin, 2016). Diğer ölçütlerin de %70’in üzerinde olması, anketin iç tutarlılık
gösterdiğini ve sonuçlara güvenilebileceğini ifade etmektedir. Bu çalışmada yapılan anketin
güvenirlik analizi sonuçları; Cronbach-Alpha = 0.927, Paralel = 0.927, Split = 0.926-0.928 ve
Strict = 0.927 olarak belirlenmiştir.
3.6.2. Demografik ve Genel Bilgiler Yüzde Dağılım Bilgileri
Çalışmanın ilk aşamasında ankete cevap verenlere yönelik genel bilgiler aşağıda verilmiştir:







Çalışanların %56.8’i kadın ve %43.2’si erkekdir.
Çalışanların % 46.5’i 25-35 yaş, % 42.7’si 36-45 yaş ve %10.8’i 46 ve üzeri yaş
arasında olduğunu belirtmiştir.
Çalışanların %42.1’i evli, %40.9’u bekar ve %17’si boşanmış/dul olarak belirlenmiştir.
Çalışanların %17.5’i 1-10 yıl arası, %29.7’si 11-15 yıl arası, %27.4’ü 16-20 yıl arası ve
%25.4’ü 20 yıl ve üzeri meslek kıdemine sahiptir.
Çalışanların %70.2’si üniversite, %22.3’ü yüksek lisans ve %7.5’i doktora düzeyinde
eğitimlidir.
Çalışanların %43.8’i yöneticilerinden memnun olduğunu, 56.2’si yöneticileirnden
memnun olmadığını belirtmiştir.
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3.6.3. Açıklayıcı Faktör Analizi Sonuçları
Ölçeklere ilişkin açıklayıcı faktör analizini yapmadan önce, veri setinin faktör analizine uygun
olup olmadığı test edilmiştir. Veri setinin, açıklayıcı faktör analizine uygun olduğunun
gerçekleştirilen testler ile onaylanmasının sonrasında, faktör yapısının ortaya konulması için
faktör tutma metodu olarak varimax döndürme metodu ve temel bileşenler analizi yönteminden
yararlanılmıştır.
Tablo 2: Faktör Analizi Sonuçları ve Cevap Ortalamaları
Toksik Liderlik Ölçeği
Varyansı
CronbachAçıklama
Alpha (CA)
Yüzdesi
Değer Bilmezlik
%25.68
0.918
Çıkarcılık
%20.14
0.913
Bencillik
%16.81
0.910
Olumsuz Ruhsal Durum
%13.25
0.908

Cevap
Ortalaması
4.15
4.07
4.01
4.06

KMO= 0.926; Bartlett χ2=5933.25 ve p= 0.000; Varyans Açıklama Yüzde: %75.88

Psikolojik Sermaye Ölçeği

Özyeterlik
İyimserlik
Umut
Psikolojik Dayanıklılık

Varyansı
Açıklama
Yüzdesi
%22.76
%18.37
%14.22
%10.80

CronbachAlpha (CA)

Cevap
Ortalaması

0.920
0.918
0.916
0.912

4.07
3.93
4.02
3.67

KMO= 0.918; Bartlett χ2=6103.49 ve p= 0.000; Varyans Açıklama Yüzde: %66.15

Motivasyon ölçeği

İç Motivasyon
Dış Motivasyon

Varyansı
Açıklama
Yüzdesi
%39.50
%30.61

CronbachAlpha (CA)

Cevap
Ortalaması

0.925
0.920

3.66
3.85

KMO= 0.923; Bartlett χ2=6402.55 ve p= 0.000; Varyans Açıklama Yüzde: %70.11

Faktör yapısında, toksik liderlik için 4 faktör, psikolojik sermaye için 4 faktör ve motivasyon
için 2 faktör öz değerleri 1’den yüksek olarak elde edilmiştir. Toksik liderlik ölçeği KaiserMeyer-Olkin (KMO) örneklem yeterliği, iyi düzeyi ifade eden 0.70 değerinin üzerinde 0.926,
psikolojik sermaye ölçeği 0.918 ve motivasyon ölçeği 0.923 olarak elde edilmiştir. Analizi
yapılacak olan değişkenlerin tutarlılığını ölçmek için yapılan Bartlett küresellik testinin sonucu
toksik lidelik ölçeği için istatistik anlamlı (χ2= 6741.69 ve p= 0.000), psikolojik sermaye ölçeği
için (χ2= 6945.23 ve p= 0.001) ve motivasyon ölçeği için (χ2= 5987.44 ve p= 0.000) olarak
elde edilmiştir. Anti-imaj korelasyon matrisi sonuçlarına göre, ifadelerin çapraz ilişki
katsayıları kritik düzey olan 0.5’in üzerinde toksik liderlik ölçeği için (0.64-0.90) arasında,
psikolojik sermaye ölçeği için (0.67-0.93) arasında ve motivasyon ölçeği için (0.71-0.92)
arasında elde edilmiştir. Her üç ölçek için extraction (çıkarım) sütununda 0.20’nin altında soru
yoktur, böylece soru çıkarımına gidilmemiştir.
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3.6.4. Korelasyon Analizi Sonuçları
Faktör analizi ile belirlenen 3 ana boyuta yönelik korelasyon analizi sonuçları Tablo 3’de
verilmiştir.
Tablo 3: Korelasyon Analizi Sonuçları

Motivasyon

r
p
p
r
p
r

1.000

Motivasyon

Psikolojik
Sermaye

Toksik
Liderlik
Algısı

Toksik
Liderlik
Algısı
Psikolojik Sermaye

-.624*
.000
1.000

-.718*
.002
.533*
.000
1.000

*0.05 için anlamlı ilişki

Ele alınan boyutlar birbiriyle anlamlı ilişkili çıkmıştır. Toksik liderlik algısı arttıkça psikolojik
sermaye %62.4 düşmekte ve motivasyon %71.8 azalmaktadır. Psikolojik sermaye motivasyonu
%53.3 arttırmaktadır. Toksik liderliğin olumsuz etkisi bu örneklem için en çok motivasyon
üzerinde olmuştur.
3.6.5. Regresyon Analizi Sonuçları
Çalışmada, PS değişkeninin aracılık etkisinin oluşması için bazı koşulları sağlaması
gerekmektedir. Birinci koşul; TLD değişkeni MOT değişkeni üzerinde istatistik anlamlı olacak,
ikinci koşul; PS değişkeni MOT değişkeni ile anlamlı ilişkili olacak, üçüncü koşul; TLD
değişkeni PS değişkeni ile anlamlı ilişkili olacak ve son olarak dördüncü koşul; TLD ve PS
değişkeni birlikte MOT üzerindeki ilişkide: TLD’nin katsayısı düşerse ve anlamlı ise “kısmi
aracılık etki”, diğer yandan TLD’nin ilişkide anlamsız çıkması durumunda ise “tam aracılık
etki” den söz edilir. Bu algoritmayı kapsayan regresyon analizleri sonuçları Tablo 4’de
verilmiştir.
Tablo 6: Regresyon Analizi Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken:MOT
Sabit
TLD

Katsayı
1.278

St. hata
0.348

t istatistiği
3.672

p
0.003*

-0.720

0.169

-4.260

0.000*

R2 = 0.721 Fhesap =45.67 Fanlamlılık =0.000 Harvey test (p) = 0.189
LM test (p)= 0.113 Jarque-Bera (p)=0.325
Bağımlı Değişken: MOT
Sabit
PS

Katsayı
1.593

St. hata
0.374

t istatistiği
4.259

p
0.000*

0.546

0.106

5.150

0.000*

R2 = 0.597 Fhesap =35.22 Fanlamlılık =0.000 Harvey test (p) = 0.135
LM test (p)= 0.124
Jarque-Bera (p)=0.301
Bağımlı Değişken:PS
Sabit
TLD

Katsayı
1.704

St. hata
0.473

t istatistiği
3.602

p
0.000*

-0.631

0.157

-4.019

0.001*
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R2 = 0.657 Fhesap = 30.61 Fanlamlılık =0.000 Harvey test (p) = 0.122
LM test (p)= 0.146 Jarque-Bera (p)=0.293
Bağımlı Değişken: MOT
Sabit
TLD
PS

Katsayı
1.254

St. hata
0.259

t istatistiği
4.841

p
0.002*

-0.723

0.520

-1.390

0.145

0.506

0.118

4.288

0.015*

R2 = 0.714 Fhesap =48.64 Fanlamlılık =0.000 Harvey test (p) = 0.182
LM test (p)= 0.156
Jarque-Bera (p)=0.341
*0.05 için istatistik anlamlı değişken

Model sonuçlarında görüleceği üzere; TLD değişkeni MOT değişkenini negatif yönde anlamlı
etkilemektedir. TLD algısı 1 br. arttıkça MOT boyutu 0.720 br. azalmaktadır. Birinci koşul
sağlanmıştır.
PS değişkeni MOT üzerinde pozitif yönlü anlamlı ilişkilidir. PS boyutu 1 br. arttıkça MOT
boyutu 0.546 br. artmaktadır. İkinci koşul sağlanmıştır.
TLD algısı PS değişkeni ile negatif yönlü anlamlı ilişkilidir. TLD algısı 1 br. arttıkça PS boyutu
0.631 br. azalmaktadır. Bu durumda üçüncü koşul da sağlanmıştır.
Son olarak, PS değişkeni MOT değişkeni ile anlamlı ilişkili çıkmıştır. Buna karşılık TLD
değişkeni MOT değişkeni ile anlamlı ilişkili çıkmamıştır. PS boyutunun MOT boyutunu
etkileme katsayısı 0.506 olarak elde edilmiştir. TLD boyutu anlamsız çıktığı için PS değişkeni
“tam aracı etkili” bir değişkendir. Böylece, H1a, H2a, H3a ve H4a hipotezleri doğrulanmıştır.
4. Sonuç
Toksik liderlik, örgütün içerisinde astlarına karşı kötü davranışlar sergileyen, astlarını
aşağılayan ve kendi çıkarlarını düşünen liderleri ifade etmek için kullanılmaktadır. Toksik
liderler, kendilerini çalışanlarına kabul ettirebilmek amacıyla, yüksek seviyede kontrol yetkisi
kullanarak çalışanların moral, motivasyon ve verimliliklerini düşürmektedir ve örgüt için yıkıcı
bir etki yaratarak, örgütsel iklimin olumsuz etkilenmesine neden olmaktadır. Reed (2004),
toksik liderliğin yalnızca bir davranışla veya çalışanla ilişkili olmadığını, toksik özelliklerin
zamanla moral ve motivasyonun düşmesinde kümülatif etkilerinin bulunduğunu ve bu etkilerin
bütün örgüte yayılacağını belirtmektedir. Günümüze kadar yapılan çalışmalarda, liderlik
tarzlarının çalışan motivasyonu üzerinde önemli etkileri olduğu ortaya konulmuştur.
Günümüz ekonomisinde insan kaynağının önemine inanan yöneticilerin insan kaynaklarına
yapılan yatırımın arzu edilen bir dönüşüm için nasıl ölçülebileceğini, geliştirilebileceğini ve
yönetilebileceğini objektif olarak gösterebilmeleri gerekmektedir. Diğer bir ifadeyle, insan
kaynağına alternatif yatırımın sadece kısa vadede karlılık açısından değil aynı zamanda uzun
vadede hayatta kalma ve büyüme bakımından da bir rekabet avantajı olarak nasıl
sermayeleştirilebileceği önem taşımaktadır. Bu bağlamda, ortaya çıkan psikolojik sermaye
kavramı, günümüz örgütlerinin insan kaynaklarını yani sosyal ve özellikle psikolojik
kapasitelerini sürdürülebilir rekabet avantajı için sermayeleştirerek bunları geliştirecek
yenilikçi yollar bulmayı amaçlamaktadır.
Pozitif psikoloji ile insan hayatındaki yanlışlara odaklanmak yerine, insanların güçlü yönlerini
kapsayan bir teori ve araştırma akımı başlatılmıştır. Bu teori, iş yerinde performans iyileştirmesi
için ölçülebilirlik, geliştirilebilirlik ve yönetilebilirlik gibi özellikleri barındıran, pozitif
yönelimli insan kaynakları ve psikolojik kapasiteleri uygulayan pozitif örgütsel davranış
yaklaşımıdır. Psikolojik sermaye algıları yüksek olan çalışanlar, psikolojik sermayelerini
olumlu yönde etkileyen yönetici tutumlarını arkadaşlarına olumlu yaklaşım, destekleyici
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davranışlar, iletişim, iş birliği ve görev paylaşımı şeklinde sunarlar. Yöneticilerin çalışanlarına
sürekli müdahalede bulunması, toksik liderlik davranış biçimi göstermesi, psikolojik sermayeyi
negatif yönde etkileyecektir.
Bu çalışmanın amacı, yoğun çalışma saatleri yaşanan bankacılık sektöründe çalışanlara yönelik,
zararlı bir liderlik tarzı olarak ifade edilen toksik liderliğin motivasyona etkisinde, psikolojik
sermayenin aracılık etkisinin belirlenmesidir. Korelasyon analizi sonucunda; toksik liderlik
algısının arttıkça psikolojik sermayenin %62.4 düşmekte olduğu ve motivasyonun %71.8
azalmakta olduğu belirlenmiştir. Psikolojik sermaye ise, motivasyonu %53.3 arttırıcı etkiye
sahiptir. Toksik liderliğin olumsuz etkisi bu örneklem için en çok motivasyon üzerinde
olmuştur. Regresyon analizi sonucunda; TLD değişkeni MOT değişkenini negatif yönde
anlamlı etkilemektedir. TLD algısı 1 br. arttıkça MOT boyutu 0.720 br. azalmaktadır.
Görüleceği üzere, TLD yüksek bir ilişki katsayısı ile MOT değişkenini etkilemektedir. Diğer
yandan, PS değişkenin “tam aracı” özellikteki değişken olduğu belirlenmiştir. Çalışmada
araştırılan tüm hipotezler kabul edilmiştir.
Bu doğrultuda, yöneticilerin etkili liderlik modelleri sergilemelerine yardımcı olacak
programlar, hizmet içi eğitimler düzenlenebilir. Ayrıca, yönetici pozisyonunda çalışan kişilere
yüksek lisans ya da doktora yapmalarını teşvik edici bazı uygulama ve düzenlemeler yapılabilir.
Bu kişilerin kendilerini sorgulamalarını sağlayacak bilgi aktarımı verilebilir ve eğitim ile bazı
sorunlar giderilebilir. Yönetici pozisyonuna seçim yapılırken, özellikle örgütsel davranış
normlarına hakim ve etkili liderlik potansiyeli olan kişiler öncelikli olmalıdır. Diğer yandan,
psikolojik sermayenin güçlü olmasının toksik davranışların göğüslenmesinde tam aracılık etkisi
olduğu belirlendiği için, çalışanlara psikolojik sermaye performanslarını arttırılabilecek
etkinlik, hizmet içi faaliyetler, programlar varlığıyla daha da geliştirilmesi sağlanabilir. Bu
araştırma farklı sektörlerde farklı özellikteki gruplara uygulanabilir, ileriki aşamalarda meta
analiz yardımıyla genelleştirilebilir sonuçlar elde edilebilir. Bu sonuçların yönetsel anlamda yol
gösterici olacağı ve örgütlerin gelişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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Abstract
The strong spread of the coronavirus in a very short period has put the focus on the international economic and
financial recovery. During this crisis, the stakes will depend on the combination of health and economic policy,
the financial market, and industries. This article highlights the enormous economic and financial impact of the
Coronavirus, particularly in Italy, and how the government has responded to this crisis.
Keywords: Globalization, financial development, economic development, Covid-19
JEL Classification: F13, F21, F23

1. Introduction
The world was hit by the COVIDC-19 pandemic at a time of persistent external imbalances.
The crisis led to a sharp reduction in trade and large exchange rate movements, but a limited
reduction in global current account deficits and surpluses. The outlook remains highly
uncertain, as risks of new waves of contagion, a reversal of capital flows, and a further decline
in international trade are still looming on the horizon.
According to the IMF's latest (August 2020) edition on the external sector, current account
deficits and surpluses stood at just under 3 percent of world GDP in 2019, slightly lower than
in the previous year. According to the latest forecast for 2020, they are expected to decline by
only about 0.3 percent of global GDP, a more modest decline than that recorded after the global
financial crisis of a decade ago.
The immediate priorities are to provide emergency assistance and promote economic recovery.
Once the pandemic has subsided, both surplus and deficit countries will need to make a
collective reform effort to reduce the external imbalances in the global economy. New barriers
to trade will not be effective in this regard.
The IMF estimates that about 40 percent of global current account deficits and surpluses were
excessive in 2019 and, as in recent years, were mostly in advanced countries. Current account
balances above appropriate levels have been recorded mainly in the euro area (led by Germany
and the Netherlands), while those below these levels have been recorded mainly in Canada, the
United States, and the United Kingdom. As in 2018, China's assessed international investment
position remained broadly in line with fundamentals and desirable policies, as policy
differentials and structural distortions were offset.
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Chart 1: Current account balances in the world: 10 years and today

Source: IMF, 2020
In this context, the question arises about the economic situation in Italy, which is one of the
countries most affected by this health crisis.
While an improvement in the health situation is taking shape, the Italian authorities must first
of all face the new trade-off between the reopening of activities and the risk of acceleration of
contagion. This trade-off comes up against two unknowns: the number of people immunized
and the economic cost of containment.
Chart 2: Total Coronavirus Cases in Italy

Source: World meter
Our article aims to describe and analyze three points. First, it aims to present a global study
of coronavirus disease transmission (COVID-19). Second, it examines the financial market
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response. Then, it put the attention on the service sector dynamics in response to COVID19. Third, it presents the effect of globalization on the speed of COVID in the Italian
economy
In this paper, we are adopting a case study for the Italian economy and how the coronavirus
pandemics impacted it. Our methodology thus consists of a descriptive analysis of the
volatility of economic and financial fundamentals and their implication on the Italian
government decision.
2. A Global Study of Coronavirus Disease Transmission (COVID-19)
With the rapid speed of the coronavirus impact, it represents a real pandemic that requires the
coordination of all forces throughout the world. As the economic fallout spreads, the
government juggles concrete rules to reposition the financial sector and recalibrate the health
services and the economy for the future.
There are now more than 36,045 million affirmed cases of the virus worldwide and more than
1,054 individuals have died, as indicated by the World Health Organization and Worldometer
on 7 October 2020 (Worldmeter). This does not prevent that the efforts made by the
government, especially in the health sector, increase the recovered people to 27,149 Million.
Table 1: Characteristics of most affected countries by the coronavirus disease 2019 (COVID19) on 07 October 2020.
Country

Total cases

World
Spain
Italy
France
UK
USA
Brazil
Canada
Russia
Iran
China
Japan

36.045.05
865.631
330.263
634.763
530.113
7.722.745
4.970.953
171323
1.237.504
479.825
85.489
86.047

Total
deaths
1.054.60
32.486
36.300
32.365
42.445
215.822
147.571
9.530
21.663
27.419
4,634
1.602

Mortality
rate (%)
3.75
10.991
5.098
8.006
2.794
2.967
5.562
1.75
5.71
5.42
1.86

Serious
cases
67.821
1.544
319
1.426
393
14.508
8,318
148
2.300
4.200
2
140

HCI [2]

78,68
66,59
79,99
74,46
56,29
69,27
71,84
57,59
51,7
64,48
81,14

Mortality rate (% )= (Total deaths / Total cases )*100; HCI : Health Care Index

Source: World Health Organization and Worldometer
In the United States and its regions, the number of affirmed cases has exceeded 7.7 million
while the death ascended to more than 215 million.
Based on (table 1), 21.421% of affected cases have been in the USA while, the most affected
country. For Europe, the affected cases present 5 520 666 on 7 October 2020 which implies
15.31% of total cases. The five countries reporting most cases are Russia (1 237 504), Spain
(865 631), France (634 763), United Kingdom (515 571), and Italy (330 263).
Compared to the survey presented by Lai et al on 29 February 2020, values were sharply
augmented. At the global level, the cumulative cases have increased 214-fold. By country, the
USA presents the most serious multiplied by 16705.7-fold according to the report of 02/29/2020
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then France by 2912 times (Lai et al, 2020).
3. Macroeconomic Impact of Coronavirus on Italy
Italy's economy was heavily affected by the subprime crisis and only emerged from recession
in 2015, however, in 2018 the country’s GDP was still 4% lower than the 2007 level. In 2019
the economic activity deteriorated due to several factors, including the uncertain political
situation, the Eurozone slowdown, and especially the health crisis. Italy's GDP has only
expanded at 0.3% in 2019, compared to 0.8% in 2018 (IMF). According to the below figure, in
the first two quarters of 2020, GDP growth is anticipated to drop to -5% in 2020 Q2 and it will
pick up to 4.8% in 2021, according to the IMF.
Chart 3: Anticipated short-term impact of Coronavirus on GDP in Italy in the 1stand
2ndquarter of 2020

The unemployment rate, which has been on the increase since the subprime crisis, started fulling
in 2018 and went drop to 10% in 2019, although youth unemployment remains high at 25.7%.
Furthermore, Italy has to face a falling birth rate and a declining population. The IMF
anticipates however the unemployment rate to be impacted by the adverse economic impact of
the COVID-19 pandemic, the rate is currently estimated to increase to 12.7% in 2020 and
decrease slightly to 10.5% in 2021 (The economic context of Italy, 2020)
4. Financial Market Response
“Italy, the most affected country in Europe, started reformed from January 31st when it
appointed Special Commissioner for the COVID-19 emergency, (Borrelli, 2020), On 22
February, the government imposed the quarantine of more than 50,000 people from 11
municipalities in Northern Italy, (Ouest France, 2020)”. (Ben Salem and Mansour, 2020).
The Italian draft budget worries the financial markets. Indeed, the anti-system parties won the
arm wrestling against the Finance Minister over the Italian deficit. It should reach 2.4% in 2019.
Italian rates have tightened and the Milan stock exchange has fallen by 3.7%. Rates are back
up to 3.14%.
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Chart 4: Italy, the virus, and the markets

Source : Eikon. The implied default probability is derived from trading of five-year Italian credit default
swaps)

After a rather calm September, the storm woke up on the Italian working people. Government
bond yields soared by 26 basis points to 3.14%, with a session high of 3.25%.
For investors, there is no doubt that this budgetary derailment will be difficult to pass on to the
rating agencies, hence the renewed tension on the bond markets.
In the minds of investors, Italy joins the clan of Eurozone dunces. This kind of volatility is
fuelling risk sentiment in Italy and there is still a risk that rating downgrades could further
aggravate the crisis.
Equity markets were also heckled. The Milan Stock Exchange fell by 3.72% in the wake of
banking stocks, which are still perceived as fragile. The listing of some shares even had to be
interrupted. In the end, Banco BPM lost more than 9%, Intesa Sanpaolo more than 8%, and
Unicredit almost 7%. The other stock exchanges in the Eurozone are also being caught up by
nervousness. The Paris Stock Exchange fell by 0.85% and the Euro Stoxx 50 by 1.39%.
Although the question of Italy's membership in the Eurozone has not returned to the forefront,
the European currency is still under pressure. During the day, the euro fell back below 1.16
dollars, before recovering slightly.
Italy has already lost some of its credibility in the eyes of the markets and its European partners.
“On the coronavirus front, Health Minister Roberto Speranza will extend the state of COVID19 emergency until January 31st next year. Italy reported 2,677 new coronavirus infections on
Tuesday, up from 2,257 recorded on Monday” (Trading Economics, 2020).
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Chart 5: France CAC 40 Stock Market Index

(Source: ECDC, 2020)

In this context, the question also arises about the service sector.
5. Impact of Coronavirus on Italian’ Service Sector
In this section, we will present the effect of coronavirus on 3 subsidiaries in the services
sector: education, transport, and tourism.


Education

At the end of February, with the general mobilization against the accelerated spread of
Covid-19 around the world, the World Bank set up a multi-sectoral global task force to
support responses and actions to the crisis. At the time, only China and a handful of other
affected countries were imposing social distancing measures by closing schools. Barely
two weeks later, 120 countries closed schools for varying lengths of time, affecting the
daily lives of nearly 1 billion students worldwide.
Many countries are turning to distance learning to make up for lost learning hours (100%
online education in China, France, Germany, Italy, Saudi Arabia; use of mobile phones or
television in Mongolia and Viet Nam).
Today, after a six-month closure, the longest in Europe, Italy reopened most of its schools
on Monday, testing the government's organizational skills, the nerves of teachers, and the
self-control of students, excited to be back Schools in 13 of the country's 20 regions
cautiously resumed face-to-face classes, bringing 5.6 million students back to their desks.
The remaining seven regions decided to wait another week.
"There is enormous enthusiasm among teachers and students. We are very happy to see
each other again, but it is also difficult not to get too close," said Patrizia Zucchetta, a
primary school teacher in Rome.
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"In the beginning, there will be difficulties," Prime Minister Giuseppe Conte acknowledged on
Sunday.
"The safety protocols are being followed, but there is fear and above all uncertainty about how
the school year will develop. Many teachers are very worried," said Alessandro Capata, deputy
headmaster of Avogadro Secondary School in Rome.
Parents have also expressed doubts about the coming months. Schools are asking that children
with the slightest symptom of a cold or fever stay at home. Pupils over the age of 6 should wear
masks outside of class and avoid physical contact.


Transport

Nothing seems to be able to stop the coronavirus. Originally from China, this virus has fatal
consequences on populations, but it also threatens the world of transport by leading to bans and
border closures. The most recent of these concerns Italy, and more specifically the northern
regions, which are considered vital trade routes both nationally and internationally. Since
February 2020, much has changed and will continue to change because of the coronavirus and
its effects on the transport sector.
Transport, in all its forms, is affected. The (European Association for Forwarding, Transport,
Logistics and Customs Services) and the Polish Chamber of Transport and Logistics warned
about the decrease in export shipments and further delays in port operations due to the lack of
transshipment operators and warehousemen. Eastern countries are also beginning to feel the
intensification of transport limitations related to the coronavirus, which only fuels and
reinforces the European economic deficit. Delivery delays and price increases due to
coronavirus.
The outbreak of COVID-19, by causing a drop in imports and the introduction of restrictions
on transport routes, will have a considerable impact on trade. This situation will lead to an
inability to cover demand and will result in an increase in freight rates and overall transport
costs from the end of March onwards. This will inevitably have a direct impact on the final
prices of goods.
The European authorities are taking the threat of coronavirus throughout the continent very
seriously. Since the beginning of the crisis, radical measures have been taken to stop the spread
of COVID-19 within European borders. These preventive measures are already directly
affecting the transport of goods by road, especially in places where a higher number of cases
have been recorded. Northern Italy or the borders with Asian countries are a good example.
In Italy, the government has adopted the most restrictive decisions in an attempt to contain the
epidemic. These have various important consequences in terms of transport.
After several containment measures, the Italian government decided to "isolate" the city of
Milan, the country's most powerful economic engine. A decree now prohibits entry to and exit
from the entire region, as well as from fourteen other Italian provinces: Modena, Parma,
Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro and Urbino, Padua, Treviso, Asti, Alexandria,
Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Vercelli, and Venice. It is currently planned that these severe
measures, which directly affect 16 million people and thus the whole country, will remain in
force until 3 April. As far as transport is concerned, this means that "any movement" involving
entry into and exit from the country is prohibited unless it is motivated by "inflexible
professional reasons or emergency situations".
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Tourism

The global outbreak of COVID-19 has caused paralysis on a global scale and, of all the major
sectors of the economy, tourism is the hardest hit. In a context of greater uncertainty, it is all
the more important for both tourists and the tourism sector to be able to rely on up-to-date and
reliable information (UNWTO, 2020).
Restrictions related to Covid-19 are expected to result in the coming months in a shortfall of
between 1,200 and 3,300 billion dollars for tourism and related sectors, according to a UN
estimate released Wednesday 1 July.
The study by the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) says
tourism, which accounted for about 300 million jobs worldwide in 2019, is one of the sectors
most affected by the crisis. The paper is based on a recent assessment by the World Tourism
Organization (UNWTO) that the fall in demand for international travel could result in a drop
from 850 million to 1.1 billion international tourists.
For the Italian economy, tourism is an essential sector as it usually contributes some 13% of the
country's GDP.
“Italy is expected to lose €36.7 billion due to the international travel crisis in 2020 caused by
COVID-19 pandemic, a report published by World Travel & Tourism Council (WTTC) says.
According to this report, as the number of international tourists and travellers in Italy continues
to fall, international spending in Italy could drop by 82 per cent by the end of the year. This
means that the Italian economy is expected to suffer a shortfall of €100 million a day or €700
million a week on average, (SchengenVisaInfo.com reports, 2020)”.
On 17/8/2020, it is a first for almost 5 months. A cruise ship arrived in Genoa (Italy) on Sunday
16 August. Once in port, the crew of the ship must comply with the new sanitary rules:
temperature taking, form to fill in, and coronavirus screening for all passengers. 30 minutes
later, the results are given. If the person is positive for the virus, he or she is no longer allowed
on board and must be placed in quarantine.
Inside the boat, the wearing of a mask is compulsory. The ship's employees make every effort
to regularly disinfect the premises. Every effort is made to ensure that the sanitary instructions
are respected and also to encourage tourists to trust the return of the cruises.
So the summer of 2020 is "a summer to forget for tourism" in Italy, with an estimated 65 million
fewer overnight stays than last year due to the outbreak of the new coronavirus.
The number of Italians taking holidays in the country this summer has increased slightly
(+1.1%) but the drop in the number of foreigners has been massive (-65.9%), according to a
survey by the Centre for Tourism Studies (CTS) in Florence, carried out among 1,975
entrepreneurs in the sector.
From turnover, companies report a significant drop, 37.5% on average compared to the same
period in 2019.
The companies hope for a gradual return of foreigners, even though news of an increase in
contagion has slowed bookings and in some cases caused cancellations.
6. Effect of Globalization on the Italian Economy with COVID-19 crisis
As in previous global shocks, many commentators speak of a new post-COVID era that would
definitively change the way our societies function. The visible impacts of the economic crisis
that erupted in early 2020 are unprecedented since the Second World War. Whether one
considers the fall in production, the rise in unemployment (14.7% unemployment in the United
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States in May 2020, 36 million unemployed, a level not seen since the 1930s), the number of
countries affected simultaneously, or the amounts advanced by governments and their central
banks to support economic actors ($3 trillion has already been advanced by the US government
and the Fed2 announced in early May that more would be needed), this is undoubtedly the most
serious crisis since 1929 (Defraigne, 2020).
The President of the European Council, Charles Michel, stated in March 2020 that "the
coronavirus is a global crisis, which is not limited to a single continent, and which requires
cooperation and not unilateral measures".
Although the outcome is still uncertain, the pandemic is causing and will cause contractions in
most advanced countries, emerging markets, and developing economies. It will also have
lasting effects on labor productivity and potential output. Immediate policy priorities are to
mitigate the human costs as well as short-term economic losses.
Economic activity in advanced economies is expected to decline by 8% in 2020, reflecting
severe disruptions to domestic supply and demand, as well as trade and finance. The group of
emerging and developing countries is expected to experience a 3% contraction in GDP in 2020.
This will result in a 3.6% decline in per capita income, pushing millions of people into extreme
poverty this year, and will undermine the considerable progress that has been made in reducing
extreme poverty in the world since the 1990s.
More than $12 trillion is projected to be lost to the global economy as a result of the coronavirus
pandemic.
For some countries, particularly in Europe, the contraction in the gross domestic product is
staggering: -12.5% for France, -12.8% for Spain and Italy.
Italy is the worst hit on the Old Continent. In any case, it was the first to be hit, perhaps because
of the specialties, it has developed with China in recent years. Forsaken by its neighbors, it has
also voluntarily decided to isolate itself, to suspend practically all its non-essential activities.
Entire northern regions, Lombardy and Veneto, the economic powerhouses of the country, have
been quarantined. The result, in the fateful week of 9 March, was unprecedented restrictions on
the freedom of movement of individuals.
Attempted to prolong the state of a health emergency, Conte was forced to give it up in the face
of the irrepressible hunger for normality of a population under house arrest for more than two
months, but above all in the face of the specter of an unprecedented economic recession.
Collateral victims of the health crisis, about 10% of Italian companies are in danger of
disappearing.
But employees and companies alike complain about the bureaucratic delays that hamper the
payment of the aid promised by the government. The government wants to reassure them. Rome
expects to receive more than 20% of the 750 billion euros promised by Ursula von der Leyen
as part of the major European recovery plan.
7. Conclusion
In this paper, we examine the impact of the COVID-19 health crisis on the Italian economy,
especially as Italy is the country most affected in Europe by this crisis.
To achieve our research objective, we examine the financial market, the service sector, and the
impact of globalization in the Italian market.
Also, the COVID-19 pandemic joins these landmark events that were the bankruptcy of Lehman
Brothers in 2008, the 9/11 attacks in 2001, or if we go back further, the 1973 oil shock. Like
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the pandemic, the economic and political impact of these events was considerable. However,
many analysts have tended to exaggerate their importance about longer-term phenomena that
remain more difficult to identify.
In the economic field, the two emergencies are the treatment of the social crisis and the survival
of companies, which are the guarantee of a new start. The Italian government is working
tirelessly on this. It is also calling for a real European start. No European country will manage
alone. Time is running out as the crisis, in all its dimensions, approaches the African continent
and the Middle East, its neighbors.
Questioning by the facts themselves of a world economy based on the globalization of value
chains is inevitable. After the current deadlock, there will be no return to the old world.
Industrial and commercial connections and the movement of people will be modified and
redistributed.
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Transcultural Challenges among Foreign Language Learners
Djihed Messikh1

Abstract
Mastering high level skills in linguistics competence like grammar, syntax, and phonology does not mean having
an equal pragmatic competence. Indeed, misunderstandings are so often the case in intercultural communications
among interlocutors from different speech communities, in which drawing the intended implicature in the target
language becomes a difficult task, especially if there is a lack of knowledge concerning cross-cultural differences
like taboos, traditions, attitudes, etiquettes, and politeness. In another word, meaning cannot be conveyed through
words, or sentences in isolation without considering the socio-cultural context of any communication. Thus, it is
important to learn how native speakers tend to act and behave in different situations to avoid breakdowns in
communications, though it is almost impossible to prepare learners for all the possible scenarios that they may
encounter in cross-cultural communications. This paper stresses the importance of pragmatic competence in
foreign language teaching through discussing the nature of pragmatic failure which can be either linguistic as a
“pragma-linguistic failure” when inappropriate linguistic means are used, leading to failure to express the intended
pragmatic objective especially due to pragmatic transfer, or it can be social as a “socio-pragmatic failure” when
there is a failure to choose what to say under certain social circumstances. This paper suggests also some
interesting effective teaching strategies to avoid these two types of pragmatic failure.
Keywords: Socio-pragmatic failure, pragma-linguistic failure, intercultural communication, pragmatic transfer,
foreign language learning-teaching

1. Introduction
Nowadays the need for intercultural interactions arises more than any time to meet the growing
demands of societies in a globalised world. Nevertheless, unawareness of cultural difference
between diverse social communities may end up by some communication breakdowns. This
paper investigates why developing grammatical competence is not sufficient alone to succeed
in transcultural communications through dealing with some remarkable theories about language
and culture and reviewing many research findings about pragmatic failures.
2. The Interconnectedness between Language and Culture
To fully understand challenges in transcultural communications among foreign language
learners, it is necessary to cover first the deeply-rooted relation between language and culture
as stressed by many experts in various fields. Anthropologists, for example, suggest that
language, as a vital social behavior, is an important part of any country’s culture, and it cannot
be fully separated from it. Thus, any foreign language is not only a vocal behavior to respond
to some stimuli as defined by physiologists, but it is also a significant key to the cultural heritage
of that foreign country. Psychologists also emphasize the essential role of social system which
can indirectly transmit attitudes, ethics and values through the process of learning the native
language. Even interpretation of meanings is the result of the acquired knowledge and the total
experiences gained within specific cultural environments where the interpreter has grown up.
Therefore, it is suggested that the interpretation of the same meaning might be shared by
individuals who belong to the same social group, as opposed to people who belong to different
social systems. In another word, variations in interpretations depend largely on differences
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between social systems: the more diverse these systems are the more dissimilar interpretations
of the same words and notions will be too, and vice versa.
Saussure (1983), in Course of General Linguistics, stresses the point that language is a system
of signs in which a connection is formed between sounds or images and concepts to make
significant meanings. For instance, the sound, or more precisely “the signifier”, of [pen]
corresponds with a concept in the mind about an object used for writing which is referred to, in
this case, as “the signified”. More importantly, Saussure admits that the relation between the
signifier and the signified is based on social conventions; thus, it is arbitrary, dynamic, and can
change over time. (Reda 2016). This suggests also that the “signified” of a specific “signifier”
is not all the time fixed as long as there are countless social conventions, especially when it
comes to abstract things which can, accordingly, be interpreted in varied ways as confirmed by
Saussure: “If words stood for pre-existing concepts, they would all have exact equivalents in
meaning from one language to the next; but this is not true” (Saussure, 1974, p. 116).
The process of interpretation and encoding meanings is, indeed, very complicated as it is related
to many uncontrolled variables. Some cognitive semantic approaches, based on Saussurian
structuralist views, propose that there are some mental conceptual areas which include many
networks of large-scale knowledge. Landgacker (1986) suggests that these conceptual areas are
hierarchically structured into low and high levels of concepts. He suggests also that meanings
are formed only when these areas are evoked by signs, implying an implicit comparison with
related concepts. For instance, the understanding of the hierarchal low concept NOSTRIL is
relative to higher concepts like NOSE and FACE. This idea is, in fact, at the heart of Rosch’s
Prototype Theory which suggests that concepts are gradually categorized according to their
representation of central characteristics of the key concept (1975). The same point is, perhaps,
suggested by Charles J. Fillmore’s theory of Frame Semantics in which he stresses basically
that one can never fully understand a single word without having access to essential
encyclopedic knowledge, or “frames”, related to that word (Fillmore 1982). Understanding the
concept PARTY, for example, cannot be completely separated from associated concepts like
MARRIAGE, CAKES, DRINKS, DRESS…etc. Even these concepts are related to other larger
frames which make understanding concepts even more difficult to predict or determine,
especially considering the fact that Fillmore, like Saussure, emphasizes the role of social
dimensions and human experiences in forming conceptual areas. This may explain why
concepts vary from one social group to another. To conclude, as long as concepts-making
process is subjected to culturally non-controlled social conventions, language might always be
shaped by culture.
This conclusion about the interconnection between language and culture is further developed
by Edward Sapir and his student Benjamin Lee Whorf in the Theory of Linguistic Relativity
which appeared in the early twentieth century in American anthropology. It claims that every
human being sees the world through his/her native language (Gilbert et al 2008; Levinson 2000;
Lucy 1992; Whorf 1952). In other words, the spoken language, with its unconscious structure,
can influence the way one thinks. Modern scholars divide this theory into parts: linguistic
relativity, and linguistic determinism. The first part maintains that languages which differ in
structure and vocabulary convey different cultural meanings, while the second part, which is
more extreme version of the theory, suggests that perception and comprehension of reality is
determined by one’s native language. This suggests also that people who speak the same
language tend also to share the same culture. Thus, it is suggested that there is a correlation
between language and culture as language shapes our thoughts. (Berlin and Kay 1969; Sapir
1921). This also raises some questions about possible difficulties in cross-cultural
communications or “pragmatic failures” as referred to, especially if one speaker is monolingual
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or too attached to his/her mother tongue language and s/he is unable to track the intending
pragmatic objective of his/her partner due to some cultural differences (Liebe-Harkort 1989).
3. Pragmatic Failures among Foreign Language Learners
The term “pragmatic failure” was firstly introduced by Jenny Thomas in an article entitled
“Cross-cultural Pragmatic failure” in 1983 where she simply defined it as the: “inability to
understand what is meant by what is said” (92). She also classified pragmatic failures into
pragma-linguistic failures and socio-pragmatic failures. The former occur when the pragmatic
force of a speaker is “systematically different from the force most frequently assigned to it by
native speakers of the target language, or when speech act strategies are inappropriately
transferred from L1 to L2" due to “differences in the linguistic encoding of pragmatic force”(
Thomas, 1983, p.99). The second, however, refer to: “the social conditions placed on language
in use". Thus, it is assumed that pragma-linguistic failures are easier to tackle as they are only
linguistic problems which can be simply overcome by correcting some grammatical errors_the
latter can occur mainly because of the negative pragmatic transfer from L1 to L2. Stated
differently, pragma-linguistic failures take place when speakers rely on the norms of their first
language and transfer them in intercultural communication in a second language where the
norms are not the same (Kasper 1992). Negative pragmatic transfer may lead to pragmalinguistic failures, mainly when issues of politeness, indirectness, and formality are involved
and misjudged by interlocutors in cross-cultural interactions (White 1993). The use of indirect
speech acts in English to make polite requests is a good example about how pragma-linguistic
failures can occur: John (A) is British and Reo (B) is Japanese.
(A) Can you pass me the salt, please?
(B) Yes, I can. (finishing his meal).
Polite requests, which use indirect speech acts, are so often used in British culture to
demonstrate kindness and politeness by making the demand less direct. This is usually
misunderstood by non-native speakers, with limited cultural backgrounds of the target
language, who ignore this social convention and interpret the above request as merely a question
about the ability to pass the salt.
In addition to the use of indirect speech acts, language transfer may include also semantically
or syntactically non-equivalent structures (Yusuf 2018), and lexical devices from the mother
tongue language to the target language; thus, resulting in cultural breakdowns as in the
following example, as reported by Richards and Sukwiwat (1983, p.116):
(A) Look what I have got for you! (a salary raise)
(B) Oh! I am sorry.
(A) Why sorry?
This dialogue is between a Japanese employee (B) and his American boss (A) who offers him
a salary raise. The use of the word “sorry” which is employed in Japanese language to mean
“thank you”_because Japanese think it is more convenient to express sincere gratitude_is
misinterpreted by (A) who, as an American, uses the word only to express an apology.
Unlike pragma-linguistic failures which can be simply avoided by replacing some words or
correcting some syntactic structures, Socio-pragmatic failures are more difficult to deal with
because they stem from “cross-culturally different perceptions of what constitutes appropriate
linguistic behaviour” (Thomas, 1983, p.99); therefore, it entails changing people’s principles
and beliefs (Jaworski 1994). The article of Thomas, in fact, shifted the interests of cross-cultural
pragmatics to focus on challenges in transcultural communications, with a particular emphasis
on socio-pragmatic failures and the impact of social backgrounds on the use of language. Riley
(1989), for example, sees pragmatic failures as errors which “are the result of an interactant
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imposing the social rules of one culture on his communicative behaviour in a situation where
the social rules of another culture would be more appropriate" (p. 234). More precisely, sociopragmatic failures occur as the social backgrounds of interlocutors affect the linguistic choice
of speakers in intercultural communications (Crystal,1998; Al-Hindawi et.al, 2014). To better
understand how breakdowns in transcultural communications occur due to socio-pragmatic, it
is most useful to consider the following example as cited by Tang (2013, p.78):
A Chinese student (A) meets his American friend (B) in the campus and they have this
conversation.
A: You look pale. What’s the matter?
B: I am feeling sick. A cold may be.
A: Go and see the doctor. Drink more water. Did you take any pills? Chinese medicine works
wonderful. Would you like to try? Put on more clothes. Have a good rest.
B: You’re not my mother, are you?
This short conversation provides an example about breakdowns in cross-cultural
communications due to socio-pragmatic failures resulting from differences between Chinese
and American cultures. In Chinese culture, people are used to demonstrate care and some
concerns to their loved ones, especially when it comes to diseases, through enquiring about the
situation, offering help and suggesting some pieces of advice. This can be negatively interpreted
in American culture as a suspicious behavior that may threaten one’s privacy and independence.
Therefore, it is essential to develop some pragmatic competences to avoid such breakdowns in
cross-cultural communications.
4. The Importance of Pragmatic Competence to Overcome Intercultural Communication
Breakdowns
Pragmatic competence, according to Chomsky (1980) refers to “knowledge of conditions and
manner of appropriate use (of the language), in conformity with various purposes” (p.224).
Pragmatic competence, in the late twentieth century, was usually contrasted with the notion of
grammatical competence which, according to Canale and Swain (1980), refers to the mastery
of the use of lexical items, rules of syntax, morphology, semantics and phonology. In this
comparison, pragmatic competence was seen as an essential model of communicative
competence_which is the competence to communicate (Bagaric and Jelena 2007); thus,
developing grammatical competence only was not sufficient to communicate. Nevertheless,
pragmatic competence, which was defined as the “illocutionary competence, or the knowledge
of the pragmatic conventions for performing acceptable language functions, and sociolinguistic
competence, or knowledge of the sociolinguistic conventions for performing language
functions appropriately in a given context” (Canale 1988, p.90), was so often identified as a
sociopragmatic competence before making a clear division between pragma-linguistic
competence and socio-pragmatic competence. Both are undoubtedly necessary to develop,
especially by foreign language learners, to avoid breakdowns in intercultural communications.
More precisely, since most pragmatic failures are caused by cultural differences between
languages (Thomas 1983), it is of great significance to teach them to foreign language learners,
along with the essential grammatical competence, to successfully communicate with
interlocutors of different social groups. These differences may include for example: taboo
issues, idirectness, politeness, in addition to avoiding negative pragmatic transfer from native
language because each language has its own specifications. In other words, mastering grammar
rules only does not guarantee successful intercultural communications because language and
culture are closely related; thus, learning the cultural aspects of the society is an important step
in learning the target language which should not be ignored by any foreign language learner.
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5. Conclusion
“How to learn a new foreign language?” remains always a problematic issue in linguistics that
has been answered in different ways with the passage of time, thanks to the considerable
development in many domains. Now, in the twenty-first century, and with the growing need for
cross-cultural interactions in increasingly multicultural global society, it is no longer accepted
that learning a foreign language is only through mastering grammar rules without any reference
to culture that is represented by that language. There is, indeed, a correlation between language
and culture, as continuously been emphasized by influential theories, including Saussure’s
theory of signs, Fillmore’s theory of Frame Semantics, Rosch’s Prototype Theory, and many
others, that cannot be possibly discussed through this paper . Ignoring, or breaking, this simple
rule may unavoidably cause socio-pragmatic and pragma-linguistic failures, leading to
communication breakdowns as interlocutors misinterpret pragmatic forces. Thus, it is necessary
that foreign language learners should be exposed to the foreign culture too.
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Avrupa’da Sıfır Atık Yönetimi Uygulamaları
Zuhal Önez Çetin1

Özet
Atık yönetiminde günümüzde yeni önemli yaklaşımlar ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda, Avrupa’da özellikle
Sıfır Atık Yaklaşımı, atık yönetimi konusunda Avrupa ülkelerinde önemli bir yenilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Çalışmada, öncelikle sıfır atık kavramının tanımı, kapsamı ve Sıfır Atık Avrupa tarafından oluşturulan Sıfır Atık
Hiyerarşisi açıklanacaktır. İkincil olarak, Avrupa’da Sıfır Atık Yönetimi uygulamalarına ilişkin olarak
İspanya’dan Pontevedra, İtalya’dan Parma ve Fransa’dan Besançon illerinin uygulamaları üzerinde durulacaktır.
Sonuçta, Sıfır Atık Yönetimi yaklaşımının Avrupa’daki üç il çerçevesindeki kazanımları değerlendirme konusu
edilecektir.
Anahtar Kelimeler: Atık yönetimi, sıfır atık yönetimi, sıfır atık Avrupa, Pontevedra, Parma, Besançon

Zero Waste Management Practices in Europe
Abstract
Nowadays, new important approaches come to the fore in waste management. In this context, especially the Zero
Waste Approach in Europe emerges as an important innovation in European countries, in waste management. In
the study, firstly, the definition and the scope of zero waste concept and the Zero Waste Hierarchy created by Zero
Waste Europe will be explained. Secondly, regarding the practices of Zero Waste Management in Europe,
Pontevedra from Spain, Parma from Italy and Besançon provinces from France will be emphasized. Lastly, the
achievements of the Zero Waste Management approach in three provinces in Europe will be evaluated.
Keywords: Waste management, zero waste management, zero waste Europe, Pontevedra, Parma, Besançon

1. Giriş
Atık küresel bir problem olarak doğru bir şekilde değerlendirilmediği takdirde halk sağlığı ve
çevre konularında risk oluşturmaktadır; bu kapsamda, atık yönetimi 21. yüzyılda kentsel alanlar
için toplumun temel hizmetlerinden olarak belirtilmekte, atık yönetimi bireysel olarak
değerlendirildiğinde önemli bir insan gereksinimi ve temel bir insan hakkı olarak
öngörülmektedir (United Nations Environment Programme, 2015: 2). Bu doğrultuda,
sanayileşme, ekonomik büyüme ve kentleşme gibi konular katı ve tehlikeli atıklar üzerinde
çeşitliliklerinin artmasına ve katı ve tehlikeli atıkların hacimlerinde bir yükselişe neden
olmaktadır (United Nations, 2010: 26). Dünya’da katı atık üretimine bakılacak olunursa,
hanehalkları, kentsel ve endüstriyel faaliyetler sonucunda günlük olarak yüksek oranda katı atık
üretimi söz konusu olmaktadır (Hogland vd., 2014: 2).
Atık hacmi ve karmaşıklığı modern ekonomi ile bağlantılı bir şekilde artışı söz konusu
bulunmakta ve atıkla ilgili bu artış insan sağlığı ve eko-sistemler üzerinde önemli bir tehlike
oluşmaktadır, her yıl Dünya’da yaklaşık olarak 11,2 milyar ton oranında katı atığın toplanması
süreci gerçekleşmektedir, bu kapsamda, zayıf atık yönetimi (poor waste management); su,
toprak ve havada kirlenme yaratmaktadır ve depolama alanlarının açık oluşu ve sağlıklı nitelikte
olmayışı içme suyunda kirlenmeye sebebiyet vermekte, enfeksiyon ve hastalık bulaştırılması
durumlarını yaratması söz konusu olabilmektedir (United Nations Environment Programme,
Assist.Prof., Uşak University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of
Public Administration, zuhal.cetin@usak.edu.tr
1
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2020). Ayrıca, yeterli olmayan bir şekilde katı atıkların toplanması ve katı atıkların yönetimi
su, hava ve deniz kirlenmesi problemlerini ortaya çıkarmakta ve iklim değişikliği konusuna da
etki de bulunabilmektedir, bu noktada sürdürülebilir nitelikte entegre katı atık yönetimi sistemi
yeşil işler, yenilenebilir enerjiler ve ilgili kaynakların daha yeterli hale gelebilmesi avantajlarını
sağlayabilmektedir (UN-Habitat, 2020).
Belediye yönetimi bir kentteki katı atık yönetimine dair sorumluluğa sahip bir idare olmakla
beraber belediye yönetimleri bu sorumluluklarını önlemlerin belirlenmesi ve önlemlerin
alınması gibi konularda tek başlarına gerçekleştirmezler, iyi işleyen katı atık sistemlerinde
sürece tüm paydaşların katılımı söz konusu olmakta ve paydaşlar değişikliklerin planlanması,
gerçekleştirilmesi ve izlenmesi süreçlerine dahil edilmektedirler (UN-Habitat, 2009: 4).
Belediye katı atıkların toplanması bir kamu hizmeti olarak halk sağlığı ve kentlerin, kasabaların
görünümlerini etkileme durumu bulunmaktadır (UN-Habitat, 2011: iii). Toplanan belediye
atıklarının açıklaması belediyelerin kendileri tarafından toplanan atıkları, kendi adlarına
toplanan atıkları ve özel sektörce toplanmakta olan belediye atıklarını belirtmektedir (UNSD,
2020).
Günümüzde toplum tüketim odaklı niteliğiyle büyük oranda atık üretimi gerçekleştirmekte ve
atık oranın büyük oranda oluşu kent yönetimleri üzerinde atıkların sürdürülebilir yönetilmesi
konusunda olumsuz etkide bulunmaktadır; bu kapsamda, sıfır atık yönetimi sürdürülebilir bir
kentte atığın önlenmesi, atığın yönetilmesi, mevcut kaynakların idaresi anlamında bütüncül bir
bakış açısının ifadesi olarak belirtilmektedir (Zaman ve Lehmann, 2011:177-178).
2. Sıfır Atık Kavramı ve Sıfır Atık Yaklaşımı:
Sıfır Atık tanımı şu şekilde ifade edilmektedir; “Ürünlerin, ambalajların ve malzemelerin
yanmadan çevreyi veya insan sağlığını tehdit edecek şekilde toprağa, suya veya havaya karışımı
söz konusu olmadan; sorumlu üretimi, tüketimi, yeniden kullanımı ve geri kazanımı yoluyla
tüm kaynakların korunmasıdır” (Zero Waste International Alliance, 2018). Sıfır Atık felsefesi
doğadan esinlenilmiştir ve sıfır atık eko-sistemik bir yol ile çalışmalarını sürdürmektedir ve
amaçları yerelde dayanıklılık yaratmak ve gelecek kuşaklar için mevcut doğal sermayede artış
sağlamak ve toplumda mevcut olanda bir artışı mümkün kılmak olarak belirtilmektedir; bu
kapsamda, sıfır atık; atığı ve atığa ilişkin toksik maddeleri ve atıkla ilgili verimsizlikleri sistem
dışı edilmesini sağlamayla alakalı olduğu ifade edilmektedir (Simon, McQuibban ve
Condamine, 2020: 15). Buna ek olarak, Sıfır atık felsefesi 3 ilke etrafında döngüsü
gerçekleşmektedir; bu ilkeler şunlardır; Azaltın ve yeniden kullanın, Döngüsellik için tasarım,
Ayrı toplama ve döngüyü kapatma (Condamine vd., 2020: 7).
II.1. Sıfır Atık Yaklaşımı ve Sıfır Atık Hiyerarşisi:
Sıfır Atık Şehirler Yaklaşımı, atıkları yakmadan ve depolamadan, öncelikli olarak atık
üretimine sebep olmayan sistemlerin oluşturulması ve atık üretmeyen sistemlerin uygulanması
ile aşamalı bir şekilde atıkları bertaraf etmeye yönelik süreklilik arz eden bir girişim olarak
ifade edilmektedir (Zerowastecities.eu, 2020a). Sıfır Atık Avrupa (Zero Waste Europe) atık
yönetimine ilişkin yeni bir hiyerarşi yaratmıştır, bu hiyerarşiyi oluşturmadaki amaçlar bakış
açısında atık yönetiminden kaynak yönetimine doğru değişim sağlamak ve mevcut kaynaklara
ilişkin değerlerin ekonomide gelecek nesiller adına muhafazasını mümkün kılmak olarak
belirtilmektedir (Zerowastecities.eu, 2020b). Bu kapsamda, Sıfır Atık Avrupa Şehirleri
programının vizyonu ve amacına ilişkin olarak vatandaş merkezli modellere odaklı bulunan
sıfır atık stratejilerinin ve güncel AB mevzuatının hayata geçirilmesi vasıtasıyla şehir ve
topluluk ölçeğinde sıfır atığa geçiş sürecine hız kazandırmak, malzemelerin geri dönüşümü,
yeniden kullanımı ve onarımında artış oluşturarak atık üretiminde önemli bir azalma meydana
getirmek olarak belirtilmektedir (McQuibban ve Condamine, 2020: 20).
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Avrupa döngüsel bir kaynak yönetim modeline geçiş göstermektedir ve bu geçişi doğrusal bir
kaynak yönetim modeli sisteminden yapmaktadır, bu farklı modelin gerçekleştirilmesi yerel
düzeyde söz konusu bulunmaktadır, Avrupa’da çok sayıda şehir sıfır atığı taahhüt etmekte ve
birçok şehir bu yaklaşımı takip etmektedir (Simon, McQuibban ve Condamine, 2020: 26-27).
Avrupa Birliği’nin ‘Döngüsel Ekonomi Yol Haritası’ 2014 yılında yayımlanmıştır, Avrupa
Birliği sıfır atığa geçişe ilişkin olarak yasal çerçeve oluşturmaktadır, 2018 yılında, Avrupa’yı
döngüsel bir ekonomiye ulaştırmak için AB üye ülkeleri üç önemli AB mevzuatında değişiklik
üzerinde görüş birliği sağlamıştır, bu yönergeler Atık Direktifi (2008/98/EC), Ambalaj ve
Ambalaj Atıkları Direktifi (1994/62/EC) ve Atıkların Düzenli Depolanmasına İlişkin Düzenli
Atık Depolama Direktifi (1999/31/EC)’ dir (Simon, McQuibban ve Condamine, 2020: 36).
Bu doğrultuda, Sıfır atık çevre korumaya ilişkin bir plan olmakla beraber bir çerçeve olarak
sosyal uyum ve topluluk kollektifliği sıfır atık kapsamında ilerleyebilmektedir, ürünleri yeniden
tasarlamak ve kaynaklarla ilişkinin yeniden değerlendirilmesi adına yükselmekte olan yenilik
vasıtasıyla ve üretim modellerinin yerelleştirme gereksinimine daha fazla göz önünde
bulundurarak belediyelerin kazanımları belediyelerin atık yönetimi maliyetlerinde tasarruf
sağlayabilmesi ve belediyelerin çevrenin korunmasını sağlayabilmesi olarak ifade edilmekte,
sıfır atık yaklaşımının belediyeler tarafından benimsenmesiyle belediyelerin
gerçekleştirebileceği konular; yerelde yaratılan iş sayısında artış ve yerel ekonomide paranın
tutulması sayesinde topluluk uyumunda güçlendirme sağlaması olarak belirtilmektedir
(Condamine vd., 2020:5).
Buna ek olarak, Sıfır Atık Hiyerarşisi Sıfır Atık sisteminin teşvik edilmesine yönelik
malzemelerin en yüksek, iyi ve düşük kullanımına ilişkin olarak strateji ve politikalarda gelişme
olarak belirtilmektedir ve bu hiyerarşi politikacılar, sanayi ve bireyler gibi tüm gruplara
uygulanabilecek bir şekilde oluşturulmuştur (Zero Waste International Alliance, 2020). Sıfır
Atık Hiyerarşisinin basamakları (Zerowastecities.eu, 2020b);
1. Reddet/ Yeniden Düşün/Yeniden Tasarla: Kaynak kullanımında düşüş ve israfda
azalma sağlayabilmek adına ambalajların, ürünlerin, iş modellerin yeniden tasarlanması
süreci ile bu süreçte bireyler tarafından ihtiyaç duyulmayan şeylerin reddi ve bu
kapsamda tüketim ve üretim şeklinde değişiklik yaratılması,
2. Azaltın ve Yeniden Kullanın: Tasarlandıkları amaç adına atık olmayan ürün veya
bileşenlerin tekrar kullanıldıkları miktarın, toksisite ve ekolojik ayak izinin ve her türlü
işlemin en düşük seviyeye getirilmesi,
3. Yeniden Kullanım İçin Hazırlık: Atık haline dönüşen ürün ya da bileşenlerin ayrı bir ön
işleme ihtiyaç duyulmadan tekrardan kullanılabilmelerini sağlayacak biçimde
hazırlıklarının yapıldığı işlemlerdir; bu işlemler kontrol, temizlik ve onarım işlemleri,
4. Geri dönüşüm /Kompostlama/Oksijensiz Sindirim: Bu aşamada, ayrı toplanmış bulunan
atık akışlarından malzeme geri kazanılmasını içermektedir, geri kazanılan malzemelerin
yüksek kaliteye sahip bulunması,
5. Malzeme ve Kimyasal Geri Kazanım: Karışık atıklardan malzemelerin çevreye duyarlı
olarak yeni ve nitelik olarak değerli malzemelere dönüştürülmesi adına malzeme ve
kimyasal geri kazanım teknolojileri,
6. Kalıntı Yönetimi: Karışık atıklar içerisinde geri kazanılabilmesi mümkün durumda
olmayanların depolama süreci öncesinde biyolojik olarak stabilize edilmesi,
7. Kabul Edilemez: Malzeme kurtarımına izin vermeyen, yüksek düzeyde çevresel etkisi
bulunan, Sıfır Atığa geçişte olumsuz durum oluşturan seçenekler (atıktan enerji yakma,
plastiği yakıta dönüştürme gibi..), basamaklarından oluşmaktadır.
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Yerel bir sıfır atık belediye stratejisinin gereklilikleri şu şekilde belirtilmektedir (Condamine
vd., 2020:14-16):
Sıfır atık taahhüdünüzü belirleyerek sıfır atık kimliğinizi sağlamlaştırın,
İzleme ve destek için araçların kurulması,
Yol haritanızı tanımlayın,
Kaldırım Kenarı koleksiyonunu tasarlayın ve toplayın,
Yerel operasyonel ve örgütsel bağlamınıza bağlı olarak organik yönetiminizi optimize
etmek için stratejinizi düzeltin,
6. Yerel atık önleme girişimlerinin tanımlanması ve teşvik edilmesi,
7. Belediye veya ilçe düzeyinde yeniden kullanım / onarım merkezlerini destekleyin,
8. Planınızı, atıkların önlenmesini destekleyen ve ekonomik olarak teşvik eden yasalar ve
düzenlemelerle destekleyin,
9. Artık atıkları analiz edin ve verileri geri bildirim ve sistemi geliştirmek için kullanın,
10. Yerel düzenlemeler size izin vermiyorsa, artık atıkları yönetmek için daha verimli
sistemler kabul edin veya destekleyin.
1.
2.
3.
4.
5.

Sıfır atık politikaları yerel belediyeler için maliyetlerde azalma yönünde destekte
bulunabilmekte ve belediyelerle alakalı maliyetlerdeki azalış durumu konut sakinleri adına
tasarruf biçiminde aktarım olarak gerçekleştirilebilir veya önemli kamu hizmetlerinin
finansmanı konusunda kullanımı mümkün olabilir (Condamine vd., 2020: 46).
3. Avrupa Sıfır Atık Yönetimi Uygulama Örnekleri
3.1. İspanya Pontevedra İli ve Sıfır Atık Yönetimi:
Pontevedra ili Galiçya bölgesinde bulunmakta ve Galiçya bölgesi İspanya nüfusunun oran
olarak %2 sini kapsamakla birlikte az nüfusa sahip bulunan kasaba ve köylerden meydana
gelmektedir, Pontevedra ili sürdürülebilir olmayan, merkezi nitelikte ve pahalı bir atık yönetim
sistemine sahip bulunmakta ve bu atık yönetim sisteminin değiştirilmesi adına bölge alanında
ademi-merkeziyetçi kompostlama sisteminin oluşturulabilmesi amacına yönelik olarak
“Revitalize” (Yeniden Canlandırmak) isimli bir proje girişimini başlatmıştır (Zero Waste
Europe, 2019a: 2). Pontevedra ili 61 kuzey belediyesini kapsamı altında bulunmakta ve il çok
uzun bir zaman dilimi boyunca atık yönetiminde düşük sonuçlar ile karşı karşıya
bulunmaktadır, bu doğrultuda atıkların ayrı bir şekilde toplanma oranı %9 iken, %91 oranına
sahip bulunan geri kalan miktar yakılmak ya da depolanmak adına 100 km kadar uzak bir
bölgeye taşınmaktadır (Zerowastecities.eu, 2020c).
Revitalize Projesi yeni bir belediye atık yönetim modelini kurmakta ve ilgili proje organik
fraksiyonun ayrıştırılması ve işlenmesi ile ilgili olarak üretim noktasına yakın bir şekilde
gerçekleştirilmesi üzerinde durmaktadır ve proje her bir konutun özelliklerini ve nüfusun il
genelindeki dağılımını baz alan bireysel ya da evde kompostlama, küçük kompostlama tesisleri
ve topluluk kompostlaması olmak üzere üç temele sahip bulunmaktadır (Mato, Losada,
Abraldes ve Villar, 2019: 4). Bu doğrultuda, Revitalize Planı, 2015 yılında başlamıştır ve ilgili
Plan bir kentsel atık yönetim planını desteklemeye dayanmaktadır, bu planın odak noktası
kentsel biyo-atığın kompostlanması ve “kilometre sıfır arıtımı” üzerinde durmakla beraber,
buna ek olarak belediyelerin toplanan ve yeniden kullanılan biyo-atık yüzdesine ilişkin olarak
belirlenmiş hedeflere ulaşmalarına destek olmaktır, bu hedefler, Avrupa, ulusal ve bölgesel
mevzuatınca tespit edilmiş bulunan hedeflerdir ve halihazırda 42 belediye Yeniden
Canlandırma Planı kapsamındaki aşamalara dahil olmuş durumdadır (Revitalize, 2020).
Pontevedra’da Revitalize Planı’nın başlatılmasındaki hedef organik atık akışının basit olarak
bertaraf edilmesi yaklaşımından uzaklaşmaktır ve il AB geri dönüşüm yükümlülüklerine uyum
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sağlayabilmek ve Pontevedra ilinde uyarlanmış bir biyo-atık yönetim sistemini kurulmasını
gerçekleştirmek adına Planı başlatmıştır (Zero Waste Europe, 2019a: 2).
Revitalize’ın destekte bulunduğu eylemler şu şekilde sıralanmaktadır; ilin diğer farklı
belediyelerinde aynı uygulamanın yapılmasına ve uyarlanabilmesine izin veren bir yönetim
modelinin kurulması; organik fraksiyonun üretim noktasına yakın bir şekilde işlenmesinin
öncelikli bir alan olması hususu böylelikle belediyelerin sorumlu bulunduğu toplama ve taşıma
maliyetlerinin azaltılması; atık yönetim sürecine vatandaşların katılımlarının sağlanması,
personelin atık yönetimi ve kompostlama süreci içerisinde eğitiminin sağlanması, organik
madde döngüsünün sona erdirilmesi ve toprağı iyileştirmede kullanılması adına kompost
sağlanması (Mato, Losada, Abraldes ve Villar, 2019: 5).
Revitalize biyo-atık arıtımı konusuna ilişkin adem-i merkeziyetçi bir kompostlama sistemini
baz almakla beraber, kompostlama sisteminin oluşumunda 3 temel faktör yer almaktadır;
dengeli bir malzeme girişi ve bu nitelikteki malzeme girişi uygun bir kompostlama sürecinin
hayata geçirilmesini mümkün kılabilir, kompostlama işlemenin yerine getirilebilmesi adına
uygun bir yer ve bu ilgili yer alanın kendine özgü gereksinimlerine ve kapsamına uyarlanmak
zorunluluğu taşımaktadır, sürecin başarı elde edebilmesi için uygulama aşamasında karşılaşılan
konuların belirlenmesi ve çözümü yolu ile etkin bir izleme sisteminin oluşturulması ve
uygulanması (Zero Waste Europe, 2019a: 3). Bu doğrultuda, 2019 yılına gelindiğinde, ilin
başarı elde ettiği sonuçlar şu şekilde ifade edilmektedir; miktar olarak 2000 tondan fazla biyoatık yerel ölçekte kompost şeklini almıştır, Revitalize Projesi il belediyelerinin üçte ikisini aşan
oranda uygulama imkanı elde etmiştir (Zerowastecities.eu, 2020c).
Sonuçlarına bakıldığında, Proje’nin 2015 yılı sonrasında toplam olarak 2502 ton biyo-atığın
kompostlanmasına imkân tanımıştır ve bu doğrultuda projeyle ilgili oranın depolama ve
yakılma alanlarından uzaklaştırılması sağlanmıştır ve ilgili Proje biyo-atıkların yönetilmesi
konusunda bir sistem sunmaktadır ve bu sistemin ucuz, toplum temelli, yerel ve çevre dostu bir
sistem olduğu belirtilmektedir (Zero Waste Europe, 2019a: 5-7).
3.2. İtalya Parma İli Ve Sıfır Atık Yönetimi:
Parma ili İtalya’da Emilia Romagna’da yer almakta ve bu bölge İtalya’da 2014 yılı itibariyle
636 kg kişi başına atıkla en büyük atık üreten bölge durumunda bulunmaktadır, Parma ili nüfus
oranı 190.284 olmakla birlikte bölgede iyi bir durumda yer almamakta ve yaklaşık olarak % 45
oranında ayrı toplama yüzdesine sahiptir, bu kapsamda atık yönetimine ilişkin yeni bir model
gereksinimi, sosyal mobilizasyonun ortaya çıkışıyla yerel meclis seçimlerinde önemli bir konu
olarak ele alındı ve sıfır atığı hedeflemekte olan yeni bir belediye başkanının seçimi gerçekleşti
(Zerowastecities.eu, 2020d).
2012 yılında Parma ilindeki atık yönetimi sürecine bakıldığında, il belediye atıklarının %48,2’
sini büyük bir oranda yol kenarlarında yer alan konteynırlar vasıtasıyla ayrı bir şekilde toplamış
ve kentte kapıdan kapıya toplama kullanımı çok az gerçekleşmekle birlikte kentin büyük bir
bölümünde biyo-atıklarsa toplama konusu edilmemekteydi, bertaraf maliyetleri yüksek
düzeyde yer almakta buna karşın geri dönüşüm ile sağlanan gelir düşük seviyede
bulunmaktadır, Parma sıfır atık stratejisinin başlangıcını ayrı atık toplamanın daha iyi duruma
getirilmesi ile hayata geçirmiştir ve bu konu için iki yol kullanımı söz konusudur; bu yollar
kapıdan kapıya toplama ve biyo-atıkların ayrı şekilde toplanmasıdır (Zero Waste Europe,
2019b: 2-3). Bu kapsamda, atık yönetimi konusunda ilde alınan önlemlerden birincisi kapıdan
kapıya ayrı toplama sisteminin tanıtılmasının gerçekleştirilmesi, ikincisiyse ‘Attığın Kadar Öde
Planı’ nın (Pay As You Throw) bilgilendirmesinin yapılmasıdır; bu çerçevede Parma ili
geleneksel atık yönetiminden Sıfır Atık Yönetimine geçişte örnek teşkil etmiş ve toplam atık
üretiminde %15 oranında düşüş, ayrı toplamada 4 yıllık period kapsamında oran %48, 5’ten
%72’ye yükselmiş, atık oranında %59 oranında düşüş sağlanmış, yıllık genel maliyetlerde
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düşüş ortaya çıkmış ve atık yönetimi ile ilgili olan işlerde sayısal olarak bir yükseliş meydana
gelmiştir (Zerowastecities.eu, 2020d).
2014 yılına gelindiğinde, Parma’da ikamet eden vatandaşların atıkları kapıdan kapıya
toplanması gerçekleştirilmiştir, ilde atık toplamaya ilişkin toplama sistemi mahalledeki nüfus
yoğunluğu göz önünde bulundurularak modüle edilmesi sağlanmıştır (Zero Waste Europe,
2019b: 4). Parma sıfır atık sürecini başlatması izleyen 4 yıl içerisinde toplam atık üretiminde
%15’lik bir düşüş elde etmiş, ayrı atık toplamada artış konusunda da 2015 yılında %72 oranına
ulaşmıştır ve yeni ayrı toplama planının başarısının dayandığı sonuçlar olarak da ayrı artık atık
toplama sonuçları ve artık atık oranındaki düşüş, atık akışındaki kirlenmede düşüşün elde
edilmesi ve bu durumun da kalitesi daha iyi olan malzemeler sağlanmasıyla sonuçlanması
olarak belirtilmiştir; bu kapsamda yeni atık yönetimi sayesinde sağlanan yararlar; çevresel
yararlar ve yıllık maliyetlerde düşüş elde edilmesi olarak belirtilmektedir ve yıllık maliyetlerde
düşüş 450.000 € olarak ifade edilmektedir (Zero Waste Europe, 2019b: 5-6).
Parma sıfır atık stratejisine geçişi eko-istasyonlar ve eko-vagonlar uygulamaları ve kapıdan
kapıya atık toplama ile atıkların ayrı bir şekilde toplanmasını sağlanması yolu ile
gerçekleştirmiştir ve 2013 yılı itibariyle ayrı atık toplama sistemi hayata geçirilmiştir ve
uygulama konusu edilen ayrı atık toplama sistemi kapsamında kağıt ve karton, cam, plastik,
metaller ve kompozitler ayrı ayrı toplanmıştır, bu doğrultuda sadece 2015 yılı kapsamında
‘Attığın Kadar Öde’ unsuru hayata geçirilmiştir ve bu yeni toplama sisteminin önemli bir
parçası, 2015 ve 2018 yılları arasında uygulanmış bulunan yeni eko-istasyonlar olarak
belirtilmektedir (Collectors, 2020: 2-3).
Parma katı atık ile alakalı olarak planının 2016 yılı itibariyle %80 oranında ayrı toplamaya
ulaşmak olduğunu ifade etmiş ve hedeflerini ise şu şekilde belirtmiştir; kapıdan kapıya
sisteminin yaygınlaştırılması ve bu yaygınlaştırmanın tüm bölgede yapılması, vatandaşlar adına
bir eşitlik yöntemi olarak attığın kadar ödeme sisteminin gerçekleştirilmesi, vatandaşların
alışkanlıklarında kültürel yönden bir değişimin ortaya konulması, kaynakta atık önleme ve
azaltmaya yönelik bilgilendirme yapılmasıdır (Folli, 2016: 2).
3.3. Fransa Besançon İli ve Sıfır Atık Yönetimi:
2008 yılı itibariyle Besançon ve etrafındaki belediyeler atık yönetimi konusunda yakma
işleminden uzaklaşmaya ilişkin karar almış ve Sıfır Atık Yönetimi konusunda adem-i
merkeziyetçi kompostlama ve Attığın Kadar Öde ücretini temel alan bir program uygulanmaya
başlamıştır ve program Sıfır Atık konusunda ilerlemelerine sebep olmuştur; bu kapsamda atık
yönetiminden sorumlu bulunan idareler Besançon’da Büyük Besançon İdaresi de içlerinde yer
alan üç gruptur ve üç belediye grubu SYBERT isimli ortak bir kamu otoritesi olan ve katı atık
arıtımında görevli kamu otoritesini oluşturmaktadır (Zero Waste Europe, 2019c: 2). SYBERT
2010-2018 dönemleri arasında olumlu sonuçlarını göstermekte ve kişi başına düşen evsel atık
oranı yıllık kişi başına 223 kg’dan, 143 kg’a doğru bir değişim ile sonuçlandı ve geri dönüşüm
oranında artış elde edilmiştir, bu artış 18 puan olarak belirtilmektedir (Sybert, 2020a). Bu
kapsamda, Sıfır Atık konusuna ilişkin olarak, Besançon ilinde alınan üç önlem şu şekilde ifade
edilmektedir (Zerowastecities.eu, 2020e);
a) Attığın kadar öde sisteminin uygulama konusu edilmesi,
b) Atık önlemeye ilişkin önleme Planın kabul edilmesi,
c) Adem-i merkeziyet temelli kompostlama sisteminin oluşturulmasıdır.
2012 yılında Avrupa projesi olan ‘Atıkta Diyet’ (Waste on a Diet) onaylanmıştır, Besançon ve
çevrede yer alan diğer belediyeler Attığın Kadar Öde planı olan bir ücret sistemini başlatmıştır,
Attığın Kadar Öde kapsamında vatandaşlar ne kadar artık atık üretirlerse o kadar ücret
ödemektedirler, bu doğrultuda atık toplama belediye gruplarının sorumluluğunda
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bulunmaktadır, Attığın Kadar Öde programı sayesinde atıkların ayrı şekillerde toplanmasında
artış söz konusu olmuş ve vatandaşları yiyecek artıklarını kompost haline getirmelerine
yönlendirmiştir ve Attığın Kadar Öde programı vatandaşların ürettikleri atıklarda bir azalma ve
ödeme paylarında düşüşe sebebiyet vermektedir (Zero Waste Europe, 2019c: 3).
Besançon ili sıfır atık sürecinde adem-i merkeziyetçi kompostlamayı biyo-atıkların yönetimi
adına kullanılmaktadır ve 2016 yılı itibariyle ademi-merkeziyetçi kompostlama 7436 ton biyoatığın yakma işleminden uzaklaşmasını sağlamıştır ve bu doğrultuda SYBERT belediyeleri
arıtma konusuna ilişkin olarak 792.900 € tasarruf sağlamıştır (Zero Waste Europe, 2019c: 4).
SYBERT atık yönetimine ilişkin olarak atıkların transfer aşamasını, atıkların ayrıştırılmasını
ve atıkların işlenmesinin yönetimini gerçekleştirmekte, bu kapsamda SYBERT, geri
dönüştürülebilir evsel atıkları için bir ayrıştırma merkezi, evsel ve buna benzer nitelikteki
atıklar için bir enerji geri kazanım yakma tesisi; 16 adet koruma ve atık bertarafına ilişkin atık
kabul merkezi, bir ayırma tesisi, toplu kompostlama tesislerine sahiptir (Sybert, 2020b). 2016
yılında nüfusun %70’i kompostlama alternatifini kullanabilme olanağını elde etmiştir
(Condamine, 2020: 13). Besançon ilinde 2008 ve 2017 yılındaki değişimlere bakıldığında, 2008
yılında toplam atık 531 kg/kapasite iken 2017 yılında 464 kg/kapasitedir; geri dönüşüm oranı
2008 yılında %39.5 iken 2017 yılında %58 oranına yükselmiştir (Condamine, 2020: 16).
Bu doğrultuda, 10 yıl sonrasında alınan sonuçlara bakıldığında toplam atık üretiminde düşüş
olduğu gözlemlenmektedir, 2000 yılında 531 kg/kapasite olan toplam atık üretimi oranı, 2017
yılına gelindiğinde 464 kg/kapasite olmuştur; artık atık oranı 2008 ve 2017 yılları ele alınarak
karşılaştırıldığında 77 kg oranında düşüş gerçekleştiği görülmektedir ve son olarak, 2016
yılında 7400 tondan fazla organik atığın kompostlaştırılması sağlanmıştır ve bu kapsamda atık
yönetim maliyetinde tasarruf elde edilmiştir, bu tasarruf 800,000€ olarak ifade edilmektedir
(Zerowastecities.eu, 2020e).
4. Sonuç
Sıfır Atık Yönetimi, birçok Avrupa ülkesinde uygulanmaya başlanmıştır ve Avrupa’nın birçok
şehrinin sıfır atık yaklaşımına yönelik önemli uygulamaları söz konusu bulunmaktadır. Bu
doğrultuda, çalışmada İspanya’nın Pontevedra, İtalya’nın Parma ve Fransa’nın Besançon illeri
incelenmiştir. Pontevedra’da biyo-atık yerelde yüksek oranda kompostlanmış ve çok sayıda
belediyede Revitalize projesi hayata geçirilmiştir; Parma’da kapıdan kapıya toplama ve Attığın
Kadar öde unsuru tanıtılmış ve toplam atık üretiminde azalma yaşanmıştır; son olarak
Besançon’da adem-i merkeziyetçi kompostlama sistemi kurulmuş, Attığın Kadar Öde unsuru
uygulanmış ve atık önleme planı benimsenmiştir (Zeowastecities.eu, 2020c, 2020d, 2020e).
Sonuç olarak, sıfır atık yaklaşımı çerçevesinde, genel olarak atık üretiminde azalma
gerçekleşmiş, artık atık oranı düşmüş, ayrı atık toplamada artış elde edilmiştir. Sıfır Atık
yönetimine dair gerçekleştirilen bu çalışmaların kazanımlarına bakıldığında bu sürecin
gelişmekte olan ülkelerde de uygulanması atık yönetiminin sürdürülebilirliğinde önem
taşımaktadır.
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The Future of Neoliberalism in Globalized World: Impact of the
COVID-19 Pandemic
Aleksandra Praščević1

Abstract
The paper analyzes the impact of the COVID-19 pandemic on the possible withdrawal of the neoliberal concept
in economic policy, but also in theory. The rise of neoliberalism started in 1970s during the great shift both in the
economic theory and policy toward market solutions, privatization and deregulation. That happened due to unusual
economic recession accompanied by inflation during 1970s and the collapse of the Keynesian welfare state and
state interventionism which had been dominated since end of the World War II. Economic recessions and crisis in
history have been turning points not only for economic development, but also for functioning capitalistic societies
and politics, including the role of state in market economies. That is why the current crisis resulted from the
COVID-19 pandemic could be seen as turning point for neoliberal domination in globalized world, also. These
issues are raised from some important features of the crises, a lot of which are connected to the medical matters
induced by pandemic. This primarily refers to measures to battle the contagion, which dramatically affects
economic activity, but also everyday life in a globalized world (social distancing, restrictions on the movement of
citizens and many others). These restrictions directly affected the onset of the economic recession, but also called
into question the economic and political freedoms that underlie liberal ideas and neoliberalism in politics. It has
also been shown that governments will have to intervene with significant packages of economic assistance for an
economy that has suffered significant damage, but also to help vulnerable groups. Positive developments in the
form of restrictions on the spread of coronaviruses in countries that inherit fewer personal and political freedoms,
such as China, raise the question of whether the future will require restrictions on these freedoms in the rest of the
world if the possibility of a new virus or other biological agent repeat the future. Also, the severity of the
forthcoming economic recession may be related to the further growth of economic protectionism and economic
nationalism, which may further undermine the processes of globalization. Therefore, it can rightly be hypothesized
that neoliberalism and globalization, as economic and political projects, have been called into question by the
COVID-19 pandemic, with the possibility of surviving all challenges, as was the case before (most recently during
the previous global recession).
Keywords: Neoliberalism, globalization, economic recession
JEL Classification: E32, F62

1. Introduction
Changes in the dominant economic theory, but also in economic policy have been significantly
affected by major economic recessions. This could be demonstrated by the experiences related
to the Great Depression during the 1930s, as well as the recessions that hit the advanced
economies (USA and European economies) during the 1970s. The first led to the rise of state
intervention in the economy, which was increasingly used in the period before Second World
War through the American New-Deal, but also through the economic recovery program of
Hitler's Germany. The state intervention culminated after the Second World War and dominated
until changes during 1970s occurred. Dominance of state intervention in the economy was
related to the Keynesian economy whose key element was the Keynesian welfare state, but also
a certain dominance of political forces that sought to integrate all social groups, including the
working class.
However, when economic results became poor, with a tendency to further worsening – a
recession with rising and persistent inflation during the 1970s, both Keynesian economic theory
1
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and Keynesian economic policy were called into question and the rise of neoliberalism started.
Yet, during 1970s, the changes in the economy were accompanied by political changes.
The rise and domination of neoliberalism in the economy, which is based on marketisation,
privatization and deregulation, has been coincided with major geopolitical changes during past
decades. The most important of them include fall of the Soviet bloc and the beginning of
economic and political transition toward free-market economies and political democratization
in former socialist countries (during 1990s), acceleration of economic reforms in China under
the leadership of the Communist Party of China, the economic rise of many Asian economies
(e.g. India), as well as the Arab Spring that began in the 2010 and spread across of the Arab
world with controversial consequences. These changes facilitated the consolidation of
neoliberalism as the economic regime, but also as political project. At first, the fall of the Soviet
bloc caused the previous bipolar system to be replaced with a unipolar system, led by USA.
However, the fast-tracked economic development based on globalization gave rise to new
economic powers, such as China, inducing increasing Asia’s weight in the global economy and
world politics with ambitions of certain countries to emerge as regional power (for example
Turkey).
During recent decades the dominance of neoliberalism has not gone smoothly. Mostly it was
obstructed by economic recessions and various economic crises. Among them was the financial
crisis in Asia (the East Asian financial crisis, which began in late 1997) was the first, but also
the Latin American debt crisis of the 1980s came soon. However, the most significant threat to
the global economic system which is based on neoliberal globalization was caused by the Great
Recession 2007-09, as well as by following slow economic recovery (the era of secular
stagnation) during which major economic problems came to the fore – primarily public finance
problems, but also insufficient employment, weak economic activities, problems of inequality
in distribution within the advanced economies.
However, it seems that the existing crisis which was caused by the appearance and spread of a
new coronavirus at the end of 2019, from China to the rest of the world, by its nature and
duration, stands as a new temptation for the neoliberal basis of the capitalist system (both
economic and political). The complexity of situation is even the greater due to the fact that the
shock that hit the global economy still continues, with the uncertainty of its end.
This paper analyses why the neoliberalism is so durable in the face of crisis, how did it survive
several times in the past and whether this will also be the case with the current crisis caused by
COVID-19 disease. The answers include claims and arguments that very nature of
neoliberalism is fundamentally misunderstood by mistakenly identifying neoliberalism in
practice, so-called neoliberal policy regime and neoliberal state, with neoliberal conceptions in
economic theories and philosophy. Such approach could be considered idealistic since the
capitalist world economy does not coincide with vision of neoliberal philosophers and
economists, no matter how influential they are. Instead, the neoliberal state stands on more
materialist bases which could be the important arguments for understanding the major changes
to capitalist economies, both in the past and future. Same argument is for understanding why
the serious way out of neoliberalism has still not been created.
2. The Rise of Neoliberalism and Globalization
The term neoliberalism implies a lot of things. From neoliberal economic theory that refers to
the mainstream economics, through economic policy based on monetarist and neoclassical
principles, to the way of western imperialism with United States in the lead, which is based on
the imperialism of free trade by replacing the previous colonial imperialism. Nevertheless,
neoliberalism involves a synergy of political and economic contents based on the political ideals
of individual freedom and wider human freedoms as fundamental values of Western
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civilization. As such, the neoliberal approach is in complete opposition not only to authoritarian
and dictatorial systems, but also to any form of state intervention that replaces individual
decisions with collective decision-making. The hegemony of neoliberalism did not occur
suddenly but over decades, starting with political changes in USA and Great Britain in the late
1970s and during 1980s.
2.1. Neoliberal state and regime
Neoliberalism has its economic, as well as political content. These contents are equally
important for the overall neoliberal project and act synergistically encouraging each other. Also,
both economic and political circumstances were important for the success and rise of
neoliberalism at the global level. In this case, the most developed economies of Western
democracy were key to the reversal and transition to neoliberal politics, which later spread
around the world. Neoliberal economic and political project in advanced economies differs
from the neoliberal project in less developed, peripheral countries.
The Western democracies, with the lead of USA, often try to induce and govern the formation
of political regimes in less developed, peripheral economies and autocratic countries around the
world, by exporting democracy and the neoliberal concept of conducting economic policy (socalled neoliberal state). Among the first, such attempts refer to the support that Pinochet
received for his economic reforms from the Western economies during his dictatorship in Chile.
Similar attempts, to export democracy and neoliberal economic policy are evident in other Latin
American countries with controversial results. Decades later, examples are connected to
military interventions in Iraq, as well as in many countries after the so-called of the Arab Spring.
Western efforts to export and spread neoliberalism are also visible in the reform programs of
former socialist countries of the Soviet bloc. Therefore, in many parts of the world, the spread
of neoliberalism was seen as an attempt of the hegemony of Western democracies, especially
of the United States over the rest of the world, in the domain of the economic, and perhaps even
more in the domain of the political system. The political forces that are being installed in these
countries are obliged to open their resources, labor and markets, to provide free trade,
dominated by advanced economies and multinational companies. In many of these countries,
democracy is secondary, and it is primary for the authorities to pursue neoliberal economic
policies and to install neoliberal state.
The neoliberal economic policy in the peripheral economies often include full privatization
(including public enterprises), full ownership rights by foreign firms of domestic businesses,
full reparation of foreign profits, the opening of domestic banks to foreign control, national
treatment of foreign companies. The labor market in these countries has to be “freed” from
regulatory or institutional restrictions, to be flexible with possibility of easy job lose and to
restrict the power of labor unions. That is how the local governments stay nominally sovereign
but highly dependent in the global network of relationships of dependency, inequality and
economic exploitation within the globalized world. The neoliberal era in economic policy in
these countries is linked to the Washington Consensus, which became much more than it
originally was – a set of economic policy measures and economic reforms prepared for Latin
American countries in the late 1980s, on which a consensus was reached in Washington
between international financial organizations, government and the economic profession.
Adverse results in economic and social development in these economies often lead to resistance
in them to the neoliberal project in economics and politics (examples in Latin American
economies, or in several former social countries).
However, the neoliberalism is not just about dominating the periphery, it includes important
economic, political and even philosophical features in central advanced economies, as well. In
the heart of neoliberalism lies the assumption that individual freedoms are guaranteed by
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freedom of the market and of the trade. The state apparatus has to be set in manner to facilitate
profit accumulation and to preserve interests of private property owners, companies, including
multinational companies and financial organizations. Such new politics was established in the
West with its most celebrated exponents of Margaret Thatcher in Britain (Thatcherism – the
Thatcher era in British politics and economy) and Ronald Regan in USA. They both proposed
a new – neoliberal organization of states and economies, or, more simply, a neoliberal policy
regime.
These were new political projects established in the Western democracies that challenged the
ideological and economic hegemony of British social democracy and American welfarism,
based on the Keynesian economic prescriptions in managing economies, dominated since the
1940s and failed during 1970s (Gamble, 1994, p.13). The breakdown of previous system, which
included a variety of social democratic regimes in Western democracies, was at both
international and national levels. At the international level the global economic system was
shaken and the world economy was pushed into a new recession. After the Second World War
the global system was designed to prevent conflicts between countries, based on the Bretton
Woods agreements under a system of fixed exchange rate anchored by the US dollar`s
convertibility into gold. Various international institutions had important roles in that system,
such as United Nations, International Monetary Fund (IMF) or World Bank.
At national level the policy of “class compromise” between capital and labor was essential part
of both economic and political systems, providing domestic peace and economic and social
development. In the economic sphere that goal was transformed into the specific government
economic policy of reaching full employment, economic development and welfare for all
citizens (Harvey, 2005, p. 11). Such economic policy is known as Keynesian economic policy
and includes various forms of government intervention in order to fulfill the economic goals of
full employment, and especially to overcome business cycles, or economic recessions. The state
guaranteed a variety of welfare systems, such as educational system or health care, as well as
significant regulatory frame which helped to intervene or even to substitute market processes,
but also to restrained entrepreneurial and corporate activities. The industrial policy was integral
part of welfare states` economic policy. All of these measures provided redistributive politics
and controls over capital mobility through capital control and financial regulations. Since 1945
in advanced economies, during more than two decades, active state economic policy, although
extended government expenditures emerged, provided high rates of economic growth, low rates
of unemployment, control over business cycles, and what is most important – social cohesion
within the countries by integrating labor unions and political parties of the left within the state
apparatus and system.
However, that system started to suffer by the end of the 1960s, with economic troubles at both
national and international levels, breaking down with the emergence and victory of the New
Right which brought the neoliberalism into the global political and economic scene. Since the
crisis during 1970s was essentially the crisis of capital accumulation with the fall of profits in
advanced economies, which induced rising unemployment and inflation rates, it is clear why
the New Right planned to promote capital and free market economy by introducing new
political projects that openly challenged the ideological and economic system of post-war
welfarism in which the economic power of the upper classes was restrained and much larger
share of economic pie was grabbed by working class. These are the reasons for starting the
implementation of neoliberal policies in the late 1970s.
It is important to understand that neoliberalism could be seen as neoliberal regime which
includes specific institutions and structures related to social spheres: class relations and
ideologic norms (Cahill, 2014, p. 9). These two elements have not been changed over the time,
130

10th SCF International Conference on “ Institutional, Economic, and Social
Impacts of Globalization and Liberalization”

Antalya/Turkey
8-10th October 2020

although other elements change over time, regardless of the fact that they relate to two very
important issues of fundamentalist neoliberal doctrine – small government and deregulation.
Therefore, neoliberalism in practice is evolving policy regime that is highly resistant to
retrenchment, proving to be very adaptable. What turns out to be unchallengeable are surely
class relations and ideological norms, which could be understood as real bases of the
neoliberalism.
These relations and ideological norms, as well as institutions, were established with the rise of
political projects of the New Right in the late 1970, with substantial effects on national income
and wealth distribution in favor of upper class, by the end of the twentieth century. Economic
elites and ruling classes achieved restauration of the class power by avoiding to turn Western
democracies into worker/share-owner democracies (Harvey, 2005, p. 15).
The projects of the New Right, which installed neoliberal policy regime in advanced economies
of Western democracies, tried to revive market liberalism as philosophy and free-market
economy with limiting scope of the state, but with restored authority and competence of the
state to act. The strategic aim of neoliberalism – to limit government meant to reduce its size
and scope, as well as to reduce controls and regulations over the markets. At the same time the
state should be strong, not weak, because liberals wanted a state that was both limited and
strong. The state should protect institutions of free economy. Therefore, it should be able to
encourage competition in order to run flexible prices, including flexible exchange rates, as well
as to rise economic efficiency, but also to implement the legislation on trade unions in order to
reduce their strength, and to implement the privatization programs.
2.2 Neoliberalism in mainstream macroeconomics and dominant economic policy
Although the human society could not be understood only as a reflection of dominant ideas
about it, theories generally play a significant role in shaping our thinking, beliefs, and actions,
whether conscious or unconscious. Acceptance of a certain theory will determine the economic
choices and decisions we make. Economic theories try to explain how the economy works. In
macroeconomics, the acceptance of a certain theoretical concept determines the commitment to
a greater or lesser government intervention, as well as to a greater or lesser to the free-market
operations. Commitment to a particular theory largely depends on the current perception of the
extent to which a particular theory helps to overcome economic problems. That is how we can
explain reasons for the success of the Keynesian theory in conducting economic policy during
the post-war period, as well as the success of neoliberal ideas, in the form of mainstream
macroeconomics in economic policymaking since the 1970s.
Major political and economic changes which neoliberalism brought at the global level along
with the rise of the New Right, promoted market liberalism as dominant public philosofy.
Neoliberal ideas which were at first advocated by academic economists and philosophers
offered a utopian vision of the perfect functioning of an economic system based on the freemarket operations and rational economic entities guided by Smith's “invisible hand” of the
market to maximize their profits or utility. The neoliberal economists and philosophers were
committed to ideals of personal freedom and their doctrine was founded in the neoclassical
economics, rather than in classical political economy. In the shadow of these utopian ideas
about the perfection of the free market economy, the practical part of the rise of neoliberalism
took place in the form of the restoration of the power of economic elites. This practical part
included a significant application of the mainstream macroeconomics to economic
policymaking and mainstream macroeconomics deeply opposed to state intervention theories
of various Keynesian schools. Among the first it was Milton Friedman's monetarism.
Keynes's economic theory significantly influenced economic policy in the period after the
Second World War, as it was mentioned before. The interpretation of Keynes's theory, by his
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followers, also faced a competitive research program of the classics, or neoclassics. This ended
with the abandonment of some of his propositions and the acceptance of the so-called
neoclassical synthesis, which was probably the most successful attempt of establishing a
consensus in macroeconomics, and whose basic elements were identified with Keynesianism.
The neoclassical synthesis faced a monetarist counter-revolution during the 1970s, when it lost
its dominance. The later development of macroeconomics within the New Classical
Macroeconomics and the New Keynesianism opposed to it, followed the neoclassical synthesis,
creating a "new neoclassical synthesis" which became the mainstream of macroeconomics and
the basis for macroeconomic policies of neoliberalism with inflation-targeting backbone.
The neoclassical synthesis was replaced during the 1970s by a debate led by the monetarist
school. Real economic tendencies, such as atypical recessions in the US and economic problems
in other developed economies, have increasingly turned macroeconomists to market solutions
as the only response to high unemployment, with persistent inflation, which has become
increasingly a primary economic problem. The response to such developments came from
monetarism and their recommendations for economic policy, which should reject fiscal
activism, discretionary rights, state management of the economy, and turn to market solutions,
increasing the efficiency of economic entities that would be ensured through non-interference
in the functioning of the economic system, the inevitable privatization of enterprises, with a
significant reduction in government spending through the ending of the "Keynesian welfare
state" and fiscal measures against poverty. It was a realistic framework that provided the basis
for the success of free-market macroeconomics, which developed in various forms and
sovereignly ruled macroeconomic theory and policy until the Great recession (2007-09).
Milton Friedman, as the father of monetarism, disputed the positive results of state activism in
the economy on the basis of theoretical and empirical evidence. However, for many proponents
of the liberal paradigm, Friedman's theoretical explanation continued to follow Keynes's theory,
still relying on aggregate demand but with different conclusions, which is why some considered
him basically a Keynesian (Boettke and Luther, 2010, p. 16). However, the consequences for
the economic policy of the monetarist counter-revolution were significant and ended the
dominance of Keynesian macroeconomic management. The way has been opened for the
introduction of rules in the conduct of economic policy, especially in the domain of monetary
policy, and the goal of full employment has been replaced with the goal of low and stable
inflation rates, for which the independent central bank is responsible.
As was the case with the acceptance of Keynesianism, so the rejection of Keynesianism and the
dominance of the neoliberal paradigm had to be supported by international economic
institutions, such as the IMF, which could then extend this approach to the economic policies
of other countries. Therefore, the success of the mainstream macroeconomics and the neoliberal
policy regime is due to developments in the third world and the crises that these countries
experienced during the 1970s and 1980s, primarily the debt crisis and significant
macroeconomic instability in Latin America. Later, during the 1990s, an additional incentive
to success was given by the collapse of the Soviet bloc and the processes of economic transition
and political democratization that the former socialist countries began to implement. These
countries often chose a "big bang" strategy of radical economic reforms which include classical
economic measures: stabilization, liberalization, privatization, social protection and
institutional harmonization.
It was a set of economic policy measures and economic reforms known as the Washington
Consensus, which became, because of its simplicity and clarity, a framework for conducting
economic policy around the world. It has also often been used as a synonym for the mainstream
macroeconomics and for standard model of development. The international financial
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institutions to which the countries turned for help in the process of macroeconomic stabilization,
instructed them to apply the Washington Consensus program. This is especially true in Latin
American countries, where the implementation of the program of building hard free-market
capitalism was much less promising, given their level of economic development, as well as the
lack of established market institutions. Therefore, such reforms were accompanied by
increasing inequality in income distribution and low economic growth rates. Therefore, Latin
American countries became synonymous for societies with significant social stratification, high
poverty and dissatisfaction of the majority of the population, which in turn slowed down the
process of building political democracy and created constant social tensions, with results of
coming to power of left-wing parties, often the autocrats.
Nevertheless, the success of modern macroeconomics, which is reflected in high rates of
economic growth and low rates of inflation, especially in developed economies, is indisputable.
Reducing the variability of economic activity with lower inflation was considered the most
important consequence of changes in modern macroeconomics in the direction of introducing
an intensive fight against inflation and changes in monetary policy, through various institutional
arrangements of central bank independence and monetary policy transparency, free capital
mobility, labor capital and goods market deregulation, together with significant financialization
of economies.
The rules in conducting economic policy ensured the transparency of economic policy and
prevented its misuse. The changes also referred to the goals of economic policy – in contrast to
the Keynesian goal of full employment, the goal of a low and stable inflation rate was imposed,
while trends in employment are left to be regulated at the labor market, as well as economic
activity. All this is accompanied by processes of deregulation and expansion of financial
markets. Rule-based policies, however, provided adequate flexibility to respond to weak and
sporadic demand shocks long before the last global economic crisis, keeping economies close
to full employment while positive global supply shocks in the form of positive technological
shocks dominated.
In such circumstances, the global economy was hit by the Great Recession, which was
characterized by a decline in global aggregate demand. In the context of temporary return of
Keynesianism in theory and economic policy, it was considered a consequence of insufficiently
regulated markets, based on the ideology of the free market and unlimited economic growth,
factors that were equated with the recommendations of the Washington Consensus. This led to
the conclusion about its collapse, that is, the collapse of the concept of free-market capitalism
based on the omnipotent functioning of the market. However, just as Keynesians blamed the
Washington Consensus for the crisis, similarly neoliberals saw it as an insufficiently liberal
concept that followed Friedman's recommendations to a lesser extent, and much more the
recommendations of John Kenneth Galbraith, who advocated state activism.
3. The Obstacles for the Neoliberalism and Globalism
Although the Great Recession began as a crisis in the U.S. mortgage market, extending to the
financial crisis, it soon became the most significant global recession since World War II, which
was compared in intensity to the Great Depression during 1930s. Doubts suddenly arose about
the theoretical basis of neoliberalism and economic policy pursued since the 1970s
(macroeconomic models based on rational expectations, microeconomic optimization of the
behavior of representative economic entities, monetary and fiscal rules in economic policy).
Interest for Keynesian economic theory was renewed, as well as for the heterodox development
of Keynesianism within the post-Keynesian economy (of Post-Keynesians), which remained
true successors of Keynes's most important assumptions about the inherent instability of the
economic system, uncertain future and the need for macroeconomics to provide
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macroeconomic foundations, as alternative for the mainstream of macroeconomics. In practice,
this meant at least temporarily ending radical anti-Keynesianism and applying countercyclical
economic policy measures, deviating from the rules for conducting monetary and fiscal policy
(Praščević, 2012, p. 77). This led many to conclude that neoliberal domination in
macroeconomic theory was coming to an end, but also neoliberal ideas in economic policy, as
well as the neoliberal project in politics.
The Great Recession (2007-09) called into question the following important postulates on
which the previous economic policy and the mainstream macroeconomics rested (Romer, 2011,
p. 1-2):
1. macroeconomic fluctuations that were considered to have been successfully brought under
control have become a significant macroeconomic problem,
2. the liquidity trap became important because it turned out that the problem of low nominal
interest rate (almost equal to zero) is not uncommon,
3. insufficient attention to the problem of financial regulation, given that problems in the
functioning of the financial system have emerged as very important,
4. acceptance over a long period of time of high unemployment rates, which in previous years
were almost unthinkable,
5. the small value of New Keynesian dynamic stochastic models of general equilibrium (DSGE)
in explaining the origin and ways to overcome the crisis.
However, after the end of the recession, the economies returned to the well-known postulates
of neoliberal economic policy regime which include further privatization, austerity measures
and attack upon the rights of labor (Cahill, 2014, p. viii). In some of the leading economies, the
pumping of money into the economy, as well as fiscal expansion, has occasionally continued
during the decade of stagnation. These expansive policies do not seem to have harmed the
neoliberal policy regime and neoliberalism proved to be alive and well.
Yet, the slow economic recovery during the second decade of the 21st century caused
significant economic and political consequences. In addition to specific issues related to
economic policy, deeper conceptual issues related to the future of capitalism, as well as the key
doctrinal foundations on which it is based, have also gained importance. Among them is
certainly the neoliberal idea based on freedom (human, economic and political). This neoliberal
model of Western democracies (led by the USA) is increasingly confronted with a model in
which the state is a significant factor both in the economic sphere and in the political sense
(limited freedoms), and an example of such a system is the Chinese model. Accused of applying
old mercantilist measures in the new context of a globalized economy, Chinese officials faced
the greatest threat from the US administration of President Donald Trump, who turned not only
to rhetoric but also to concrete measures that included economic nationalism, protectionism,
and even the trade war (primarily with China, but even with European partners) in an attempt
to restore the US economy.
Politicians in Western democracies since the Great Recession have faced the problem of losing
the trust of their citizens in future economic movements, but also in the capitalist system itself,
by questioning their position in it. For the majority of the working population in these countries,
globalism and neoliberalism seemed to bring about an improvement in the economic position
by millions in underdeveloped economies, while those in European economies and in the United
States worsened their position. It is not surprising, then, why nationalist forces have gained
importance in these countries, mainly with their right-wing political orientation, with populist
rhetoric, but also with ideas that restrict the free economic flow of goods, capital, and especially
people. On the line of Trump's policy was the exit of Great Britain from the EU (Brexit), but
also the success of political forces in certain EU countries whose policy is aimed at restricting
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freedoms in these countries (Poland, Hungary, and other countries of Visegrad group, or V4).
It was another blow to neoliberalism as an idea, but also to a neoliberal political project.
4. The Impact of the COVID-19 on the Neoliberal Policy Regime
The beginning of 2020 was marked by the spread of a new lethal coronavirus that first triggered
a health crisis in individual countries and then a pandemic started. Due to specificity of the
disease, quarantine and measures of social and physical distancing were applied. These
measures lead to significant economic consequences at the global level, which are related to a
drastic decrease in economic activity, which is also characterized by a decline in aggregate
demand and aggregate supply.
Even before the pandemic began significant risks and uncertainties related to economic policy,
as well as significant geo-political tensions and regional problems and conflicts, were present
all around the world. Among them, trade restrictions and risks associated with frequent trade
tensions in trade relations between significant global players such as USA, China, Russia and
EU countries, induced a decline in the volume of world trade, with negative influence on
investment and global demand, and thus on production, economic growth and development
(OECD Interim Economic Assessment (2020), p. 4). These constraints could further threaten
economic growth in the future. These tensions and conflicts also generate, at the beginning of
the new decade, the growing risks associated with migration and problem with possible new
refugee wave facing Europe, and in particular the European Union. The economic trends in
Eropean Union countries has entered a new phase of fragility.
At such a moment, when the risks and uncertainties for the world economy, but also for the
economies of developed countries, were great, a shock of a pandemic occurred. The health
crisis soon began, followed by the economic recession caused by a specific shock. For the first
time, the shock was caused by one medical factor – contagion with a new virus, which caused
a health crisis unique in the recent past, the suppression of which has significant consequences
for economic trends, but also for people's daily lives.
4.1 Risks Induced by the COVID-19 Pandemic in Neoliberal States
Today, two systems, liberal-democratic (or neoliberal) and authoritarian-one-party system, are
still opponents. The first results indicate that the latter is more successful in fighting the health
crisis, as well as in overcoming economic difficulties. That is why the question how the
coronavirus pandemic is going to influence not only the economy, but the democracy across
the countries, became important. The answers to this question will be important during the
pandemic, but also after its end.
Considering the already presented theses in the paper according to which neoliberalism in
practice means the existence of certain class relations and ideological norms, much more than
the utopian idea of a free-market economy, the neoliberal policy regime is faced with three
important questions.
The first question concerns the ability of neoliberal states to overcome the health crisis. The
neoliberal approach to the provision of health services in the decades before the pandemic
causes significant concern at a time when a large part of the population depends on the health
care system due to the spread of a potentially deadly disease. Neoliberal policy regime in past
decades distracted many public services, including health services. As the result of such policy
many wealthy countries, including EU countries, witness fewer hospital beds, under investment
in health system, shortages of medicine and testing equipment, more exhausted and underpaid
healthcare workers. The situation is even worse in underdeveloped and poor countries where
neoliberal recommendations have led to an almost complete lack of health care for the majority,
otherwise poor population. During past decades, the neoliberal doctrine, or dogma, concerned
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health care as a commodity or profit oriented sector, demanding governments’ cuts to health
system as well as privatization. The austerity measures which were applied during the second
decade of the 21st century in many countries just contributed that healthcare systems are unfit
to cope with pandemic crisis. After more than half a year of fighting the pandemic, it became
clear that public provision of universal health care is better solution. Public health care cannot
be dependent upon the market and government should increase investment in health care.
The second question concerns to which extent the pandemic has called into question ideological
norms and political commitment of neoliberalism to ideals of individual freedom and liberties,
and entrepreneurial freedoms. It is evident that the measures undertaken by states to stem the
epidemic on their territory include extraordinary restrictions on personal freedom of citizens,
such as freedom of movement and gathering (even using quarantine), while some of the
measures also limit the economic activity of economic agents (e.g. closing restaurants and
hotels, restrictions in entertainment industry and other industries). These measures encourage
significant part of the population to protest against the coronavirus restrictions, seeking their
rights. Additional issue is connected with the fact that neoliberalism replaced solidarity and
coordination with neoliberal competition. Yet, many citizens and businessmen requests from
the state to be much more involved in the economic sphere through intervention and assistance
to certain economic sectors and economic entities. We can anticipate the importance of state
intervention in the future, together with further success and rise of populists in politics, due to
the large economic costs that could be expected to persist in the long run. This could be
disturbing because it means that further escalation of conflicts between countries that are
important global economic players can be expected. Conflicts within advanced economies
between social groups (classes) due to differences in losses imposed on them by the pandemic,
are also very likely to continue.
The third question concerns the ability of neoliberal policy regime to solve economic problems
and consequences induced by the COVID-19 pandemic. These days, during the second and
third waves of the pandemic, mostly in the Europe and North America, restrictions remain in
place in many countries (lockdown measures restricting gathering and social contacts,
restrictions on businesses disrupting the operations of thousands of businesses due to sanitation
rules, physical distancing and safety measures). Yet a dilemma or a choice – saving people's
lives or saving the economy, has been posed more and more often in many countries. The
neoliberal approach in economics has a unique answer to this dilemma. All this leads to the
conclusion that the neoliberal economic and political project will again be under significant
pressure, with uncertainty as to whether it will emerge strengthened or weakened, and perhaps
even replaced by a new one.
4.2 Economic Support Packages for Overcoming COVID-19 Consequences
For most of the governments all over the world the main goal is to contain the coronavirus, no
matter how costly that will be. Therefore, governments try to provide effective public health
measures to support health care systems. Since the economic recession is going to be the main
economic consequence in most of economies, both advanced and developing, governments
should respond by support packages for their people and businesses. However, it is arguable
how to act and what the package of economic policy measures should cover. It is also important
to point out that interests of the private sector top governments` agenda in neoliberal policy
regime. This fact makes it easier for us to understand why governments in advanced economies
have relatively lightly rejected the well-known postulates of neoliberal economic policy
accepting to implement significant economic support packages. In this context, measures of
monetary, and especially fiscal expansion, have been applied, which are focused on the
businesses and the population.
136

10th SCF International Conference on “ Institutional, Economic, and Social
Impacts of Globalization and Liberalization”

Antalya/Turkey
8-10th October 2020

The shock of the pandemic hit the economy both from the side of aggregate demand and from
the side of aggregate supply, which is atypical and which makes the situation and overcoming
the crisis especially difficult. Aggregate demand has been affected by a significant reduction in
all its components - household consumption, investment, but also government capital
expenditures. The aggregate supply is affected even more than demand, by the fact that many
economic entities have temporarily reduced or completely stopped their work (many parts of
the world were "locked") due to the requirement to maintain physical distance and reduce
contacts. This caused problems in a globalized world characterized by global supply and
production chains. All this will have consequences on productivity and aggregate supply, but
also on product prices, and even on aggregate demand.
After more than half a year since the beginning of the crisis, some important facts and elements
of the economic policy are following (Praščević, 2020 a, b):
1. The economic policy measures should be implemented towards specific sectors and
services connected with tourism and hospitality including entertainment industry and
also toward smaller businesses in order to mitigate the impact of this severe shock.
2. The economic policy measures should be implemented to support vulnerable
households, social groups and especially workers who lose their jobs.
3. The authorities should try to ensure liquidity and thus help households or firms facing
some cash-flow problems.
4. Both monetary and fiscal policies play important roles in overcoming the effects.
5. Fiscal policy will be the backbone of economic policy in overcoming the economic
effects of the coronavirus pandemic.
6. The automatic fiscal stabilizers are allowed to operate fully in all countries but sizeable
discretionary fiscal response would be needed also.
7. Unconventional measures in both, monetary policy and fiscal policy sphere should be
implemented (these measures should be even more applicable in overcoming future
recession after the pandemic finish).
8. The economic policy measures could induce different scenarios across the countries
depending on the strength of the specific economy, on the state of their public finances,
and on their uncertainties and risks of the internal and external imbalances which could
worsen future economic movements.
9. Since the economic problems and recession are global, it is very important to conclude
that neither of the countries will be able to provide significant assistance to others, but
each will focus on helping its own economy. This may be particularly significant for
less developed economies whose economic performances, as well as the state of their
public finances, before the outbreak of the epidemic, did not provide much opportunity
for the implementation of extensive state aid programs.
10. The efforts for effective and timely economic stabilization in overcoming the recession
induced by pandemic should be coordinated within and across all the major economies.
It is also important that main financial international institutions, such as the IMF,
become involved. For underdeveloped and developing countries, future assistance in
overcoming economic effects will be required.
It is obvious that COVID-19 pandemic will have short-term and long-term effects. The longterm effects will certainly include the deterioration of public finances (public debt and state
budget deficits), because fiscal policy, as already mentioned, will be the backbone of economic
policy in all economies in the fight against the consequences of pandemics. Therefore, it is
estimated that deficits and public debt in most countries will reach levels that will exceed those
from the time of the Great Recession (2007-09). This can be significant for the period after the
pandemic ends when the authorities will be left to determine the human losses as well as the
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total economic costs caused by the pandemic. At that time, however, they will have to conceive
an economic policy that will ensure a quick and significant recovery of the economy. For that,
the economies will most likely need the assistance of the state again, which in most cases will
face an empty budget and be exhausted from the previous fiscal aid packages.
And while the world continues to struggle with the pandemic, as well as its economic
consequences, China, where it all began, has managed to fight both. China has become the first
country to prove that the spread of the SARS-CoV-2 virus can be stopped. This victory, of
course, meant a high economic price that had to be paid due to strict measures. The analysis
must also include the impact on the daily lives of people who had to undergo significant changes
due to the introduction of quarantine and the so-called "social distancing". However, China,
with its economic and political system that is significantly different from the rest of the world,
at least from the Western democracies, has accepted and borne these costs without asking many
questions that are relevant today in the rest of the world.
These questions, more precisely the answers to them, speak in favor that COVID-19 pandemic
will represent a significant turning point in future global economic and political developments.
In this context, the role of the neoliberal policy regime, as well as its ability to manage the
future economic and social trends in the globalized world, characterized by economic and
political tensions, economic nationalism of developed economies, but also the activities of
multinational companies and large financial institutions, will certainly be reconsidered.
5. Conclusion

Economic recessions and crisis in history have been turning points not only for economic
development, but also for functioning capitalistic societies and politics, including the role of
state in market economies. This happened with the Great Depression of the 1930s, followed by
a period of state intervention in the economy, as well as with the recession of the 1970s, which
put the neoliberal idea and neoliberalism on the political and economic scene. Although
neoliberalism arose primarily as a result of specific economic indicators during the 1970s, as
well as the economic and political crisis in Western democracies, it has shown great ability to
adapt and overcome all challenges imposed on it over more than four decades of its dominance.
This was the case with the Great Recession, followed by an era of secular stagnation. The
neoliberal policy regime, although based on the ideals of freedom of economic action and a
small but strong state that does not interfere in the economic sphere, easily gave up these ideals
in order to help the economy, and even more the financial sector. Therefore, it will not be
unusual for neoliberalism to successfully survive this crisis (health, economic, social and
political), althought the claim could be often heard that neoliberalism made this pandemic
worse. Primarily because the neoliberal dogma of putting the interests of a wealthy minority
before the interests of the general public, still exists. In the conditions of a pandemic, when it
is necessary to show increased solidarity within the society, especially towards the vulnerable
layers of the population, it gained special meanings and consequences. It is certain that political
and economic implications of COVID-19 will continue in future for months, or even years.
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Sürdürülebilir Kalkınma Göstergesi Ekolojik Ayak İzi ve
Bileşenlerinin Şoklarının Kalıcılığına Yönelik Analiz: Türkiye
Örneği
Funda H. Sezgin1

Özet
Son yıllarda, hızlı nüfus artışı ve sanayileşmenin baskısıyla kişiler yaşamlarının ileriki dönemleri için gelecek
kaygısı duymaya ve ekolojik konulara daha fazla eğilim göstermeye başlamışlardır. Doğal kaynakların zamanla
tükenecek olduğunun anlaşılması, bilim insanlarının ve toplumların ekolojik anlamda çevre konusundaki
farkındalıklarının artmasına neden olmuştur. Bu kaygıların sonucuyla “ekolojik ayak izi” kavramı ortaya çıkmış
ve bu konudaki farkındalığın artmasında önemli bir rol oynamıştır. Her bireyin ya da toplumun ekolojik ayak izini
hesaplamasıyla ve bu konuda bilinçli olmasıyla gelecek nesillerinde daha sağlıklı ve yeterli doğal kaynaklar
tüketebilmesi sağlanabilir ve sürdürülebilir kalkınmaya destek verilebilir. Bu çalışmanın amacı, 1961-2018
dönemine yönelik Türkiye’nin ekolojik ayakizi ve altı alt bileşeni için Kapetanios (2005) yapısal kırılmalı birim
kök testi ile durağanlıklarının sınanması ve şok etkilerinin kalıcı olup olmadığını ortaya koymaktır. Analiz
sonucunda, yapılaşmış alan ayak izi ve tarım alanı ayak izi değişkeninin düzeyde durağan olduğu, bunun dışındaki
serilerin düzeyde durağan olmadıkları belirlenmiştir. Bu bileşenler için Türkiye’nin ekolojik açığının
sürdürülemez olduğu, devletin çeşitli çevresel politika araçları ile duruma müdahale etmesi gerektiği ortaya
koyulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Ekolojik ayakizi, durağanlık, sürdürülebilir kalkınma
JEL Sınıflandırması: C01, Q43, Q52

Sustainable Development Indicator Ecological Footprint and
Analysis of the Persistence of Shocks of Its Components: The Case
of Turkey
Abstract
In recent years, with the pressure of rapid population growth and industrialization, people have started to worry
about the future and tend to ecological issues more in the future. The realization that natural resources will be
depleted over time has increased the awareness of scientists and societies about the environment in the ecological
sense. As a result of these concerns, the concept of "ecological footprint" emerged and played an important role in
raising awareness on this issue. By calculating the ecological footprint of each individual or society and being
aware of this issue, it can be ensured that future generations can consume healthier and sufficient natural resources
and support sustainable development. The aim of this study is to test their stationarity in Kapetanios (2005)
structural break unit root test for the ecological footprint and six sub-components of Turkey for the period 19612018 and to determine whether the shock effects are permanent. As a result of the analysis, it was determined that
the built-up area footprint and the agricultural land footprint variable are stable at the level, while the other series
are not stable at the level. These components are to be unsustainable for Turkey's ecological deficit of the state to
intervene in the situation with various environmental policy instruments that should have been disclosed.
Keywords: Ecological footprint, stationarity, sustainable development
JEL Classification: C01, Q43, Q52
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1. Giriş
İnsan aktivitelerinin doğaya verdiği zarardaki büyüklüğün hızla artması, doğada bırakılan bu
hasarın hesaplanması ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Bu ihtiyacın sonucu olarak da
ekolojik ayak izi kavramı ortaya çıkmıştır. Ekolojik ayak izi, bir topluluğun tükettiği
kaynakların üretim durumu ve bu tüketimin yaratacağı atıkların yok edilmesi için gerekli olan
su ve toprak alanların ihtiyaca göre oranını göstermektedir. Ekolojik ayak izi canlı yaşamının
sürdürülebilirliği için gerekli görülen kara ve deniz parçası boyutunu ifade eder (Gössling vd.,
2002:205).
Ekolojik ayak izi ifadesini ilk öne süren Mathis Wackernagel ve ekolojist William Rees
olmuştur. Ortak amaçlarının, insanların doğadan aldıkları ile doğaya bıraktıklarını hesaplayarak
Dünya’nın bu duruma ne kadar daha dayanabileceğinin ortaya konulması olarak
belirtilmektedir. Bu sayede geride kalan kaynakların daha iyi bir şekilde değerlendirilmesini
amaçlayıp, doğanın da bir sınırı olduğu gerçeğini bilimsel verilerle ortaya çıkararak, geriye
kalan kaynakların daha iyi bir şekilde değerlendirilebileceğini ve doğa üzerindeki tahribatın
önlenmesine yönelik çözümler üretilebileceğini düşünmüşlerdir (Galli vd., 2012:101). Bu
doğrultuda hareket ederek bir insanın tüm ihtiyaçlarını ölçmeye yarayan insan atıklarının
ortadan kaldırılması da dahil olduğu bir ölçü aracı geliştirmişler ve buna da ölçü aracına
ekolojik ayak izi adı verilmiştir.
Başlangıçta kalkınma adına mazur görülen sorunlar, yerel olmaktan çıkıp önce bölgesel ve
sonra da küresel bir hale dönüşünce kalkınma ve doğa arasındaki dengenin sağlanmasına
yönelik çabalar doğmuştur. Hem ekonomik olarak kalkınma hem de çevresel değerleri koruma
ikilemini aşmak için yeni bir arayış başlamıştır (Lenzen vd., 2007:8). Sürdürülebilir kalkınma
olgusu bu arayışın bir ürünüdür. “Sürdürülebilir kalkınma”, ilk kez 1987 yılında Dünya Çevre
ve Kalkınma Komisyonunun raporunda, doğal kaynakların, insan ile doğa arasında denge
kurarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılanmasına olanak verecek şekilde bugünden
tüketilmemesi anlamında kullanılmaktadır.
Tüm insanlığın ortak bir amacı olarak hedeflenen sürdürülebilir kalkınma, çevreyle uyum
içerisinde sağlıklı ve üretken yaşamın sağlanmasında bir araçtır. Bu bağlamdaki temel yaklaşım
ise, üretmek ve üretirken ekolojik yapıyı koruyan bir düzeni sürdürülebilir kılmaktır. Bugünden
yapılacak olan tüm kalkınma çalışmalarının, gelecek kuşakların çevre ve kalkınma
gereksinimlerini gözetecek eşitlikçi bir anlayışta olması gerekmektedir (Fakher,2019:10280).
Buradan hareketle, sürdürülebilir kalkınmayı yaratmada çevrenin korunmasını kalkınma
kavramından ayrı düşünülmemesi gerektiği ortadadır. Çünkü kalkınma, ancak çevresel açıdan
sürdürülebilir olması durumunda anlam kazanmaktadır.
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının arkasında mutlaka sürdürülebilir çevrenin, yani bir başka
ifadeyle yeşil ekonominin olduğu doğrudur. Fakat bu iki kavram birbiriyle sürekli çatışma
durumundadır. Kalkınmak için daha çok üretmek, daha çok üretmek içinse daha çok kaynak
tüketmek gerekir. En çok tüketilmesi gereken kaynak ise her üretim aşaması için doğanın
kendisi olmaktadır (Rees, 2006:125). Doğa ve diğer bir ifadeyle çevre, üretimdeki hızlı artışa
ayak uydurmakta zorlanmakta ve kendisini yenileme adına gereken şansa asla sahip
olamamaktadır. Hatta üretim sürecinin ortaya çıkardığı atıkların ekosistem tarafından bertaraf
edilememesi kalıcı çevre deformasyonlarına sebep olmaktadır (Moffatt, 1996:57).
Bu çalışmanın amacı, 1961-2018 dönemine ilişkin Türkiye için “Ekolojik Ayakizi” ve
“Yapılaşmış Alan Ayakizi”, “Karbon Ayakizi”, “Tarım Alanı Ayakizi”, “Balık Sahası
Ayakizi”, “Orman Ayakizi” ve “Otlak Alanı Ayakizi” şeklindeki altı bileşeninin durağanlık
özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Böylece, çevre üzerindeki herhangi bir şokun
ekolojik ayak izi ve alt bileşenleri üzerinde kalıcı ya da uzun soluklu etkilere sahip olup
olmadığı ortaya konulacaktır.
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2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Sürdürülebilir Kalkınma
Sürdürülebilirlik birçok farklı alanlarda tanımı yapılmış olsa da, aslında ortak bir amaç
doğrultusunda yani nesillerin arasındaki adaletin sağlanmasını, sosyal ve ekolojik sistemlerin
ileriki yıllar içinde güvence altına almayı amaçlamaktadır. Sürdürülebilirlik kavramı hakkında
tartışılan ve bu konuda öne çıkan noktalara bakıldığında sadece çevresel konulara odaklanmak
yerine her nesil geçmiş nesillerden kalan mirastan adil bir şekilde yararlanmasına ve gelecek
nesillerin gereksinimlerinin de garanti altına alınmasına odaklanılmalıdır. Sürdürülebilir
kalkınmanın yapı taşları; ekonomik, sosyal ve çevresel kalkınma her biri eşit derecede ele
alınmalıdır (Selman, 1996:89).
Sürdürülebilir kalkınmanın temel amaçlarından olan insan ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre
koruma kavramları arasında çözümlenmesi oldukça zor olan bir çatışmanın olduğu açıktır.
Bilindiği üzere ekonomik kalkınma sonucunda ortalama yaşam süresi artmış, bebek ölümleri
azalmış ve yaşam kalitesi yükselmiştir (Daly & Farley, 2004: 46). Ancak hızlı ekonomik
kalkınma; küresel iklim değişimi, hava ve su kalitesinin düşmesi, orman arazilerinin yok
edilmesi ve bazı hayvan türlerinin soylarının tükenmesi gibi olumsuz bir takım sonuçları ortaya
çıkarmıştır (Barrett, 2001:110).
Sürdürülebilir kalkınma kavramı günümüz ve geleceğimiz için iktisadi açıdan, çevre ile
bütünleşik olması kaydıyla, her dönem üzerinde durulan ve hakkında her yıl çok sayıda çalışma
yapılan bir kavram haline gelmiştir. 2012 yılında Rio’da toplanan BM Sürdürülebilir Kalkınma
Konferansı (Rio+20)’ndan bir yıl sonra, 2013 yılında Enerji ve Kaynaklar Kurumu (The Energy
and Resources Institute) önderliğinde Delhi Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi (Delhi Sustainable
Development Summit) Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesi ve Kalkınma Üzerine Küresel
Mücadele (The Global Challenge of Resource-Efficient Growth and Development) konu başlığı
altında Hindistan’nın Yeni Delhi şehrinde toplanmıştır. Bu zirvede Rio+20’de alınan kararlar
üzerinde durulmuş, kapsayıcı ve adil bir ekonomik büyümenin yanında fırsatların arttırılması
ve dünya genelinde eşitsizliklerin azaltılması gibi konularda görüş bildirimleri yapılmıştır.
Bunlardan bazıları şöyledir:







Rio+20 Bizim Geleceğimiz olgusunun içeriğinin bütün hatlarıyla ele alınması,
Enerji, su ve gıdaya erişilebilirliğin garanti altına alınması,
Yeşil ekonomide istihdam ve gelişme potansiyelinin oluşturulması,
Sürdürülebilir ekonomiye geçişin hızlandırılması,
Sürdürülebilir kalkınma ve yeni bilgi ekonomisinin özendirilmesi,
İklim değişikliği ve sera gazı salınımlarının azaltılmasının etkilerinin intibak
edilmesidir.

Sürdürülebilir kalkınma göstergeleri birer yönetim aracı olarak ülkelere sürdürülebilir kalkınma
hedefine ulaşma yolunda uygulama ve strateji geliştirmelerinde yardımcı olmaktadır. Her
ülkenin kalkınma sorunlarına bağlı olarak ortaya çıkan ulusal göstergeler, küresel ölçekte
sürdürülebilir kalkınma göstergelerinin sayısını arttırmaktadır. Bu nedenle sürdürülebilir
kalkınma hedeflerinin her biri için birden fazla gösterge kullanılmaktadır (Bekun, 2019a: 1025).
Ekolojik ayak izi, yararlanılan doğal hizmetlerin dar tanımı çerçevesinde, ekolojik
sürdürülebilirliği belli kategorilerde ölçen bir göstergedir. Yıllar itibariyle sürdürülebilirliği
ölçmek adına farklı göstergeler ortaya çıkmaya başlamıştır (Ahmed & Wang, 2019:26785).
Sürdürülebilir kalkınma; ekonomik, sosyal ve çevresel boyutlarıyla geniş ve kapsamlı
olmasının yanında dinamik bir yapıya sahip olmasından dolayı algılanması ve
değerlendirilmesi oldukça zordur. Bu nedenle, sürdürülebilir kalkınmanın ekonomik, sosyal ve
çevresel boyutları göz önünde bulundurularak ölçülmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir
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kalkınma hedeflerine yönelik göstergeler oluşturulurken sosyoekonomik kalkınma,
sürdürülebilir tüketim ve üretim, sosyal içerme, demografik değişimler, halk sağlığı, iklim
değişikliği ve enerji, sürdürülebilir ulaştırma, doğal kaynaklar, küresel ortaklıklar ve iyi
yönetim gibi konu başlıkları dikkat edilmesi gereken hususlardır (Daly,2006:42-43; Tosunoğlu,
2004:135).
2.2. Ekolojik Ayak İzi ve Bileşenleri
Her geçen gün gerek nüfus artışıyla gerekse doğal kaynakların bilinçsiz tüketilmesiyle gelecek
nesillerin aynı koşullarda yaşam sürdürmesi zor hale gelmektedir. Bu durumda insanın çevreye
verdiği zararı tespit etmek ve bu zararları önlemek için mevcut durumu hesaplayabilen bir araç
olarak ekolojik ayak izi kavramı önem kazanmaktadır.
Ekolojik Ayak İzi Kavramı 20. yüzyılın ortalarında çevre üzerindeki hasar gözle görülür bir
seviyeye ulaştığı için sürdürülebilirlik savunucusu Mathis Wackernagel ve ekolojist William
Rees tarafından Ekolojik Ayak İzi kavramı ortaya atarak bu hasarı ölçen bir doğal kaynak
hesaplama aracı oluşturmayı amaçlamışlardır. Doğaya verilen zararı azaltarak, mümkünse yok
etmek için çözümler üretilmesini ve hala üretken olan doğal alanların kapasitesini ölçmek için
geliştirilen bir yöntemdir (Wang & Dong, 2019:168). Ekolojik Ayak İzi kavramı; bir bireyin,
topluluğun veya faaliyetin tüketmiş olduğu doğal kaynakları yenilenebilmesi ve oluşturduğu
atıkları yok etmek için gereken verimli toprak ve su alanı olarak ifade edilmektedir (Ulucak &
Lin, 2017: 339).
Kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılarken kullandığı biyolojik alanı ve atıkların bertaraf edilmesini
hesaplayan aracı ekolojik ayak izi olarak tanımlamışlardır. İnsanlar nefes almaya başladıktan
hayatlarının sonuna kadar gereksinimlerini karşılamak amacıyla doğal kaynakları kullanmakta
ve atık üretmektedirler. Bireyler tarafından kullanılan kaynakların tekrardan üretilmesi için ve
atıkların bertaraf edilmesi gerekli olan verimli toprak ve su alanı olarak tanımlanmaktadır
(Charfeddine, 2017:361). Bireylerin ya da toplumların üretim-tüketim faaliyetlerinin doğa
üzerindeki etkilerini nicel verilerle ortaya koymamızı sağlayan, çevresel sürdürülebilirliğin
göstergelerinden birisidir. Başka bir deyişle ekolojik ayak izi kişilerin yaşamları boyunca
dünyada oluşturdukları istenmeyen etkilerin ve çevreye karşı tutum ve davranışların, olması
gerektiği gibi bir şekilde değiştirilmesinde etkili olan ve kullanılan kaynakların üretimini ve
üretilen atıkların yok edilmesini sağlamayı amaçlayan bir araçtır (Wang vd., 2018: 509).
Bireyleri ya da toplumları bilinçlendirerek daha sürdürülebilir bir hayat tarzı içinde yaşayarak
gelecek nesillere korunmuş bir çevre bırakma düşüncesini yaymaya çalışmaktadır. Çünkü
insanlar evrenin sanki hiç tükenmeyecek gibi doğal kaynaklara sahip olduğunu düşünerek
hareket etmesiyle ve bununla birlikte oluşan atıkları doğaya bırakmasıyla insanoğlunun daha
ne kadar süreyle bu imkanlara sahip olacaklarının bilinmezliği Ekolojik Ayak izinin önemini
ortaya koymaktadır. Aynı zamanda ekolojik ayak izi farkındalığının öneminde vurgulamaktadır
(Rapport, 2000: 382).
Ekolojik ayak izi bilinciyle, bireylerin yapması gereken görev ve sorumlulukları yerine
getirirken doğaya verilen zararı en aza indirerek ve üretebileceklerinden daha fazlasını
tüketmeyerek yaşanabilir bir çevreye sahip olabilirler. Bu durum için de bireylerin Ekolojik
Ayak İzi farkındalıklarının ve duyarlılıklarının arttırılması ile mümkündür (Charfeddine &
Mrabet, 2017:119). Ülkeler, tüketimlerine ve gelişmişlik durumlarına göre değişen oranlarda
ekolojik ayak izinde pay sahibidirler ve coğrafyanın taşıma kapasitesini etkilemektedirler. Bu
yüzden ülkelerin tüketim alışkanlıkları oldukça önemli olmakla birlikte yaşama alanını
daraltmasından dolayı üzerinde durulmalıdır (Danish & Baloch, 2017:3).
İnsanlığın doğa üzerindeki talebini, evrenin biyolojik kapasitesini ve evrenin kaynak
bakımından ne durumda olduğunu belirlemek amacıyla her yıl global footprint network
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tarafından, Dünya Limit Aşımı Günü (World overshoot day) adında dünyanın bir yılda
sağlayabileceği kapasiteyi aştığı günü hesaplamaktadır (Footprintnetwork.org, 2019).
Günümüzde insanlar kullandıkları kaynakların yenilenmesi ve oluşturdukları atıkların yok
edilmesi için 1,5 dünya eş değerine sahip olması gerekmektedir. Evrenin sahip olduğu biyolojik
kapasiteyi bu şekilde kullanmaya devam edilirse, 2019 yılında 1.75; 2050 yılında ise 3 dünya
eş değeri bir dünyaya ihtiyacımız olacaktır. Ülkelerin kaynak tüketimleri ve nüfusları birbiriyle
farklılık gösterse de her geçen gün dünyanın ekolojik ayak izi büyümektedir. Global footprint
network tarafından yapılan ülkelerin sahip oldukları biyolojik kapasitelerini aşma oranlarında
Türkiye %133 bir oranla biyolojik kapasitesini aşmaktadır (Footprintnetwork.org, 2019).
Rees (1996); Wackernagel vd. (2006) ve Gottlieb vd., (2012) çalışmalarında Ekolojik Ayak
İzi Bileşenleri Ekolojik ayak izi; otlak ve orman alanı, balıkçılık sahası, tarım arazisi,
yapılaşmış alan ve karbon ayak izi bileşenlerinden oluşmaktadır. Bu altı ayrı bileşenin toplamı
şeklinde ifade edilebilir:
1. Karbon Ayak İzi: Canlılığın temel faaliyetlerinin birçoğunda ön plana çıkan ve temel
atıklardan olan karbondioksit (CO2) gazı salınımı, insan faaliyetleri ile (ulaşım, enerji vb.) artış
göstererek özellikle endüstriyel faaliyetlerle katlanarak artış göstermektedir. Meydana gelen bu
karbondioksit okyanuslar ve orman alanları tarafından geri emilmektedir. Bu geri emilim için
gerekli dünya kapasitesinin ya da farklı bir bakış açısıyla sera gazı etkisinin indirgenmesi için
gerekli dünya kapasitesinin salınan CO2 gazı miktarı cinsinden ölçüsüdür.
2. Otlak Alanı Ayak İzi: İnsanlığın tükettiği tüm hayvansal gıdaların yanı sıra, yine kullandığı
deri, yün gibi hayvansal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlanabilmesi amacıyla
yetiştirilecek hayvanlar için gerekli otlak alanının dünya alanı cinsinden ölçüsüdür.
3. Tarım Alanı Ayak İzi: İnsanlığın tükettiği tüm bitkisel kaynakların yetiştirilebilmesi ya da
temel tanımıyla insanlığın bitkisel kaynak kullanımına devam edebilmesi için gerekli dünya
alanı ölçüsüdür.
4. Balıkçılık Alanı Ayak İzi: İnsanların tükettiği deniz ürünlerinin üretilebilmesi ya da bu
tüketim seviyesinin sürdürülebilirliği için gerekli dünya kapasitesi ölçüsüdür.
5. Orman Alanı Ayak İzi: İnsanlığın faaliyetlerinde kullandığı odun, talaş, kereste, kağıt vb.
orman ürünlerinin elde edilmesi için gerekli dünya orman alanı ölçüsüdür.
6. Yapılaşmış Alan Ayak İzi: İnsanların tüm ihtiyaçları için kullandığı konut alanı, ticari
alanlar, endüstriyel alanlar, hizmet alanları vb. kapalı alan gereksiniminin mevcut durumunda
devamlılığını sağlayabilmesi ölçüsüdür.
Ekolojik Ayak İzini Azaltma Yolları Dünyanın sınırlı olan kaynaklarının giderek azalmakta ve
tükenmektedir. Gerek birey olarak gerekse toplum olarak bir an önce bunun farkındalığını
sağlayarak harekete geçmeli ve önlemler almalıdır. Ekolojik Ayak İzi farkındalığında olan
birey yada toplumlar olarak tüketimle biyolojik kapasiteyi dengeleyerek ve ülkelerin ne kadar
ekolojik açığa sahip olduklarını nicelleştirerek ekolojik bilinç oluşturup sürdürülebilirlik
sağlanmalıdır. Doğanın kapasitesi dâhilinde bir yaşam şekli oluşturmalıdır. Ekolojik Ayak
İzinin büyümesine engel olmak ve azaltmak için yapılması gerekenler (Wackernagel & Rees,
1998: 48; O’Gorman & Davis, 2013:784; Figge vd., 2017:869; Kasman & Selman, 2015: 97;
Uddin vd., 2017:167):
 Doğal kaynakların sınırsız ve hiç tükenmeyecek gibi kullanımından vazgeçilmesi,
 Ekolojik bilinç için gerekli olan eğitimlerin sağlanması,
 Daha az araba sürmek ve daha az yakıt tüketen ve solunan havayı daha az kirleten bir araç
almak,
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 Evimizde ve çalışma alanlarımızda enerji tüketimini daha verimli olmasını sağlamak için
teknolojik ilerlemeleri kullanmak,
 Biyolojik üretken alanları tahrip etmemek için inşaat ruhsatı veren ve kent planlarını yapan
kurumlar daha dikkatli davranarak, toplu taşıt kullanımının özendirilmesi,
 Doğanın dönüştüremediği maddelerin tüketimi yerine çevreyle dost, dönüşümlü ve tek
kullanımlık olmayan ürünlerin tercih edilmesi,
 Biyolojik üretken alanların verimliliğinin artırılması,
 Nüfusun denetim altında tutulması,
 Hayvansal gıdaları daha az tüketmek, yerel ürünleri daha çok kullanmak,
 Çeşitli kitle iletişim araçları (kitap, dergi, radyo, televizyon, internet, vb.) kullanılarak tüm
insanlığın bu konuda bilinçlenmesi sağlanmalıdır.
 Su tasarrufu yapılmalı, yağmur suları biriktirilip kullanmak,
 Atık yönetime dikkat etmek,
 Mevsimindeki gıdaları tüketmek,
 Dış kaynaklar yerine yerli ürünlere önem vererek, hayvansal gıdaları az tüketerek.
3.Analiz Ve Bulgular
3.1. Verilerin Tanıtımı
Çalışmada
1961-2018
dönemi
yıllık
veriler
ele
alınmıştır.
Veriler
https://www.kaggle.com/footprintnetwork/national-footprint-accounts-2019 veri bankasından
elde edilmiştir. Verilere yönelik tanımsal istatistik bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.
Tablo 1: Verilere Yönelik Tanımsal İstatistik Bilgiler
İstatistikler
Ortalama
Medyan
Maksimum
Minimum
St.Sapma
Eğiklik
Basıklık
Jarque-Bera
p

Yapılaşmış Karbon Ayak
Alan Ayak İzi
İzi
0.044821
0.045000
0.060000
0.030000
0.010786
0.002602
1.756316
3.609147
0.164545

1.455714
1.440000
1.770000
1.000000
0.181146
-0.456263
3.149721
1.995283
0.368748

Tarım Alanı Balık Sahası Orman Otlak Alanı Ekolojik
Ayak İzi
Ayak İzi Ayak İzi Ayak İzi
Ayak İzi
0.508929
0.510000
0.540000
0.470000
0.016257
-0.338232
2.878450
1.102217
0.576311

0.097321
0.100000
0.110000
0.090000
0.007004
0.414234
2.108264
3.456954
0.177555

0.348929
0.365000
0.430000
0.260000
0.052766
-0.036677
1.547537
4.935066
0.084794

0.198929
0.190000
0.260000
0.140000
0.036665
0.072853
1.807590
3.367169
0.185707

2.654643
2.635000
2.870000
2.280000
0.143893
-0.473889
2.755316
2.235696
0.326983

3.2. Yöntem
3.2.1. Kapetanios (2005) Çoklu Yapısal Kırılmalı Birim Kök Testi
Bir zaman serisi, analiz dönemi içinde, farklı dönemlerde, değişik deterministik trendler
etrafında durağan olabilir. Bu değişiklikler; sabit terimde ve/veya eğimde meydana gelen
yapısal farklılaşmalardan (kırılmalardan) kaynaklanabilir. Bu kırılmalara; savaş, barış, doğal
afetler, terör olayları, politika değişiklikleri ve ekonomik krizler neden olabilir. Bu yapısal
kırılmaları dikkate almadan yapılan birim kök analizleri, hatalı sonuçlar verebilir ve testin
gücünü azaltır (Perron, 1989). Bununla birlikte, Perron (1989), yapısal kırılmaların varlığı
durumunda, standart Augmented Dickey Fuller (ADF) testlerinin, birim kök hipotezini
reddedememe, yani durağan olan serileri durağan değil biçiminde değerlendirme eğiliminde
olduğunu ifade etmiştir.
Birim kök sınamasında muhtemel yapısal kırılmaların dikkate alınmaması, hatalı sonuçlara
ulaşılmasına neden olmaktadır. Yapısal kırılmaları da göz önünde bulundurarak yapılan birim
kök testleri Perron (1989) ile başlamış, Zivot ve Andrews (1992), Lumsdaine ve Papeli (1997),
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Perron (1997) ve Lee ve Strazicich (2003) ile sürmüştür. Bu testler genel olarak seride bir ya
da iki yapısal kırılmaya izin verirken Kapetanios (2005) yönteminde çoklu yapısal kırılmaya
kadar izin verilmekte ve yapısal kırılma tarihleri içsel olarak belirlenmektedir. Bu testte
kullanılan model aşağıdaki gibidir :
𝑚
𝑦𝑡 = 𝑎0 + 𝑎1 𝑡 + 𝛽𝑦𝑡−1 + ∑𝑝𝑖=1 𝛾𝑖 ∆𝑦𝑡−𝑖 + ∑𝑚
𝑖=1 𝜑𝑖 𝐷𝑈𝑖,𝑡 + ∑𝑖=1 𝑁𝑖 𝐷𝑇𝑖,𝑡 + 𝜖𝑡

𝐷𝑈𝑖,𝑡 = {

1 𝑡 > 𝑇𝑏,𝑖
0 𝑡 ≤ 𝑇𝑏,𝑖

𝑣𝑒

𝑡 − 𝑇𝑏,𝑖 𝑡 > 𝑇𝑏,𝑖
𝐷𝑇𝑖,𝑡 = {
0
𝑡 ≤ 𝑇𝑏,𝑖

(1)

(2)

Burada DU; sabit terimde, DT ise trendde oluşan yapısal kırılmayı gösteren kukla değişkendir.
Testin boş hipotezi; "Yapısal kırılmalar altında seri durağan değildir" şeklindedir.
Bu testte; her bir dönem, muhtemel bir yapısal kırılma tarihi olarak değerlendirilmekte, hata
terimlerinin kareleri toplamı minimum olan modeldeki kukla değişkeninin belirttiği tarih ilk
kırılma tarihi olarak alınmaktadır. Modele eklenen ilk kırılma tarihiyle birlikte ikinci yapısal
kırılma tarihi araştırılır. Bu aşama m kırılma tarihine kadar devam etmekte ve minimum Tistatistiğini veren modelin yapısal kırılma sayısı ve tarihi rapor edilmektedir (Capistrán ve
Ramos-Francia, 2009).
3.3. Bulgular ve Yorum
Şokların kalıcı ya da kısa süreli olup olmadıkları ekolojik ayakizi değişkenlerinin zaman
boyunca izledikleri yörüngeye bağlıdır. Eğer söz konusu ekolojik ayakizi değişkenleri durağan
değiller ise (birim kök içeriyor iseler), çevre üzerindeki herhangi bir şok ekolojik ayak izi ve
alt öğeleri üzerinde kalıcı ya da uzun soluklu etkilere sahip olacaktır. Fakat tersine, söz konusu
değişkenler durağan iseler, ekolojik ayak izi üzerindeki (çevre üzerindeki) şoklar oldukça kısa
süreli etkili olacaklardır. Durağanlık yönünde elde edilen bulgular, çevre üzerinde aşırı kamu
müdahalelerini gerekli kılmamaktadır çünkü ilgili seriler, yaşanan şokun etkisi kalıcı
olmadıkları için ortalamalarına ya da eski denge durumlarına geri döneceklerdir. Bu durumda
uygulanacak politikalar etkili de olmayacaktır. Fakat durağan dışılık yönünde elde edilen
bulgular ise kamunun, çevresel koruma ve yönetim politikalarını gerekli kılmaktadır. Çünkü
yaşanan şokun etkisi kalıcı olduğu için, ekolojik ayakizi değişkeni denge değerine geri dönme
eğilimi içerisinde olmayacaktır. Bu durum ise çevresel yönetim ve koruma politikaları ile aktif
hükümet müdahalesini gerekli kılmaktadır.
Tablo 2: Kapetanios (2005) Birim Kök Testi Sonuçları
τKritik Değerler
Değişkenler
istatistiği
Yapılaşmış Alan Ayak İzi
Karbon Ayak İzi
Tarım Alanı Ayak İzi
Balık Sahası Ayak İzi
Orman Ayak İzi
Otlak Alanı Ayak İzi
Ekolojik Ayak İzi

-9.263*
-2.874
-8.453*
-3.561
-3.278
-3.524
-3.861

Yapısal Kırılma Tarihi

%1

%5

%10

-5.962
-5.749
-5.872
-6.103
-6.052
-6.174
-6.351

-5.172
-4.981
-5.113
-5.362
-5.831
-5.759
-5.803

-4.863
-4.455
-4.697
-4.883
-4.962
-4.791
-4.932

1974,1988,2003,2005,2014
1973,1983,1994,2002,2013
1971, 1988, 1995, 2007, 2012
1967,1975,1983, 1991,2005
1975, 1982,1994, 2009,2015
1970,1988, 1999, 2008, 2013
1973,1983,1993, 2002, 2011

* %5 anlamlılık düzeyinde serilerin durağanlıklarını göstermektedir.

Test istatistikleri Gauss programı için yazılmış kodlarla elde edilmiştir. Kritik değerler,
bootstrap yardımıyla 1000 yineleme ile elde edilmiştir. Test yöntemi olarak, yapısal kırılma
sayısını veri setine göre belirleyen, sabitte ve trendde yapısal kırılmaya izin veren model
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seçilmiştir. Serilerdeki gerçek yapısal kırılma noktalarını tespit edebilmek için sadece serilerin
düzey değerlerinde belirlenen yapısal kırılma tarihleri rapor edilmiştir. Tablo 1’deki sonuçlar
incelendiğinde; yapılaşmış alan ayak izi ve tarım alanı ayak izi değişkeninin düzeyde durağan
olduğu, bunun dışındaki serilerin düzeyde durağan olmadıkları belirlenmiştir. Test yöntemi
tarafından tespit edilen yapısal kırılma tarihlerine bakıldığında; ekonomik ve politik
dalgalanmalarının etkilerini görmek mümkündür.
Eğer söz konusu ekolojik ayakizi değişkenleri durağan değiller ise (birim kök içeriyor iseler),
çevre üzerindeki herhangi bir şok ekolojik ayak izi ve alt öğeleri üzerinde kalıcı ya da uzun
soluklu etkilere sahip olacaktır. Fakat tersine, söz konusu değişkenler durağan iseler, ekolojik
ayak izi üzerindeki (çevre üzerindeki) şoklar oldukça kısa süreli etkili olacaklardır.
4. Sonuç
Ülkelerin ekolojik ayak izlerinin belirlenmesi pek çok açıdan önemlidir. İnsanın çevre
üzerindeki etkilerini değerlendirebilme açısından, Ekolojik Ayak İzi, dünyada tüketilen
biyolojik üretken alan miktarını, atıkların yok edilmesi için gereken, kara ve su alanlarının
büyüklüğünü, ülkelerin, kentlerin, ailelerin ya da bireylerin ne kadar biyolojik üretken alan
kullandıklarını gösteren bir hesaplama tekniğidir. Ekolojik Ayak İzi hesabı ile bir insanın
tükettiği doğal kaynakların yeniden üretilmesi için ihtiyaç duyulan kara ve deniz sahasının
ölçülmesi mümkün olabilmektedir.
Bu çalışmanın amacı, 1961-2018 dönemine ilişkin türkiye için “Ekolojik Ayakizi” ve
“Yapılaşmış Alan Ayakizi”, “Karbon Ayakizi”, “Tarım Alanı Ayakizi”, “Balık Sahası
Ayakizi”, “Orman Ayakizi” ve “Otlak Alanı Ayakizi” şeklindeki altı öğesinin durağanlık
özelliklerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Durağanlık yönünde elde edilen bulgular, çevre
üzerinde aşırı kamu müdahalelerini gerekli kılmamaktadır. Çünkü ilgili seriler, yaşanan şokun
etkisi kalıcı olmadıkları için ortalamalarına ya da eski denge durumlarına geri döneceklerdir.
Bu durumda uygulanacak politikalar etkili de olmayacaktır. Fakat durağan dışılık yönünde elde
edilen bulgular ise kamunun, çevresel koruma ve yönetim politikalarını gerekli kılmaktadır.
Çünkü yaşanan şokun etkisi kalıcı olduğu için, ekolojik ayakizi değişkeni denge değerine geri
dönme eğilimi içerisinde olmayacaktır. Kapetanios (2005) yapısal kırılmalı birim kök testi
sonuçlarıne göre, yapılaşmış alan ayak izi ve tarım alanı ayak izi değişkeninin düzeyde durağan
olduğu, bunun dışındaki serilerin düzeyde durağan olmadıkları belirlenmiştir. Yani; çevre
üzerindeki herhangi bir şok ekolojik ayak izi ve durağan olmayan bileşenler üzerinde kalıcı ya
da uzun soluklu etkilere sahip olacaktır. Bu sonuç, önemli politik müdahalelere ihtiyaç
duyulduğunu ortaya koymaktadır. Böylece, politika yapıcılarına önemli görevler düşmektedir.
Bu nedenle, politik önlemler ve tedbirlerle söz konusu değişkenlerdeki sıçramalar önlenmelidir.
Aksi halde, Türkiye’nin sürdürülemez niteliğe sahip olan ekolojik açığı daha da büyüyecek ve
çevre yönetimi açısından ciddi sorunlar doğuracaktır
Türkiye’de Ekolojik Ayak İzi bilançosunu çıkaran ülkelerden biri olarak, sürdürülebilir
kalkınma konusunda başarı sağlamak istiyorsa ekolojik açığını kapatmaya yönelik adımlar
atmalıdır. Ekolojik açık yaratan kullanılan kaynaklar ve tüketilen enerji konularında daha etkin
akılcı tercihler yapılmalıdır. Kaynaklar, kendilerini yenileme hızından daha fazla
tüketilmemeli, mutlaka doğanın koşullarına ve sınırlarına göre yönetilmelidir. Türkiye’nin
sürdürülebilir geleceği için büyüme hızı dışındaki göstergeler kalkınma planlarına dahil
edilmeli ve kalkınma politikalarıyla ekoloji politikaları bütünleştirilmelidir.
Ekolojik Ayak İzi’nin azaltılması ekolojik açığın azaltılması için yeterli değildir, limit aşımına
son vermek için aynı zamanda biyolojik kapasiteye yatırım yapılmalı, üretken alanların
verimliliği artırılmalıdır. Kamu kurumları, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve
diğer ilgi grupları çevresel sorunları ele almak için ortak hareket etmelidir. İş dünyası ve karar
vericilerin öncülük yapması gereken bu süreçte, sürdürülebilir finansman kriterlerinin yasal
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çerçevesi oluşturulmalı ve bankacılık sistemlerine dahil edilerek yeşil yatırımların ölçeği
genişletilmelidir. Bireylerin yaşam biçimlerini değiştirerek, aşırı ve israfa yönelik tüketimden
uzak durmaları ve doğal kaynakları verimli kullanan ürünleri tercih etmeleri Ekolojik Ayak
İzleri’nin azalmasında kilit öneme sahiptir.
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Satın Alma Gücü Paritesinin Geçerliliğinin G7 Ülkeleri için
Analizi
Funda H. Sezgin1

Özet
Satın Alma Gücü Paritesi (SGP) teorisi; ülkeler arasındaki farklı fiyat düzeylerini ortadan kaldırarak, para
birimlerinin satın alma gücünü eşitleyen bir değişim oranı olarak ifade edilmektedir. Uluslararası gelişmişlik
karşılaştırmalarında önemli bir ölçüt olarak karşımıza çıkmaktadır. SGP teorisi uzun dönemde reel döviz kurunun
sabit olduğu varsayımına dayanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, G7 ülkelerine yönelik [1960-2019] dönemi yıllık
verileri için satın alma gücü paritesinin geçerliliğinin incelenmesidir. Westerlund & Edgerton (2007) tarafından
geliştirilen LM Bootstrap eşbütünleşme testi sonucuna göre, nominal döviz kuru ve ulusal TÜFE / ABD TÜFE
oranı değişkenleri eşbütünleşik çıkmıştır. Bu durumda, satın alma gücü hipotezi G7 ülkeleri için kabul edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Satın alma gücü paritesi, G7 ülkeleri, eşbütünleşme analizi
JEL Sınıflandırması: C22, F30, F31

Sustainable Development Indicator Ecological Footprint and
Analysis of the Persistence of Shocks of Its Components: The Case
of Turkey
Abstract
Purchasing Power Parity (PPP) theory is expressed as a rate of change that equalizes the purchasing power of
currencies by eliminating different price levels between countries. It is an important criterion in international
development comparisons. The PPP theory is based on the assumption that the real exchange rate is constant over
a long period of time. The aim of this study is to examine the validity of purchasing power parity for the annual
data for the period [1960-2019] for the G7 countries. According to the result of the LM Bootstrap co-integration
test developed by Westerlund & Edgerton (2007), the nominal exchange rate and national consumer price index /
USA consumer price index ratio variables were co-integrated. In this case, the purchasing power hypothesis has
been accepted for the G7 countries.
Keywords: Purchasing power parity, G7 countries, cointegration analysis
JEL Classification: C22, F30, F31

1. Giriş
Satınalma gücü paritesi (SGP), döviz kuru belirleme teorilerinin en eski ve en tartışmalı
yaklaşımlarından birisidir. En genel ifadeyle, iki ülke para birimi arasındaki nominal döviz
kurunun, ülkelerin fiyat seviyelerindeki değişiklikler ile açıklanacağını ifade eder. Satınalma
gücü paritesi bir para biriminin yurtiçi satınalma gücünde yaşadığı bir azalmayı (artışı), döviz
piyasasında söz konusu para biriminin oransal olarak eksik (aşırı) değerlenmesi ile
ilişkilendirmektedir (Huang & Yang, 2015: 102).
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Satınalma gücü paritesi pek çok eleştiriye rağmen fiyatlar ve para birimleri arasındaki uzun
dönemli ilişkiyi açıklaması anlamında önemli bir yere sahiptir. Ayrıca nominal döviz kurundaki
sapma derecesinin ve uygun politika önerisinin belirlenmesi, döviz kuru paritelerinin
ayarlanması ve ulusal gelir seviyelerinin uluslararası karşılaştırılması anlamında oldukça
önemli katkılar sağlamaktadır (Cuestas & Regis, 2013:345). Bu konu ile ilgili çalışmalar hem
iktisatçılar için, hem de politika yapıcılar için kritik öneme sahiptir. Özellikle durağan olmayan
bir reel kur serisi, nominal döviz kuru, yurt içi fiyat düzeyi ve yurt dışı fiyat düzeyi arasında
uzun dönemli bir ilişkinin olmadığını ortaya koymakta ve SGP hipotezinin geçersiz olduğunu
göstermektedir.
Bu çalışmanın amacı, G7 ülkeleri (Almanya, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve
Kanada) için, SGP hipotezinin geçerliliğini nominal döviz kuru ve ulusal TÜFE / ABD TÜFE
oranı değişkenleri açısından eşbütünleşme analizi ile test etmektir. Buradan hareketle, SGP için
kavramsal çerçeve sunulmuş, diğer aşamada literatür taraması verilmiş ve son aşamada panel
birim kök testleri ve eşbütünleşme analizi sonuçları sunulmuştur.
2. Satın Alma Gücü Paritesi
Satınalma gücü paritesi teorisi mutlak ve nispi olmak üzere temel olarak iki kısımda
incelenmektedir: Mutlak satınalma gücü paritesi döviz kurunu fiyat endeksleri oranı ile
açıklarken, nispi satınalma gücü paritesi bu değişkenlerdeki yüzdesel değişiklikler ile
ilişkilendirmektedir. Literatürde nispi satınalma gücü paritesinin daha kullanışlı ve gerçekçi bir
yaklaşım olduğu yönünde genel bir görüş birliği bulunmaktadır. Döviz kurlarındaki değişimi
açıklamaya yönelik olarak üzerinde en çok durulan teorilerden birini satın alma gücü paritesi
oluşturmaktadır. SGP, döviz kurlarındaki değişimleri ülkeler arası enflasyon oranı
farklılıklarını dikkate alarak açıklamaktadır. Bir diğer ifadeyle; SGP’ye göre, nominal döviz
kurlarındaki değişim ülkeler arası enflasyon farkına eşit olmaktadır (Gyamfi & Mohammed,
2017: 20). Bu teorinin temelinde, tek fiyat kanunu yer almaktadır. Tek fiyat kanununa göre aynı
para birimi ile ifade edildiğinde bir mal veya hizmetin dünyanın her yerindeki değeri aynı
olmalıdır. Fiyat farklılıklarının oluşması durumunda ise devreye arbitraj mekanizması girerek
sürecin yeniden dengeye gelmesini sağlayacaktır (He & Chang ,2013:605).
Tam rekabet koşulları altında homojen bir malın her yerde aynı fiyat düzeyine sahip olması
gerektiğini savunan tek fiyat kanunu (TFK), SGP’nin temel dayanağıdır. SGP teorisini tek fiyat
kanunun toplu bir genellemesi olarak; “iki ülkenin satın alma gücü aynı ise, her iki ülkenin para
birimi arasındaki değişim oranı dengede olur” şeklinde ifade etmek mümkündür (He vd., 2014:
39). SGP’nin geçerliliğinin test edilmesi yalnızca uluslararası parasal ekonomi için değil, aynı
zamanda politik konular açısından da çok önem arz etmektedir. Hipotezin geçerliliği, döviz
kuru paritesi ve döviz kuru politikasının ayarlanmasıyla doğrudan ilişkili olduğu için, birçok
finansal istikrar planları, yapısal uyum politikaları ve ekonomik reform programları için çok
önemlidir. Ayrıca, herhangi bir ekonominin dış rekabeti döviz kuru açısından sık sık
değerlendirilir (Christidou&Panagiotidis,2010:1117). SGP bu değerlendirmeyi yapmak için iyi
bir ölçüttür.
SGP’nin önemi çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Öncelikle, SGP’nin geçerli olması ilgili
ekonomilerde denge döviz kurunun belirlenmesinde bu teorinin kullanılabileceği anlamına
gelmektedir. Dolayısıyla, bu durum aynı zamanda döviz kurunun çok veya az değerli olup
olmadığının belirlenebilmesi açısından da önemli olmaktadır. Dahası, SGP döviz kurlarının
belirlenmesine dönük birçok teorinin de altyapısını oluşturmaktadır (Peng vd., 2017 :10052).
SGP, ilk defa Cassel (1918) tarafından ele alınmıştır. Bu hipotez, iki ülke arasındaki reel döviz
kurlarının uzun dönemde dengede olmasını gerektirmektedir. Bunun anlamı, sabit bir mal ve
hizmet sepeti için iki ülkedeki döviz kurlarının, fiyat düzeyleri oranına eşit olmasıdır (Ranjbar
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vd., 2018: 53). Uluslararası mal piyasaları açısından bakıldığında ortaya çıkan arbitraj imkanı,
SGP teorisinin arkasındaki en önemli unsurdur.
SGP hipotezinin geçersiz olması da para politikasının etkin olmaktan çıktığına işaret
etmektedir. Çünkü politika otoritesi SGP hipotezini geçerli kılmak için dikkatini döviz
kurlarına yöneltmek zorunda kalacaktır (Lopez& Papell, 2007: 9). SGP hipotezi, politika
yapıcılar açısından iki nedenle önemlidir. Birincisi; yurt dışı enflasyon oranına kıyasla yüksek
yurt içi enflasyon oranına sahip olan ülkelerde, döviz kurunun aşırı belirli olup olmadığını
ortaya koymak için kullanılır. İkincisi; döviz kuru belirleme modellerinin temelini oluşturmakta
olup, bu modellerde döviz kuru belirlenirken temel bir varsayım olarak kabul edilmektedir
(Huang & Yang, 2015: 102).
2.1. Mutlak Satın Alma Gücü Paritesi
Mutlak satın alma gücü paritesine göre, döviz kurlarına dönüştürülmüş fiyat düzeylerinin
ülkeler arasında aynı olmasını gerektirir. Yani belli bir mal sepetinin bir ülkedeki fiyatının, cari
döviz kurlarına göre ifade edildiğinde dünyanın her yerinde aynı olacağı anlamına gelir .Bu tarz
bir para birimi her ülkede eşit alım gücüne sahiptir.
Pd = S x Pf
S : Anında teslim kurunu,
Pd : Yurtiçi fiyat endeksini,
Pf : Yurt dışı fiyat endeksini gösterir.
Bu eşitlikte, kısaca A ülkesindeki para birimini B ülkesinin para birimine çevrildiğinde B
ülkesinde ne kadar mal veya hizmet alınabileceği ifade edilmektedir. Bu nedenle, SGP her para
biriminin kendi ülkesindeki satın alma gücüyle eşit olduğu varsayımı altında kabul edilir . Yurt
içi fiyatlar ile yurt dışı fiyatlar arasındaki fark ne kadar büyük olursa, döviz kuru da o derece
yüksek olacaktır (Krugman ve Obstfeld, 2006:371).
2.2. Nispi Satın Alma Gücü Paritesi
Göreceli SGP yaklaşımı; herhangi bir dönemde iki ülkenin para birimi arasındaki kurda
meydana gelen yüzde değişimin, iki ülkenin ulusal fiyat seviyeleri arasındaki değişim
yüzdesine eşit olacağını ifade etmektedir (Cuestas & Regis, 2013:348). SGP teorisi yurt
içindeki ve diğer ülkelerdeki enflasyon farkından yararlanmaktadır. Nispi satın alma gücü
paritesinde belirlenen bir tarihteki döviz kuru değildir. Bir temel yılı belirlenerek kurların
hareket yönleri izlenir. Yüksek enflasyon yaşanan bir ülkeyle düşük enflasyon yaşanan bir diğer
ülke arasındaki döviz kuru iki ülkedeki enflasyon farkı derecesinde yükselir. Formülü şöyledir:
S1 – S0 / S0 = Pd - Pf
S1 : Baz alınan yılın döviz kurunu,
S1 – S0 / S0 : Kurdaki yüzde değişmeyi,
Pd : İki dönem arasında ele alınan ülkedeki enflasyon oranını,
Pf : Yabancı ülkedeki enflasyon oranını ifade etmektedir.
Bu formüle göre iki ülke arasındaki döviz kuru iki ülke arasındaki fiyat farklarından
kaynaklanmamaktadır. Nispi satın alma gücü paritesinde döviz kurundaki değişmeler esas
alınmaktadır. Dolayısıyla, nispi satın alma gücü paritesi enflasyonla ilgilidir (Sarno ve Valente,
2006:3150). Nispi satın alma gücü paritesine göre, enflasyonun yüksek olduğu ülkede döviz
kuruda yükselmelidir. Enflasyonla orantılı olarak döviz kuru da artmaz ise, o ülke mal ve hizmet
ihracatında sıkıntı çekecektir. Bu durum, o ülke açısından dezavantaj yaratacak ve o ülke diğer
ülkelerle rekabette sıkıntı çekecektir. Tam tersi olan ithalatta ise, ülkeye diğer ülkelerin malları
deyim yerindeyse istila edecek ve o ülke yine rekabet edemeyecek ve yenik düşecektir
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(Christidou & Panagiotidis, 2010:1119). Sonuç olarak, o ülke dış ticarette açıklar verecek ve
bu açıklar giderek daha da artacaktır.
3. Literatür
Literatürde satın alma gücü paritesinin geçerliliğini araştıran çalışmalar geniş bir tartışma alanı
bulmuştur. Yapılan çalışmalar incelendiğinde, ülkelerin tek tek ya da birlikte ele alındığı ve
farklı zaman serileri yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.
Tablo 1: SGP Geçerliliği İçin Literatürde Yer Alan Bazı Çalışmalar
Araştırmacılar
Sarno (2000)

Örneklem
Türkiye

1980:11997:12

Frekans
Aylık

Yöntem
ESTAR

Sonuç
SGP Geçerli

Erlat(2003)

Türkiye

1984:12000:9

Aylık

SGP Geçerli

Yazgan (2003)

Türkiye

1982:12001:4

Kırılmalı Birim Kök ve
ARFİMA model
Eşbütünleme

10 Ülke

1981:12001:8

Aylık

Kırılmalı Panel Birim Kök

Alba ve Park (2005)

Türkiye

1973:12002:7

Aylık

TAR

SGP 5 Ülke için
Geçerli ve 5'i için
Geçersiz
SGP Geçerli

Cerrato ve Sarantis
(2007)

20 OECD
Ülkesi

1973:12000:1
ve
1981:11999:10

Aylık

Panel Birim Kök

SGP Geçersiz

Kalyoncu ve
Kalyoncu (2008)
Çağlayan ve Sak
(2009)

25 OECD
Ülkesi

1980:12005:4

26 OECD
Ülkesi

1996:12006:4

Lau(2009)

4 OECD Ülkesi

Breitung ve
Candelon (2005)

Kalyoncu, Kula ve
Aslan
(2010)

13 MENA
Ülkesi

Dönem

Çeyreklik

Panel Birim Kök

SGP Geçerli

SGP Geçerli

Aylık

Panel Birim Kök ve Pedroni
Panel
Eşbütünleşme

SGP Geçersiz

19501995

Yıllık

Panel Birim Kök

SGP Geçerli

19701998

Yıllık

Kırılmalı Birim
Kök

SGP Geçerli

Güloğlu vd.
(2011)

18 Ülke

1991:12008:3

Aylık

Kırılmalı Panel Birim Kök

SGP Geçerli

Holmes vd.
(2012)

26 OECD
Ülkesi

1972:12008:2

Çeyreklik

Kırılmalı Panel Birim Kök

SGP Geçerli

9 GOÜ ve

Aylık

Lineer, Lineer Olmayan ve

SGP Geçerli

Afrika Ülkeleri

1995:12010:2
ve
1994:122009:5

Yıldırım ve Yıldırım
(2012)

Türkiye

1990:12009:12

Yıldırım vd.(2013)

Türkiye ve AB15, G-8,OECD
ülkeleri
OECD ülkeleri

Güney vd., (2012)

Ceylan ve Ulucan
(2014)

Aylık

Kırılmalı Birim
Kök
Kırılmalı Birim
Kök

SGP Geçerli

Yıllık

Panel Birim Kök

SGP Geçerli

1970-2013

Yıllık

KSS ve AESTAR testleri

5 ülkede geçersiz,
20 ülkede SGP
Geçerli
SGP Geçersiz

1975-2012
1980-2012

Tıraşoğlu (2014)

OECD ülkeleri

1993.Q1-2011.Q1

Çeyreklik

Yapısal Kırılmalı Birim Kök

Çeviş ve Ceylan
(2015)

Kırılgan beşli
ülkeleri

2003:1-2013:8

Aylık

Eşbütünleşme Analizi

Jiang vd. (2015)

34 OECD
ülkesi

1994.01-2013.08

Aylık

Panel Birim Kök
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Örneklem
Türkiye

Karagöz ve Saraç
(2016)
Jiang, Jian, Liu & Su
(2016)
Çil ve Dülger (2017)

10 Orta ve
Doğu Avrupa
Ülkesi
Türkiye

Büberkökü (2018)

Mike (2018)
Köktürk ve Ural
(2019)
Aydın (2019)

21 Yükselen
Piyasa
Ekonomisi
15 Gelişen
Piyasa
Ekonomisi
Türkiye
Türkiye

Dönem

Frekans
Aylık

2003:1-2013:6
2000-2013
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Yöntem
Doğrusal Olmayan Birim Kök
Testleri

Sonuç
SGP Geçersiz

Doğrusal Olmayan Birim Kök
Testleri

SGP Geçerli

1991:01-2015:12

Aylık

Eşbütünleşme Analizi

SGP Geçersiz

2003.01-2012.12

Aylık

Eşbütünleşme Analizi

SGP Geçersiz

2003Q1-2015Q4

Çeyreklik

Yapısal Kırılmalı Birim Kök
Testi

SGP Geçersiz

2003:1-2018:12

Aylık

Fourier Durağanlık Testi

SGP Geçerli

1992:01-2018:12

Aylık

Fourier Durağanlık Testi

SGP Geçerli

4. Ekonometrik Analiz
4.1. Veri ve Yöntem

Çalışmada, G7 ülkelerine yönelik [1960-2019] dönemi yıllık verileri için satın alma gücü
paritesinin varlığını belirlemek amaçlı zaman serileri ekonometrik yöntemleri kullanılacaktır.
Çalışmada öncelikle analizlere dahil edilen ülkeler arasındaki yatay kesit bağımlılığının varlığı
yapılan testlerle ispatlanmış ve daha sonra homojenlik testleri uygulanmıştır. Bu doğrultuda
serilerin durağanlığı birinci nesil birim kök testlerinden Im vd. (2003), Maddala ve Wu (1999)
ve Choi (2001) testleri ve ikinci nesil panel birim kök testi olan CADF birim kök testi ile
incelenmiştir. Benzer şekilde değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki de yatay kesit
bağımlılığını göz önünde bulunduran Westerlund & Edgerton (2007) tarafından geliştirilen LM
Bootstrap eşbütünleşme testi ile incelenmiştir. Veriler https://www.oecd.org veri bankasından
oluşturulmuştur. Analizler Gauss kodları ve Eviews 10.0 sürümü yardımıyla elde edilmiştir.
Modelde yer alan değişkenler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2: Analizde Kullanılan Değişkenlerin Tanıtımı
Değişken
Gösterimi
Ulusal TÜFE / ABD TÜFE
RPR
Nominal Döviz Kuru (Yerli Para / $)

NER

Tanımı
Bağımsız Değişken
Bağımlı değişken

4.2. Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Testleri
Panel veri analizlerinde öncelikle değişkenlerin homojen olup olmadıkları incelenmelidir.
Değişkenlerin homojen ya da heterojen olması, uygulanacak olan birim kök ve eşbütünleşme
testlerinin biçimini değiştirmektedir. Seriler arasındaki yatay kesit bağımlılığı Pesaran (2004)
tarafından geliştirilen LM CD testi ile Pesaran vd. (2008) tarafından sapması düzeltilen LM adj.
testi kullanılarak analiz edilmiş ve test sonuçları Tablo 2’de sunulmuştur. Test sonuçlarının
olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotezi (yatay kesit bağımlılığı yoktur)
red edilmiş ve seriler arasında yatay kesit bağımlılığı olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, Pesaran ve
Yamagata (2008) çalışmalarında delta tilde ve düzeltilmiş delta tilde testleri kullanılarak
katsayıların homojenliği test edilmiş, test sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Test sonuçlarının
olasılık değerleri %1 ve %5’den küçük olduğu için sıfır hipotez (eğim katsayıları homojendir)
red edilmiş ve katsayıların heterojen olduğu belirlenmiştir.
Tablo 3: Yatay Kesit Bağımlılığı ve Homojenlik Test Sonuçları
154

10th SCF International Conference on “Institutional, Economic and Social
Impacts of Globalization and Liberalization”

Antalya/Turkey
8-10th October 2020

Yatay kesit bağımlılığı testi ( : Yatay kesit bağımlılığı yoktur)
Test
Test istatistiği
p-değeri
LM (Breusch and Pagan (1980)
45.952
0.001
LM adj (Pesaran vd. (2008)
43.661
0.000
LM CD (Pesaran (2004)
43.893
0.000
Homojenlik testi ( : Eğim katsayıları homojendir)
Test
Test istatistiği
p-değeri
Delta_tilde
8.732
0.000
Delta_tilde_adj
8.905
0.000
4.3. Birim Kök Test Sonuçları
Birinci nesil birim kök testleri homojen ve heterojen modeller olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Katsayılar heterojen çıktığı için heterojen model varsayımına dayanan Im, Pesaran ve Shin
(2003), Maddala ve Wu (1999), Choi (2001) birinci nesil birim kök testleri kullanılacaktır.
Tablo 4 : Panel Birim Kök Testi Sonuçları
Maddala&Wu Test
1. Mertebe
Değişkenler
Düzey
Fark
Trend+Sabit
Sabit

Im, Pesaran & Shin Test
1. Mertebe
Düzey
Fark
Trend+Sabit
Sabit

Choi Test
1. Mertebe
Düzey
Fark
Trend+Sabit
Sabit

RPR
0.963(0.261) 5.372(0.000)* 1.114(0.149) 7.483(0.000)* 0.931(0.145)

9.352(0.000)*

NER
1.291(0.156) 6.372(0.000)* 1.208(0.122) 9.338(0.000)* 1.178(0.136) 10.034(0.000)*
*0.05 için durağan değişken
Not: Olasılık (p) değerleri parantez içinde verilmiştir.Testlerin sıfır hipotezi birim kök vardır şeklindedir. Optimal gecikme
uzunluğu Schwarz bilgi kriteri kullanılarak belirlenmiştir.

Tablo 4’de görüldüğü üzere, tüm değişkenler düzey değerlerinde birim köke sahiptir. Buna
karşılık, birinci mertebe fark serileri birim kök içermemektedir. Bu nedenle, tüm değişkenlerin
I(1) oldukları başka bir ifadeyle; 1. mertebe fark için durağan oldukları görülmektedir.
Birinci nesil birim kök testleri, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinin bağımsız olduğu ve
paneli oluşturan birimlerden birine gelen şoktan, tüm yatay kesit birimlerinin aynı düzeyde
etkilendikleri varsayımına dayanmaktadır. Oysa, paneli oluşturan yatay kesit birimlerinden
birine gelen bir şokun, diğer birimleri farklı düzeyde etkilenmesi, daha gerçekçi bir yaklaşımdır.
Bu eksikliği gidermek için yatay kesit birimleri arasındaki bağımlılığı göz önünde bulundurarak
durağanlığı analiz eden ikinci nesil birim kök testleri geliştirilmiştir. Panel veri setinde yatay
kesit bağımlılığı varlığı reddedilirse, 1. nesil birim kök testleri kullanılabilir. Bununla birlikte
panel verilerinde yatay kesit bağımlılığı varsa, 2. nesil birim kök testlerini kullanmak daha
tutarlı, etkin ve güçlü tahminleme yapılmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada yatay kesit
bağımlılığı belirlendiği için ikinci nesil birim kök testleri kullanılmalıdır. İkinci nesil birim kök
testlerinden CADF kullanılmıştır. Pesaran (2007) tarafından geliştirilen CADF testi sonuçları
Tablo 5’ de verilmiştir.
Tablo 5: Panel CADF Birim Kök Testi Sonuçları
Değişkenler

RPR
NER

Sabit
-1.372
-1.096

Düzey
Sabit + Trend
-1.390
-1.174

1. mertebe fark
Sabit
Sabit + Trend
-9.562*
-10.271*
-10.226*

*%5 için Ho red, durağan değişken
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CADF testlerinde, maksimum gecikme uzunluğu 3 olarak alınmış ve optimal gecikme uzunluğu
Schwarz bilgi kriterine göre belirlenmiştir. Sıfır hipotezinin %1 ve %5 anlamlılık düzeyinde
reddedildiğini görülmektedir. Birim kök test sonuçları serilerin düzeyde durağan olmadığını
diğer bir ifadeyle birim kök içerdiklerini, değişkenlerin I(1) düzeyinde durağan olduğunu
göstermektedir.
4.4. Panel Eşbütünleşme Testi
Bu çalışmada değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesi amacıyla Westerlund
ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen LM Bootstrap panel eşbütünleşme testinden
faydalanılmıştır. LM Bootstrap panel eşbütünleşme testi McCoskey ve Kao (1998) tarafından
geliştirilen Lagrange multiplier testine dayanmaktadır. LM istatistiği;

LM N 

1
N
T
W 2 Si2,t


i 1
t 1 i
NT2

(1)

denklemi ile hesaplanmaktadır. S2i,t gösterimi hata terimlerinin kısmi toplamlarını; W-2i, hata
terimlerinin uzun dönem varyanslarını ifade etmektedir. Testin yatay kesit bağımlılığına izin
vermesi, eşbütünleşme ilişkisini paneldeki tüm ülkeler için belirlemesi, eşbütünleşme
denkleminde otokorelasyon ve değişen varyansa izin vermesi, küçük örneklemlerde de etkin
sonuçlar üretebilmesi en temel avantajlarıdır. Testin boş hipotezi paneldeki tüm ülkeler için
eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu yönünde olup hesaplanmasında bootstrap simülasyonundan
faydalanılmaktadır. Yatay kesit bağımlılığının mevcut olması durumunda bootstrap kritik
değerler kullanılmaktadır. LM test istatistiği ve olasılık değerleri bootstrap kullanarak
hesaplanmaktadır. Hesaplanan LMN+ test istatistiği ile eşbütünleşmenin mevcut olduğuna
yönünde kurulan H0 hipotezi sınanmaktadır.
Tablo 6: Westerlund ve Edgerton (2007) LM Boostrap Eşbütünleşme Sonuçları
Sabit
Sabit ve Trend
İstatistik
Asimptotik Bootstrap İstatistik
Asimptotik Bootstrap
LMN+
p-değeri
p-değeri
p-değeri
p-değeri
0.962

0.144

0.385

1.271

0.183

0.425

Not: Bootstrap olasılık değerleri 10.000 tekrarlı dağılımdan elde edilmiştir. Asimptotik olasılık değerleri, standart normal
dağılımdan elde edilmiştir. Gecikme değeri 3 alınmıştır.

Tablo 6’daki sonuçlar incelendiğinde, seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin var olduğu
(p>0.05) görülmektedir. Bu durumda seriler uzun dönemde birlikte hareket etmektedir.
Ekonometri literatüründe, satın alma gücü paritesi hipotezinin mutlak versiyonu, reel döviz
kurunun trend durağan olmasını veya reel döviz kurunun bileşenlerinin (nominal döviz kuru ve
nispi fiyatlar) eşit bir biçimde eşbütünleşik olması gerektiğini ifade etmektedir (Güloglu vd.,
2011: 1). Bu durumda satın alma gücü hipotezi G7 ülkeleri için kabul edilmiştir.
5. Sonuç
Ülkelerin mal ve hizmetler için fiyat seviyelerinin döviz kurlarını temsil ettiği düşüncesinden
yola çıkarak, fiyat seviyeleri arasında ilişki kurmaya çalışır. SGP, iki ülkenin ulusal fiyat
seviyeleri ortak para birimi cinsinden ifade edildiğinde, fiyat seviyeleri arasında uzun dönemli
ilişkinin varlığını ileri sürmektedir. Özellikle uluslararası rekabeti ölçmede reel döviz kurları
önemli bir gösterge özelliği taşımaktadır. Bu özelliği de yurtdışında üretilen malların yurtiçinde
üretilen mallar cinsinden nispi fiyatını yansıtmasından ileri gelmektedir. Bu nedenle, reel döviz
kurlarındaki değişim ve sapmalar yakından takip edilmelidir.
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Bu çalışmanın amacı, G7 ülkeleri için, SGP hipotezinin geçerliliğini nominal döviz kuru ve
ulusal TÜFE / ABD TÜFE oranı değişkenleri açısından eşbütünleşme analizi ile test etmektir.
Westerlund ve Edgerton (2007) tarafından geliştirilen LM Bootstrap panel eşbütünleşme
sonucunda eşbütünleşmenin varlığı belirlenmiştir. Bu durumda, satın alma gücü hipotezi G7
ülkeleri için kabul edilmiştir. Ele alınan serilerin doğrusal birleşimleri durağandır ve SGP
hipotezi güçlü formda geçerlidir. Bu nedenle, G7 ülkelerinin ekonomi politikaları yürütücüleri,
SGP’ye dayalı olarak dış ticaret stratejilerini belirleyebilecek, döviz kurunun optimum
düzeyine karar vererek ulusal paranın değerini de muhafaza edecek şekilde para politikaları
uygulayabileceklerdir.
Bu durum iktisadi olarak, incelenen ülkelerde ele alınan dönemde, istikrarlı bir döviz kuru
politikası olduğunu göstermektedir. Bu ülkelerde reel kurdan sapmaların kalıcı olmadığı ve
nominal kurun fiyat farklılıklarını ortadan kaldıracak şekilde gerçekleştiğini söylemek
mümkündür.
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Türk Vergi Hukukunda Mükellef Hakları
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Özet
Türk Vergi Sisteminde Mükellef odaklı yaklaşım 2005 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı bağlı kuruluşu olarak
kurulan Gelir İdaresi Başkanlığı ile hayata geçmiş olup bu kapsamda, kaliteli hizmet sunma anlayışından ödün
vermeden mükellef memnuniyeti, vergi bilinci ile gönüllü uyumu artırma, vergi tahsilatında etkinliği ve kayıtlı
ekonomiyi teşvik etme amaçlanmaktadır. Türkiye'de mükellef hakları konusu, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından
2006 yılında yayınlanan "Mükellef Hakları Bildirgesi" ile hızlı bir gelişim içerisine girmiştir. Söz konusu bildirge
ile mükellefler ve vergi daireleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi, mükellef hak ve yükümlülüklerinin
bilinmesine yönelik düzenleme ve uygulamalar sayesinde vergiye gönüllü uyumun arttırılması amaçlamaktadır.
Bu doğrultuda, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından vergi bilinci ve vergiye gönüllü uyumun arttırılması,
mükelleflerin vergi hukukundan doğan hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirilmesi, mükellefler ve vergi
daireleri arasında iletişim kanallarının hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi, mükelleflerin talep ve şikayetlerini
değerlendirerek bu konuda gerekli işlemlerin yapılıp mükellef memnuniyetinin sağlanması gibi faaliyetler
yürütülmektedir.
Bu çalışmada, Türk Vergi Sisteminde mükellef hakları konusu ile idarenin eylem ve işlemlerine karşı vatandaşlara
tanınan hakların neler olduğu, hangi mercilere başvurulabileceği ve vergilendirme sürecinde sahip olunan haklar
ile mükellef memnuniyeti konusu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Vergi, mükellef, mükellef hakları
JEL Sınıflandırması: H29, K34
Taxpayer Rights in Turkish Tax Law
Abstract
Taxpayer-focused approach in the Turkish Tax System was implemented in 2005 with the Revenue
Administration, which was established as a subsidiary of the Ministry of Treasury and Finance, and within this
scope, taxpayer satisfaction, tax awareness and voluntary compliance, increase efficiency in tax collection and
encourage the registered economy without compromising the understanding of quality service is aimed. taxpayer
rights issues in Turkey, Revenue Administration, published in 2006 by the "Taxpayer Bill of Rights" and has
entered into a rapid development. With this declaration, it is aimed to improve the relations between taxpayers and
tax offices, to increase voluntary tax compliance by means of regulations and practices aimed at knowing taxpayer
rights and obligations. In this direction, the Ministry of Treasury and Finance will increase tax awareness and
voluntary compliance with tax, inform taxpayers about their rights and obligations arising from tax law, conducting
communication channels between taxpayers and tax offices quickly and effectively, evaluating the demands and
complaints of taxpayers and taking necessary actions in this regard. Activities such as ensuring taxpayer
satisfaction are carried out.
In this study, the subject of taxpayer rights in the Turkish Tax System, what are the rights granted to citizens
against the actions and procedures of the administration, which authorities can be applied to, the rights owned
during the taxation process and the subject of taxpayer satisfaction are discussed.
Keywords: Tax, taxpayer, taxpayer rights
JEL Classification: H 29, K34
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1. Giriş
Devletlerin var olduğu günden bu yana kamu hizmetlerinin finansmanı noktasında ihtiyaç
duyduğu en önemli gelir kaynağını vergilerden oluşmaktadır. Devletler, egemenlik yetkisini
kullanarak çeşitli amaçlarla cebri olarak aldıkları vergileri hukuki düzenlemelerle bellirli bir
düzleme oturtturmuşlardır. Bu kapsamda vergi mükellefleri vergisel ödevlerini yerine getirmek
mecburiyetinde olmalarının yanında çeşitli bir takım hakları da elde etmişlerdir. Bilindiği üzere
vergisel işlemlerde alacaklı konumda olan devlet bir tarafı, vergi borcunu ödemek durumunda
olan mükellef diğer tarafı oluşturmaktadır. Burada söz konusu olan borç ilişkisinde alacaklı
olan tarafın egemenlik yetkisi ile donatılmış olan devlet olması zor kullanma yetkisi ile
donatılmış olmasına neden olmakta ve bu durum vergiyi normal bir borç ilişkisinden farklı bir
konuma taşımaktadır. Ulusal ve uluslararası düzlemde kabul edilen ve evrensel nitelik taşıyan
insan hakları içerisinde, kişilerin devlet ile ilişkilerinde sahip olduğu bir takım hakları mevcut
olup özellikle vergisel ilişkilerden kaynaklanan haklardan olan ve mükellef hakları olarak
adlandırılan haklar kişileri devletin kullandığı vergileme yetkisi karşısında hukuki bir zırh gibi
korumaktadır.
Ülkemizde vergi toplamakla yetkili kurum olan Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek ve tüzel
kişilerin bir vergi mükellefi olarak vergiye gönüllü uyumunu sağlamak ve mükellef merkezli
kaliteli hizmet sunmak amacıyla çeşitli çalışmalar içerisine girmiş olup özellikle 2006 yılında
yayınlanan "Mükellef Hakları Bildirgesi" ile bu konuya çok önem verdiğini göstermektedir.
Sözü edilen bildirge ile mükellefler ve vergi daireleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi
hedeflenmiş, mükelleflerin hak ve yükümlülüklerini bilmesine yönelik düzenleme ve
uygulamalar sayesinde vergiye gönüllü uyumun arttırılması amaçlanmıştır.
Bu çalışma kapsamında vergi mükelleflerinin genel hakları ana başlıklar halinde, özel hakları
ise başlıklar halinde ve önemli noktalarını içerecek şekilde ele alınarak açıklanmıştır.
2. Vergi Mükelleflerinin Hakları
2.1. Genel Haklar (Anayasa ve Kanunlardan Doğan Haklar)
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Anayasa ve Kanunlardan aldığı vatandaşlıktan ileri gelen
haklardır. Vergi mükellefleri de vergisel konularda idareyle ilişkilerinde bu genel haklardan
yararlanabilirler. Bu haklar aşağıdaki tabloda ele alınmıştır.
Tablo 1: Mükelleflerin genel hakları

Kaynak: Gelir İdaresi Başkanlığı Mükellef Hakları ve Ödevleri Rehberi
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2.2. Özel Haklar (Vergi Kanunlarından Doğan ve Mevzuatta Yer Alan Haklar)
Mükelleflere özellikle 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nda önemli haklar verildiği
görülmektedir. Söz konusu bu haklar mükelleflerin vergisel işlemler sırasında ve vergi
kanunlarının uygulanması esnasında karşılaştıkları özel durumlar ve işlemler ile ilgili olarak
sahip oldukları haklardır. Bu haklar aşağıda başlıklar halinde ele alınıp kısaca açıklanacaktır.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Uzlaşma Hakkı,
Pişmanlık Hakkı,
Düzeltme Talebinde Bulunma Hakkı,
Şikâyet Yoluyla Müracaat Hakkı,
Ödeme Emrine Karşı İtiraz Hakkı,
Vergi Mahremiyeti Hakkı,
Tecil - Taksitlendirme Hakkı,
Vergi İncelemesi Sırasındaki Haklar,
Cezalarda İndirim Hakkı,
Vergi Ödeme Hakkı,
Özelge Talep Hakkı,
Mahsup ve İade Talep Hakkı,

2.2.1. Uzlaşma Hakkı
Uzlaşma; vergi mükellefi ile vergi idaresi arasında vergisel işlemlerle ilgili olarak ortaya
çıkabilecek uyuşmazlıkların barışçıl yollarla giderilmesini ve anlaşılmasını sağlamaya yönelik
gerçekleştirilen bir süreçtir.
213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nda uzlaşmaya konu edilebilecek hususlar şu şekilde ifade
edilmiştir. Buna göre;
”i) İkmâlen, re’sen veya idarece tarhiyatta tarh edilen bütün vergi, resim ve harçlar ile
bunlara ilişkin vergi cezalarının tahakkuk edecek miktarları konusunda yapılacak tarhiyatta;
vergi ziyaına (usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı
kesilen vergi ziyaı cezaları hariç) neden olunmasının kanunlara yeterince nüfuz edilememesi
veya VUK’un 369’uncu maddesinde belirtilen yanılmadan kaynaklandığının,
ii) VUK’un 116, 117 ve 118’inci maddelerinde yazılı vergi hataları ile bunun dışında her
türlü maddi hata bulunduğunun,
iii) Yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş farklılığı olduğunun ileri
sürülmesi halinde” (VUK Ek. Md. 1),
vergi mükellefleri uzlaşma müessesesinden yararlanabilecektir (Akdoğan, 2006: 143-4).
2.2.2. Pişmanlık Hakkı
Vergi hukuk sistemi içerisinde vergi mükelleflerine tanınan haklardan birisi de “pişmanlık ve
ıslah müessesesi”dir. Söz konusu bu müessese VUK’un 371’inci maddesinde düzenlenmiştir.
Pişmanlık ve ıslah müessesesi, beyana dayanan vergilerde, vergi ziyaı cezası gerektiren fiilleri
işleyen mükelleflerle söz konusu bu suçlara iştirak edenlerin kanuna aykırı davranışlarının vergi
idaresi tarafından tespit edilmeden önce kendiliğinden dilekçe ile ilgili makamlara haber
vermeleri ve ortaya çıkan meblağları belirli şartlarda ödeyen mükelleflere, belli şartlarla vergi
ziyaı cezası kesilmemesini esas alan bir uygulamadır.
2.2.3. Düzetme Talebi Hakkı
VUK’un 122’nci maddesinde mükellefler vergi işlemlerinde yapılan hataların düzeltilmesi için
ilgili vergi dairelerinden yazılı olarak talep edebilirler. İlgili vergi dairesi kendilerine intikal
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eden düzeltme işlemlerini 30 gün içinde sonuçlandırır. Yapılan inceleme sonucunda düzeltme
talebinin haklı olduğuna karar verildiği taktirde düzeltme işlemi yapılır. Düzetme talebi yerinde
görülmediği takdirde bu durum yazı ile mükellefe bildirilir. Eğer düzeltme talebine 60 gün
içerisinde vergi dairesi tarafınadan cevap verilmemesi halinde düzetme talebi reddedilmiş
sayılır. Bu durumlarda mükellef kendisine tebliğin yapıldığı ve talebinin reddedilmiş sayıldığı
tarihten itibaren 30 gün içerisende vergi mahkemesine yapılan işlem aleyhine dava açabilir.
2.2.4. Şikâyet Yolu ile Müracaat Hakkı
VUK’un 124’üncü maddesi “Hazine ve Maliye Bakanlığı’na Şikâyet yolu ile müracaat”
müessesesini, düzenlemektedir. Söz konusu bu düzenlemeye göre; vergi mahkemesine dava
açma süresi geçtikten sonra düzeltme talepleri reddedilen kişiler şikâyet yoluyla Maliye
Bakanlığı’na müracaat edebileceklerdir. Diğer bir ifadeyle, vergi dava açma süresini kaçıran
mükelleflerin vergi hatalarının düzeltilmesi istemiyle yani şikâyet yoluyla Hazine ve Maliye
Bakanlığı’na başvurabileceklerdir.
2.2.5. Ödeme Emrine İtiraz Etme Hakkı
Ödeme emri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’a göre
vadesinde ödenmeyen kamu alacakları için düzenlenen bir belgedir. Kamu (vergi) borcunu
vadesinde ödemeyen vergi mükellefleri adına vergi dairesince düzenlenen ödeme emri,
borçlulara 15 gün içerisinde borçlarını ödemeleri veya mal bildiriminde bulunmaları hususunda
yapılan bir bildirimdir.
Vergi mükelleflerinin sahip olduğu haklardan birisi de ödeme emrine karşı itirazdır. 6183 sayılı
Kanuna göre mükellefler kendilerine ilgili vergi dairesinden yapılan ödeme emirlerine karşı;
böyle bir borcunun olmadığı, borcunu kısmen ödendiği ve borcun zamanaşımına uğradığı
yönündeki gerekçelerle tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava
açabilirler.
2.2.6. Vergi Mahremiyeti Hakkı
VUK’un 5’inci maddesinde vergi mahremiyeti konusu düzenlenmiş olup söz konusu
düzenlemeye göre yaptıkları görev, bulundukları konum dolayısıyla mükelleflerin ve
mükellefle bağlantılı kişilerin şahıslarına, iş, işlem ve hesap durumlarına, işlerine, işletmelerine,
servetlerine veya mesleklerine müteallik olmak üzere sırları veya gizli kalması lazım gelen
diğer hususlar hakkında bilgi sahibi olanlar, bunları gizlemekle yükümlüdürler ve bu bilgileri
kendilerinin veya üçüncü şahısların faydasına kullanamazlar. Söz konusu bu yasak, kişiler
görevlerini terk etseler bile devam edecektir.
2.2.7. Tecil - Taksitlendirme Hakkı
Tecil erteleme demektir ve kamu borcunun ödeme vadesinin ertelenmesi olarak ifade edilir.
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48’nci maddesinde;
mükellefin kamu borcunu vadesinde ödemesi veya borcunu vadesinde ödememesinden dolayı
yapılan haczin tatbiki ya da haczedilmiş malların paraya çevrilmesi mükellefi çok zor duruma
düşürecekse, söz konusu kamu borçlarının tecil edilebilme imkânı getirilmiştir.
2.2.8. Cezalarda İndimi Hakkı
Vergi Usul Kanunu’nun 376’ncı maddesinde yer alan düzenlemeye göre vergi cezalarında
indirim uygulamasında; ikmâlen, re’sen veya idarece tarh edilen vergi ve vergi cezalarını,
ihbarnamenin mükellefe tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde bağlı olunan vergi dairesine
dilekçe ile başvurularak vadesinde veya teminat gösterilerek vadenin bitmesinden itibaren 3 ay
içinde ödeneceğinin taahhüt edilmesi halinde; vergi ziyaı cezalarında birinci defada ceza
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miktarının 1/2’si, sonra kesilenlerde 1/3’ü; usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezalarında ceza
miktarının 1/3’ü oranında indirim yapılır.
2.2.9. Mukteza (Özelge) Talep Hakkı
Vergi Usul Kanunu’nun 413’üncü maddesinde, vergi mükelleflerinin Hazine ve Maliye
Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından
muğlak ve tereddüt duydukları hususlar hakkında izahat isteyebilecekleri belirtilmiştir. Bu
durumda yetkili makamlar mükelleflerin kendilerinden dilekçe talep edecekleri açıklamaları en
kısa zamanda özelge ya da diğer bir deyişle mukteza veya sirküler ile yanıtlamak zorundadır.
2.2.10. Mahsup ve İade Talep Etme Hakkı
Tevkifat yoluyla alınan vergilerin yıllık beyannamede beyan edilen ve ödenmesi gereken
vergilerden mahsubu sonunda kalan kısmının ise diğer vergi ve SGK prim borçlarına mahsup
talebi, tutarının ne kadar olduğuna bakılmaksızın ve inceleme raporu ve teminat aranılmadan
yerine getirilir.
Nakden iade taleplerinde ise durum farklıdır. Öncelikle talebin dilekçe ile yapılması şarttır.
Tevkifat yoluyla alınan vergilere ilişkin nakden iade talebi tutarının 10.000 TL’yi geçmemesi
durumunda iade talebi, ilgili yıl içinde yapılan tevkifatlara ilişkin tablo ile birlikte, Gelir Vergisi
Kanunu’nun 252 Seri No.lu Genel Tebliğinde gelir veya kazanç türüne göre ayrı ayrı belirtilmiş
belgelerin iade talebini içeren dilekçeye eklenmesi şartıyla inceleme raporu ve teminat
aranmadan yerine getirilir.
Eğer nakden yapılacak iade talebinin 10.000 TL’nin üzerinde olması halinde, 10.000 TL’yi
aşan tutardan 100.000 TL’ye kadar olan bölümü mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi
düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca veya vergi
inceleme raporuna göre iade edilir. Teminat gösterilmesi durumlarında ise inceleme sonucu
beklenmeksizin iade işlemi yerine getirilir.
3. Vergi İnceleme Sürecindeki Mükellefin Hakları
Vergi incelemesi sürecinde mükellefin hakları aşağıda başlıklar halinde verilecektir (GİB,
2014: 9,10). Bu konu çok geniş olup ayrı bir makalenin konusunu ihtiva etmektedir.
Vergi İnceleme Görevlilerinin Kimliğini Görme Hakkı
Yapılan İncelemenin Konusunu ve Kapsamını Öğrenme Hakkı
İncelemenin Mükellefin Kendi İşyerinde Yapılmasını İsteme Hakkı
Zorunlu Sebepler Nedeniyle İncelemenin Dairede Yapılmasını İsteme Hakkı
Defter ve Belgelerini İbraz Etmek İçin Ek Süre İsteme Hakkı
Vergi İnceleme Raporlarının Mevzuata Uygun Olmasını İsteme Hakkı
İşyerinde Yapılan İncelemelerde Resmi Mesai Saatleri Dışında İnceleme
Yapılmamasını İsteme Hakkı
8) İncelemenin İşyerinin Faaliyetini Engellememesini İsteme Hakkı
9) İncelemenin Her Safhasında Bilgi Edinebilme Hakkı
10) İhtiyati Haciz Sebebine İtiraz Edebilme Hakkı
11) Fiili Envanterin Yapılmasının Gerektirdiği Giderlerin Kendisine Ödenmesini İsteme
Hakkı
12) El Konulmuş Defter ve Vesikalardan Faydalanma Hakkı
13) Arama Kararının Gösterilmesini İsteme Hakkı
14) Hakkında Yapılan İhbarın Doğru Çıkmaması Sonucunda Muhbirin Adını İsteme Hakkı
15) Süresi Gelen Beyannamelerini Verebilmek İçin Muhafaza Altındaki Defter ve
Belgelerini İsteme Hakkı
16) İnceleme Sırasında Müşavir ve/veya Avukat Bulundurma Hakkı
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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17) İncelemenin Kanunda Belirtilen Sürelerde Bitirilmesini İsteme Hakkı
18) Vergi İnceleme Tutanaklarına İtiraz ve Görüşlerinin Yazılmasını İsteme Hakkı
19) Kayıtların İşlenmesi İçin Ek Süre İsteme Hakkı
20) Kayıtlarını Yeniden Tasdik Ettireceği Bir Deftere veya İade Edilen Defterine İşleme
Hakkı
21) Vergi İncelemesinin Bittiğine İlişkin Resmi Bir Yazıyı İsteme Hakkı
22) Vergi Mahremiyetine Uyulmasını İsteme Hakkı
23) Tutanaktan Bir Nüsha Alma Hakkı
24) Mükellefin Rapor Değerlendirme Komisyonunca Dinlenmesi
25) Uzlaşma Hakkı
26) Dava Açma Hakkı
4. Sonuç
Mükellef haklarının bir kavram olarak ortaya çıkması ve gelişmesi, gelişen dünyada temel hak
ve özgürlük kapsamında ele alınacağı gibi vergi sistemlerinde meydana gelen yenilikler
çerçevesinde de değerlendirilebilir. Günümüzde kişiler, insan oluşundan doğan bu haklarını
devletler karşısında en iyi şekilde aramalıdır. Vergisel işlemlerin piskolojik boyuttada ele
alınmasıyla ortaya çıkmış olan vergi bilinci, vergi algısı, mükellef davranışları gibi kavramlar
vergi kayıp ve kaçaklarını önlemede vergi dairelerine bazı önemli yükümlülükler getirmiştir.
Günümüz dünyasında bir çok ülkenin mevzuat sistemleri içerisinde faklı düzenlemlerle de olsa
mükellef haklarına yer verdikleri görülmektedir. Bu düzenlemelere baktığımızda gerek
Anayasal boyutta gerek kanun boyutunda ve gerekse de ülkelerin Maliye Bakanlıkları
aracılığıyla düzenledikleri genelge ve bildirgelerde kabul edilmiş bulunmaktadır. Ancak bu
yapılanlar mükellef hakları açısından tek başına yeterli değildir. Bu bağlamda tüm dünya
ülkeleri bir araya gelerek söz konusu hakların korunması noktasında tekdüzeliği sağlayacak
adımlar atmalı ve mükellef haklarının tüm dünyada uygulanmasına yönelik gerekli hassasiyeti
göstermeleri gerekmektedir. Dolayısıyla burada önemle vurgulanması gerekir ki, ülkelerin tek
başlarına yapmış oldukları mükellef hakları noktasındaki düzenlemeler tek başına yeterli
olmayıp, mükellef hakları noktasında etkin ve adil çalışan bir vergi sisteminin inşası için
mükellef hakları merkezli uluslararası çalışmalara ihtiyaç vardır.
Mükellef hakların noktasında karşılaşılan önemli sorunlardan birisi de mükelleflerin sahip
oldukları haklar konusunda bilinçli olmadıklarıdır. Ülkemizde mükellefler, mükellef hakları
konusunda yeterli derecede bilgiye sahip değillerdir. Bu durumun oluşmasında önceki yıllarda
uygulanan vergi politikalarının etkileri de bulunabilir. Osmanlı döneminde vergi toplamakla
görevli atlı tahsildarların halka yönelik uygulumaları ve hak arama kavramının o zamanlar
neredeyse olmaması özellikle vergi konusunda şuan ki toplumda bile hak arama kavramının
gelişmemesine neden olduğu düşünülebilir. 2005 yılında kurulan Hazine ve Maliye Bakanlığına
bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı mükellef hakları ve ödevleri konusuna çok önem vermektedir.
Kuruluşundan bir sene sonra 2006 yılında Mükellef Hakları Bildirgesini yayınlayarak mükellef
hakları noktasında önemli bir çalışma yapmıştır. Başkanlık ayrıca yayınladığı broşörler
yaptırdığı reklamlar aracılığıyla mükellefleri sahip oldukları haklar konusunda bilgilendirme
faaliyetlerine devam etmektedir.
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Finansal Derinleşme Açısından Gelişmekte Olan Ülkelerin
Bayesci Faktör Analizi Yardımıyla Sınıflandırılması
Gökçe Tekin Turhan1

Özet
Gelişmekte olan ülkeler, finansal açıdan gelişip finansal derinleşmeyi sağladıkları ölçüde reel sektörlerini
geliştirebilir ve ekonomik yönden de kalkınmayı başarabilirler. Bunun gerçekleşebilmesi için, öncelikle
gelişmekte olan ülkelerin finansal derinleşme açısından, diğer ülkeler arasında nasıl bir konuma sahip olduğunu
bilmeleri gerekmektedir. Bu sayede her bir ülke finansal derinleşme açısından diğer ülkelerle hangi benzerlik ve
farklılıklara sahip olduğunu ve finansal açıdan gelişebilmek için hangi ölçütlere odaklanması gerektiğini daha iyi
anlayabilecek ve daha etkin politikalar geliştirebilecektir. Çalışmanın amacı, gelişmekte olan hangi ülkelerin
finansal derinleşme açısından farklı, hangilerinin benzer özellikler gösterdiğini Dünya Bankası verilerini
kullanarak ve Bayesci Faktör Analizi (BFA) yardımıyla belirlemektir. Gelişmekte olan 29 ülkenin 2019 dönemine
ait yıllık verileri için, %41,3’ü finansal derinleşme için başarılı, %58,7’si başarısız olarak elde edilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Finansal derinleşme, finansal derinleşme göstergeleri, Bayesci faktör analizi, gelişmekte olan
ülkeler
JEL Sınıflandırması: C11, E44, P34

Classification of Developing Countries based on Financial Depth
Using Bayesian Factor Analysis
Abstract
One of the factors that increase individual productivity within the organization is social capital. The social capital
Developing countries can develop their economies and real sectors to the extent that they develop financially and
enable financial depth. In order for this to happen, countries need to have a mechanism to monitor how they are
positioned in comparison to other countries in terms of financial depth. Such classification and comparison can
show each country similarities and differences with other countries and guide focus areas to increase financial
depth. The aim of the study was to use Bayesian Factor Analysis (BFA) to classify developing countries in terms
of financial depth and highlight key factors enabling this. Analysis of 2019 World Bank data for 29 developing
countries classified 41.3% of the countries as successful for financial depth versus 58.7% as unsuccessful.
Keywords: Financial depth, financial depth indicators, Bayesian factor analysis, developing countries
JEL Classification: C11, E44, P34

1. Giriş
Ekonomi politikalarının temel amacı sosyal refahı maksimum düzeyde gerçekleştirmek ise,
finansal derinleşmenin doğru yönetilmesi ve değişkenlerine bağlı verilerin doğru analizi ile
ekonomide var olan iki temel kesime yani; reel kesim ve finansal kesime işlerlik ve etkinlik
kazandırılması mümkün olacaktır (Oktayer, 2007:56). Finansal derinleşme, finansal kurum ve
kuruluşların yanı sıra finansal hizmet ve araçlarının yaygın kullanılır hale gelmesiyle
gerçekleşmektedir. Bu nedenle, etkili ve kabul edilebilir finansal politikalar sonucunda fon
kaynaklarının reel kesime aktarılması kolaylaşmaktadır. Finansal derinleşmenin yeterince
gerçekleşmediği ekonomilerde, finansal kesimde yer alan fonların reel sektöre aktarımı
zorlaşmakta, bu durum finansallaşmada etkin rol almaktadır (Luintel vd., 2016:98). Reel kesim
Assist.Prof., Nişantaşı University, Department of Banking and Finance, gokcetekinturhan@gmail.com, Orcid
number: 0000-0001-7039-6782
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ve finansal kesim arasında yaşanan fon aktarma işlevinin ne ölçüde gerçekleştiği finansal
derinleşmenin ne boyutta olduğuyla ilişkilidir. Bu anlamda, finansal piyasaların gelişmişliğini
tasarruflar ile yaratılan fon kaynaklarının verimli alanlara kanalize edilmesi oluştururken,
finansal derinleşmesini ise para arzının gayri safi yurtiçi hasıla içindeki oranı ve mali varlıkların
gayrisafi yurtiçi hasıla içindeki oranını oluşturmaktadır (Ono, 2017:323).
Ülkelerin finansal derinleşme düzeylerinin farklılaşmasında hangi faktörlerin önemli
olduğunun belirlenmesi, gelişmekte olan ülkelerin finansal derinleşmelerini etkileyen faktörleri
etkin bir şekilde analiz edebilmelerine, finansal gelişmelerini hızlandırabilmek için gerekli
önlemleri alabilmelerine ve etkili politikaları uygulayabilmelerine yardımcı olabilecektir
(Ouyang & Li, 2018: 241). Özellikle, gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyümelerinin
sağlanması bakımından finansal piyasaların yatırım ve tasarrufları hızlandırıcı etkisinden
faydalanmak adına finansal gelişme konusuna ağırlık vermiştir. Finansal gelişme ile ekonomik
büyüme arasındaki ilişkinin varlığı ve yönü hakkında araştırmalar artış göstermiştir. Finansal
gelişme süreçleri ülkeden ülkeye farklılıklar göstermekte olup aynı yeniliklerin aynı ilerlemeye
sebep olmayacağı açıktır (Shan, 2005:1356). İnsanların kültürel, ekonomik düşünceleri, toplum
bilinci farklı olduğundan tasarruf sahiplerinin sisteme katılımı farklı olacak ve finansal
gelişmenin yönü ve hızı da her ülke açısından eşit olmayacağı açıktır.

Şekil 1: Finansal Gelişmenin Unsurları
Finansal derinliği yüksek olan bir ülkede finansal erişim aynı oranda yüksek olmayabilir veya
finansal etkinliği yüksek olan bir ülkede finansal istikrar sağlanmamış olabilir. Bu nedenle,
ülkelerin finansal gelişmişlik seviyelerinin hangi alanla ilgili olduğu birbirinden farklılık
gösterebilir, yalnız bir alanda gösterilen gelişme arzu edilen şekilde ekonomi üzerinde olumlu
etki yaratmayabilir. Ülkelerin finansal gelişmişlik seviyelerini üst düzeylere taşımaları için
finansal yapılarının özelliklerine göre sistemlerinde ihtiyaç duyulan değişiklikleri ve yapılması
gereken yenilikleri tespit ederek hareket etmeleri gerekmektedir (Čihák vd., 2013: 12).
Finansal liberalleşme ve ardından teknolojinin gelişmesiyle birlikte finansal sektörde meydana
gelen değişimler finansal derinliğin artışını sağlamıştır. Her ülke finansal yapısına göre
dünyada ilerleyen ve derinleşen finansal sistemin getirdiği yenilikler ve sorumluluklardan farklı
ölçülerde etkilenmiştir. Finansal derinliğini yüksek seviyelere taşımış olan gelişmiş
ekonomiler, yeni finansal araçların yaratılması, daha önceki finansal araçların geliştirilmesi ve
finansal kurumlarının bu süreçte yeniliklere uyum sağlaması ile gelişen ülke ekonomilerine
öncülük etmektedir (Loayza & Ranciere, 2006: 1060). Özellikle, türev ürünlere ilişkin
piyasalarda derinliğin ve mobilitenin artmasıyla küresel anlamda tüm ülke ekonomilerini
ilgilendiren global finansal piyasalar önem kazanmıştır. Gelişen piyasalara sahip ülkeler de
kendi finansal derinleşme süreçlerinin tamamlanması adına küresel çaptaki finansal piyasaların
süreçlerini takip etmekte ve uyum sağlamaya çalışmaktadırlar (Barajas vd., 2013:24).
Finansal derinlik, gelişmekte olan piyasalarda artmakla birlikte hala büyük çoğunluğu gelişmiş
ekonomilerin yakaladığı seviyelerin altındadır. Finansal derinliği sağlanmış ekonomiler ürün
ve hizmet çeşitlendirmesini sağlamış olduklarından olası bir şokta direnç gösterecekler,
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yaşadıkları olumsuz etkilerin düzeyi zarar verici olmayacaktır (Alrabadi & Kharabsheh,
2016:161).
Bu çalışmanın amacı, finansal derinleşme göstergeleri açısından 35 gelişmekte olan ülke için
bir sınıflama analizi yaparak bu ülkeleri kendi içinde gruplamaktır. Bayesci yaklaşımlar ön bilgi
kullanımı sayesinde olayların olasılıklarının değerlendirilmesi ve her yeni ek bilgi ışığında
yeniden ele alınması sağlanmaktadır. Bu teorem sayesinde, bir olayın gerçekleşme sıklığı ve o
olaya ait inanç derecesi ile pratikte elde edilen sonuçlar birleştirilebilmektedir. Bu da
olasılıkların belirlenmesi suretiyle herhangi bir durumda en iyi açıklamayı ortaya koymayı
getirir. Böylece, geleneksel sınıflama yöntemlerinden daha etkin bir sonuç ortaya çıkacağı
varsayılarak, BFA yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada ilk olarak, finansal derinleşme kavramı,
finansal derinleşmenin ölçülmesi gibi konulara değinilmiştir. Sonrasında, BFA yönteminin
teorik çıkarımı verilmiş ve uygulama sonucu sunularak yorumlanmıştır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Finansal Derinleşme
Finansal derinlik, bir ülkede bankaların ve diğer finansal kuruluşlar ile finansal piyasaların bir
arada ekonomik bir ölçüte göre büyüklüğünü ifade eder. Bir ekonomide kredilerin, finansal
sermayenin, finansal ürünlerin genişlemesi finansal derinlik göstergesidir. Literatürde, en çok
kullanılan derinlik ölçütünün özel sektör kredilerinin GSYH’ye oranı olduğu söylenebilir.
Finansal derinlik, bir ekonomide tasarruf sahipleri ile yatırım yapmak isteyen girişimciler
arasındaki fon alışverişini sağlayan finansal araçların ve finansal aracıların yenilik sürecinde
yaygınlaşmasını ve yeniliklere uyum sağlayarak şekillenmesini ifade etmektedir (Ang, 2007:
252). Finansal derinleşme kişi başına düşen finansal hizmetler ve kurumlardaki artış ve toplam
finansal varlıkların gelire oranındaki artış olarak da ifade edilebilir. Finansal derinleşme özetle,
finansal varlıklar ve hizmetler için oluşturulmuş kompleks bir piyasa olarak
tanımlayabileceğimiz finansal sektörün nitelik, nicelik ve etkinlik bakımından ilerlemesini
ifade etmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF) finansal derinleşmeyi şöyle tanımlamıştır;


Sektörlerin ve ekonomik birimlerin kısa veya uzun vadede tasarruflarını değerlendirme
veya yatırım kararları için finansal piyasaları kullanma imkanına sahip olması,



Finansal aracıların ve finansal piyasaların bürokratik işlemlerin yavaşlığına maruz
kalmadan yüksek meblağlardaki sermaye birikimlerini harekete geçirebilmeleri ve
sermaye hareketlerinin yüksek devir hızına ulaşması,



Finansal aracıların farklı finansal araçlara sahip olmaları nedeniyle riski dağıtmak
amacıyla portföy oluşturma imkanına da sahip olmaları (IMF, 2016).

Özellikle, gelişmiş ülkelerin finansal derinleşme düzeyinin bir hayli yüksek olduğu
bilinmektedir. Yüksek olmasının nedeni, gelişmiş ülkelerdeki finansal piyasaların, finansal
kurumların ve finansal araçların çeşitliliğinin artması ve gelişme göstermesidir. Gelişmiş
ülkelerin piyasalarındaki varlık stoklarının gelir içindeki payının gelişmekte olan ülkelere
oranla daha yüksek olduğunu söylemek mümkündür.
Finansal piyasaların derinleşmesinden kasıt, ekonominin tasarruf performansı tasarruf
yapanların yatırım kararları, banka mevduatlarının getiri oranı ile ödeme araçlarının çeşitli
değişimlerinin etkisi altındadır. Finansal derinleşme oranının yüksek seyretmesi, toplam
tasarrufları arttırarak finansal tasarrufların artmasına, düşük getirili varlıklardan elde edilen
tasarrufların finansal varlıklara dönüştürülmesine ve fonların organize olmamış piyasalara
nazaran organize olmuş piyasalarda örgütlenmesine bağlı olmaktadır (Apergis vd., 2007:183).
Bu anlamda, ekonominin parasallaşma oranı ile finansal sistemin organizasyon yapısı da
finansal piyasaların derinleşmesinde etkin rol oynamaktadır.
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Finansal derinleşme finansal piyasaların, finansal araçların ve finansal paydaşlarının
etkileşimini artırdığı çok taraflı bir sürecin kendisidir. 2000’li yıllar sonrasında yapılan teorik
bulgular ekonomik büyümenin açıklanmasında finansal sisteme olan güvenin arttığını ortaya
koymaktadır. Dolayısıyla, sağlam finansal sistem ve daha az finansal kriz yüksek ekonomik
büyüme yaratmaktadır. Buradan hareketle, finansal derinleşme ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin temel fonksiyonu iyi işleyen finansal sistemin bilgi ve işlem maliyetlerini
azaltmaktır. Bu sayede, aracılık etkinliğinin artması için çeşitli kritik fonksiyon üstlendiğini
söylemek mümkündür (Ghidiyal vd., 2015:51).
Modern bir finansal sistemin iyi iş fırsatları sunduğu ve yatırımları teşvik etmekte olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, tasarrufları harekete geçirmek, ticareti sağlamak ve riskin
çeşitlendirilmesi, her ne kadar finans sisteminin hem uzun hem de kısa vadede ekonomik
büyüme sağladığı genel kabul görse de araştırmaların çoğu arz öncesi hipotez ile talep önde
gelen hipotez üzerinde sıklıkla durmaktadır (Hamori & Hashiguchi, 2012: 355). Bu durum
finansal kalkınma ve ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin varlığını yansıtmaktadır. Finansal
derinleşmeden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü ilişki arz yönlü hipotezi işaret etmektedir.
Öte yandan bunun tersi olan ekonomik büyümeden finansal derinliğe doğru ilerleyen faktör de
talep yönlü hipotezi göstermektedir (Mirdala, 2011:179).
Finansal derinleşme, ekonomik anlamda finansal varlıkların arzını arttırdığı için para da bunlara
dahil edilerek en geniş finansal varlık portföyünden bazı önlemlerin alınması önem arz
etmektedir. Bu durum, finansal varlıkların tanınmasını ve özetlenmesini kolaylaştırmaktadır.
Tüm finansal varlıkların toplamı temelde finansal derinleşmeyi gösteren geniş bir tedbirdir
(Ogbuagu & Ewubare, 2017:71). Finansal varlıkların kapsamlı bir şekilde finansal derinleşmeyi
tarif edecek şekilde özetlenmesi sorun yaratmazken bazı verilerin bulunabilirliği sorun
yaratmaktadır. Bu anlamda dar ve gelişmemiş sermaye piyasalarında özellikle hisse değerine
ve para piyasası fonlarına ilişkin verilere ulaşmak zordur (Todaro & Smith, 2009:89).
Finansal derinleşmenin en önemli katkılarından biri yeterli finansmanı olmayanlara erişim
sağlamakta ve bu sayede ekonomik büyümeyi hızlandırmaktadır. Bu nedenle, az gelişmiş bir
finansal sistemin bankalar sayesinde finansal hizmetlere daha kolay ulaşımı kaynak üretimi
yoluyla büyümelerini finanse etmektedir (Rousseau & Wachtel, 1998:662). Diğer yandan,
gelişmiş finansal sistem finansal kurumların ve bankaların marjdaki faaliyetleri sayesinde ve
firmaların değerleme teknikleri ve bilgi toplama ve paylaşma mekanizmalarını geliştirerek
ekonomik büyümeyi tetikleyen üretici faaliyetlere katkı etmektedir (Igwe vd., 2014:125).
Finansal derinleşmenin aşırı boyutta oluşu finansal piyasaların etkinliğini engellemekte kar
marjını azaltmakta ve bankaların mali açıdan kırılganlığının daha da artması gibi olumsuz
sonuçlara neden olmaktadır. Rekabetin aşırı boyutlarda olduğu zamanlarda aşırı risklerin
alınması finansal krizlere kapı aralamaktadır. Finansal derinleşme banka başarısızlıkları ve
finansal istikrarsızlıkların gündeme gelmesinde olumsuz bir rol oynamaktadır.
Finansal derinleşme, etkin yasal altyapılar ve kurumsal yönetişim mekanizmaları
sağlamaktadır. Kredi genişlemesi sayesinde girişimcileri teşvik etmekte ve yeniliklerin
frekansını arttırmaktadır. Hem ulusal hem de uluslararası anlamda daha iyi fırsatlar yaratarak
doğrudan yabancı yatırımları arttırmaktadır. Fakir ve zengin arasındaki eşitsizliği engellemek
yoluyla yoksulluğun azaltılmasında etkin rol oynamaktadır (Ndebbio, 2004:13). Finansal
derinleşmenin saklama maliyetlerinin artması, tasarrufların yatırıma dönüştürülme etkinliği,
kredilerin serbestleşmesiyle resmi devlet politikalarının arttırılması, faiz oranı ile fiyat
mekanizmasını güçlendirmek ve piyasada rekabeti iyileştirmek gibi olumlu sonuçlar ortaya
koyduğu bir çok araştırmada ortaya konulmuştur (Bhattarai, 2015:180).
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2.2. Finansal Derinleşme Göstergeleri
Finansal derinleşme kavramı, temelde finansal araçların yaygınlık kazanmasıyla, finansal
araçlardaki çeşitliliğin yaygın kullanımı anlamına gelmektedir. Bu anlamda, finansal
derinleşme finansal piyasalardaki fonların reel sektörü finanse etmesine paralel olarak
gelişmektedir. Finansal derinleşmenin en önemli göstergelerinden biri döviz tevdiat hesaplarını
da içeriğinde barındıran M2Y para arzı tanımıdır. Bu tanım, toplam finansal varlıkların gelire
oranını ifade etmektedir. Bu oranın yüksekliği sayesinde finans sektöründeki fonlar reel sektör
tarafından karşılanmaktadır. Finansal derinleşmenin öncü göstergeleri; miktar göstergeleri,
yapısal göstergeler, fiyat, ürün çeşitliliği ve değişim maliyeti ölçütleri ile ifade edilmektedir.
Finansal derinleşme tanımlarına göre, finansal derinleşme para arzının GSYH içindeki payını
ifade etmektedir. Finansal derinleşme göstergelerinden en çok kullanılan para arzı M2/GSYH
olmaktadır. Bu gösterge, bir ülke ekonomisinde belirli bir yılda bulunan dolaşımdaki para ve
buna ilaveten vadeli, vadesiz mevduat toplamının GSYİH içindeki oranını göstermektedir.
Finansal derinleşme göstergeleri olarak M2Y/GSYH, M3/GSYH ile finansal varlık
stokları/GSYH verilerinin de kullanıldığı görülmektedir. Buradan hareketle uluslararası
finansal derinleşme göstergeleri olarak ülkeler arasındaki gelişme farklılıklarına paralel olarak
finansal piyasalarında derinlik kazandığını söylemek olasıdır.
Bir ekonomide finansal derinliğin hesaplanmasına yönelik çok sayıda ölçüm yöntemi
bulunmaktadır. “Finans piyasalarında faaliyette bulunan kurumların sayısının ve çeşitliliğinin
artması” ve “finansal araç çeşitliliğinin artması” finansal derinlik göstergeleri arasında kabul
edilmektedir. Ancak, bu genel göstergelerin yanı sıra daha seçici göstergeler de mevcuttur.
Seçici göstergeler beş başlık altında toplanabilir. Bunlar miktar göstergeleri, yapısal
göstergeler, reel faiz, ürün çeşitliliği ve değişim maliyetidir (Lynch, 1996:12):
2.2.1. Miktar Göstergeleri
Kar & Ağır (2005) çalışmasında; parasal büyüklükler, kredi büyüklükleri ve sermaye piyasası
büyüklükleri olmak üzere üçe ayrıldığını belirtmiştir. Parasal büyüklükler, dar tanımlı para arzı
(M1) ve geniş tanımlı para arzı (M2)’nın milli gelire oranıdır. M2/GSYİH oranı, yapılan
çalışmalarda en sık kullanılan finansal derinleşme göstergelerinden biridir. Geniş tanımlı para
arzının gelire oranını ifade etmekle birlikte ekonominin parasallaşma derecesini de ifade eder.
Hane halklarının bankacılık sistemini kullanma düzeyi hakkında bilgi verir. M3/GSYİH oranı
ise M2 para stokuna ilave olarak repo ve bir kısım banka fonlarının toplamından oluşan
büyüklüğün GSYİH’ya oranını gösteren bir başka parasal ölçüt oranıdır. Bu oranların yüksek
olması finansal piyasaların gelişmişliğini ifade etmektedir.
Finansal gelişme göstergesi olarak kullanılan kredi büyüklükleri ise üçe ayrılmaktadır. Bunlar;
yurtiçi toplam kredi hacminin milli gelire oranı, özel sektöre verilen kredilerin milli gelire oranı
ve özel sektöre verilen kredilerin toplam kredi hacmine oranıdır. Sermaye piyasasına ilişkin
kullanılan gösterge ise borsa kapitalizasyon oranıdır. Bu oran; menkul kıymet borsası reel işlem
hacminin GSYİH’ya oranı ile ifade edilir (Beck vd., 2000:10). Finansal derinleşme sermaye
piyasalarının gelişimini de içermektedir. Sermaye piyasaları geliştiğinde firmalar doğrudan
kredi bulma olanağına sahip olduğundan borsa kapitalizasyon oranının artması piyasanın
gelişmişliğinin ölçüsü olarak kabul edilmektedir.
2.2.2. Yapısal Göstergeler
Finansal sistemin gelişmişliğini yapısal açıdan ölçen temel gösterge M2/M1 oranıdır. M2/M1
oranındaki artış ekonomik birimlerin ellerindeki paranın giderek daha büyük bölümünü vadeli
mevduat olarak değerlendirdiğini belirttiğinden finansal sistemin yapısına ilişkin önemli bir
gelişmişlik göstergesi olarak kabul edilmektedir (Lynch, 1996:12). Finansal sistemin geliştiği
ülkelerde bu oran 5-8 arasında değer alabilmektedir. Bir diğer yapısal gösterge, FIR (Financial
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Irrelations Ratio) = Toplam Finansal Varlıklar/ GSYİH şeklinde ifade edilir. “Finansal “İlişkiler
Oranı” olarak adlandırılan bu oran ne kadar yüksekse ülkenin finansal gelişme oranı o kadar
yüksektir.
2.2.3. Reel Faiz
Faizlerin negatif olmasının tasarruflar üzerinde olumsuz etki yaratması nedeniyle özellikle
gelişmiş ülkelerde reel faiz oranlarının pozitif olması finansal gelişmenin temel şartıdır.
Ekonomide reel faiz oranları düzeyi ve reel faiz oranlarındaki esneklikler faiz oranlarının
değişen konjonktüre hızla uyum sağladığını göstermekte olup, finansal gelişmişlik düzeyini
belirlemede en önemli gösterge olarak kullanılmaktadır (Kar & Ağır, 2005:12). Finansal
gelişme, derinleşme ve aracılık faaliyetlerinin faiz oranlarına bağlı olduğu düşüncesine
dayanarak reel faiz oranlarını finansal değişken olarak kullanan çok sayıda çalışma
bulunmaktadır. Reel faiz oranlarının değişken olarak seçiminin altında yer alan temel düşünce
McKinnon Shaw hipotezine dayanmaktadır. Hipotezin temelinde, reel faiz oranlarındaki artışın
finansal tasarrufları, dolayısıyla yatırımların finansmanında kullanılabilecek fonları ve
yatırımları artıracağı savı yer almaktadır (Luintel vd., 2016:96).
2.2.4. Ürün Çeşitliliği
Finansal gelişmenin diğer bir ölçüsü finansal piyasalarda kullanılan araç çeşitliliğinin artması
ve bu araçların giderek daha yaygın kullanılır hale gelmesidir. Finansal sistemde daha fazla
aracın kullanılır olması artan fon talebinin karşılanabilmesini sağlamaktadır. Finansal derinliği
zayıf piyasalarda kredi ve tahvil vb. temel finansman araçları olurken gelişmiş piyasalarda
swap, future, forward ve opsiyon gibi türev ürünler kullanılmaktadır (Beck vd., 2000:10).
2.2.5. Değişim Maliyetleri
Finansal sistem, aracılık işlevinde yatırımcılardan aldığı kredi faiz oranı ile tasarruf sahiplerine
verdiği mevduat faiz oranı arasındaki farkı aracılık maliyeti olarak alıkoymaktadır. Etkin
işleyen bir finansal sistemde aracılık maliyetlerinin düşük olması gerekmektedir. İşlem
maliyetlerinin düşük olması yatırımlara aktarılabilecek fon miktarında artış sağlamaktadır (Kar
& Ağır, 2005:17). Finansal sistemin aracılık maliyetlerini düşürmesi uzun dönemli
sürdürülebilir bir büyüme için ön koşul niteliğindedir. Finansal aracılık maliyeti, kredi faiz
oranı ile mevduat faiz oranı arasındaki marj ile ifade edilmektedir (TCMB, 2020:16). Aracılık
maliyetleri ne kadar düşük ise piyasanın derinliğinin o derece yüksek olduğu söylenebilir.
3. Bayesci Faktör Analizi Modeli
3.1. Olabilirlik Fonksiyonu

x

j

|  , , f j   

 p  1

 p  1





j,



fj

 p  m  m  1

m<p

(1)

 p  1

Bayesci faktör analizi modelinde; j = 1,..., n olarak, xj j.inci gözlem,  anakütle ortalaması, 
faktör ağırlıkları matrisi, fj j.inci gözlem için faktör skor vektörü ve j hata payı vektörü olarak
birbirinden bağımsız ve normal dağılıma sahip N(0,) varsayılır. Faktör analizi modelinde ,
ortak ve özel faktörlerin kolaylıkla ayırt edilebilmesi için diyagonal matris olarak ele
alınmaktadır. Bayesci faktör analizi modelinde ise, ’nin kendisi değil, beklenen değeri olan
E() diyagonal olarak ele alınmıştır. Her bir x j ’nin dağılımı (2)’deki gibi varsayılmaktadır.
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p
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1
2
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1
x j    f j ' 1 x j    f j
2

 , , F ,   için olasılık fonksiyonu (3)’deki gibi elde edilecektir.
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1
 tr 1  X en  '  F ' '  X en  '  F ' 
2

(3)

n gözlem üzerine kurulu p değişkenli gözlem vektörü X '   x1 ,..., x n  , faktör skorları

F '   f1 ,..., f n  ve gözlem hataları E '   1 ,...,  n  biçiminde ifade edilir (Rowe, 2003:324).

3.2. Ön Bilgi Gösterimi
Bayesci çıkarımda kullanılacak ön bilgi, sahip olunan bilgi miktarına bağlı olarak bilgi
vermeyen (noninformative) ya da bilgi veren (informative) biçiminde gruplanabilir. Bilgi
düzeyinin belirlenmesi ise subjektif bir yaklaşımdır.Parametre değerinin ön bilgisinin ön
dağılımdan rastgele elde edildiği varsayımı ile bazı yaklaşımlar uygulanmaktadır. Bunun
yanısıra belirlenen ön dağılımın ilgilenilen parametrenin olası tüm değerleri içermesine karşılık
dağılımın gerçek değer çevresinde yoğunlaşması gerekmemektedir (Yardımcı, 2000:72). Bilgi
vermeyen ön dağılımlar çoğunlukla ön bilginin olasılık dağılımı biçiminde tanımlanmasının
güç olduğu durumlarda kullanılır. Yapılan çalışmaya ait kişisel bilgilerin ve tecrübelerin
anlamlı düzeyde olduğu durumlarda eşlenik (conjugate) ön bilgi uygun olmaktadır. Eşlenik
dağılımların kullanımı ile her zaman aynı anakütleden yeni örnek bilgisinin alınması mümkün
olmaktadır. Böylece parametreye ilişkin ön düşünceler yeniden gözden geçirilerek daha tutarlı
sonuçlara ulaşılmaktadır (Yardımcı, 2000:78).
Yalnız bu tür dağılımlarda ön beklentilerin oldukça güçlü olduğu varsayımında bulunulur (De
Groot, 1970: 45). BFA için, bazı uygulamacılar anakütle parametresini bilgi vermeyen dağılım
biçiminde ele alırken bazıları ise, eşlenik ön dağılımları kullanmışlardır. Rowe (2003)
çalışmasında, genelleştirilmiş eşlenik ön dağılım (generalized conjugate prior distribution) ile
BFA modelinin sonuçlarında kavramsal anlamlılığın belirlenmesi olasılığının daha yüksek
olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmada, ön bilgi belirlenmesinde Rowe’un önerisi dikkate
alınmıştır. Böylece birleşik önsel dağılım;

p  , , F ,   p   p   p   p F 

(4)

biçiminde elde edilecektir. Buradan yola çıkarak aşağıdaki ifadelere ulaşılacaktır.
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trF ' F
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(8)

, , B,  >0 ve B bir diyagonal matristir. Genelleştirilmiş eşlenik normal dağılım anakütle
ortalamasına ilişkin ön bilgiyi belirtmektedir. 0 ortalama,  ise kovaryans
hiperparametreleridir.  matrisi ise, (, B) hiperparametreleri ile Ters Wishart dağılımına uyar.
  vec '  vektörü , 0  vec 0 ' ile kovaryans hiperparametrelerinin ve ortalamanın
genelleştirilmiş eşlenik normal dağılıma sahip olması için belirlenmiştir (Kotz & Johnson,
1985:329).
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3.3. Birleşik Son Dağılım
Bayes yaklaşımı gereği (3) ve (8) no.lu ifadeleri kullanılarak parametrelerin birleşik son
yoğunluğu elde edilecektir (Rowe, 2003: 321).

p , F , , , | X   e
 | |



( nv )
2

e

1
 trF 'F
2





1
2

e

1
 (   0 )' 1 (   0 )
2





1
2

e

1
 (  0 )'1(  0 )
2

1
 tr 1 ( X  en   '  F ' '  X  en   '  F '  B )
2

(9)

3.4. Koşullu Son Dağılım Yoğunluk Fonksiyonu
Gibss örnekleme tekniğinin kullanımı için, koşullu son dağılımların oluşturulması
gerekmektedir. Böylece (10) no.lu ifadeye ulaşılacaktır.

p | F , , , X , 

p  p X |  , F , , 

 e





1
   ~ ' ( n ) 1 
2

1

   ~ 
(10)

Buradan hareketle;
1
~  (n ) 1   1  (n ) 1  0   1 ( x  f )

(11)

elde edilir. Faktör skorlarının ortalaması f olarak gösterilmiştir. ~ ifadesi içinde faktör
skorları, faktör ağırlıkları ve hata kovaryans matrisi bilgileri yer almaktadır. Bu öğeler normal
dağılıma sahiptir. Faktör skorlarının koşullu son dağılımı aşağıdaki gibidir.
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(12) no.lu gösterime bağlı olarak,
1
~
'
1
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Faktör

ağırlıklarının koşullu son dağılımı ise;
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biçiminde elde edilir. Bu ifadeden yola çıkarak,
1
~
  1  1  F ' F  10  (  1  F ' F )*



~ ' )
*  vec ( F ' F ) 1 F ' ( X  en  


(14)

elde edilir. Hata kovaryans matrisine ilişkin koşullu son dağılım, Ters Wishart dağılıma sahiptir
ve (15)’de verilmiştir.

p |  , F , , X  

p  p X |   p X |  , F , , 
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  '  F ' '  X  e n   '  F '  B


(15)

Bu ifadeden hareketle (16)’yı yazmak mümkündür.

 X  en   ' F'  X  en   ' F'  B
~ 
nv
'

(16)

(Rowe & Press, 1998: 15).
4. Verilerin Analizi
Çalışmada Dünya Bankası verilerinden elde edilen finansal derinleşmeyi gösteren değişkenler
yardımıyla 2019 yılı için 29 gelişmekte olan ülkenin Bayesci Faktör Analizi yardımıyla
sınıflama analizi yapılarak gelişmekte olan ülkeler gruplandırılacaktır. Değişken seçimi için
literatürde en çok kullanılan ve örneklemdeki ülkeler için bulunabilir olanlar Tablo 1’de
verilmiştir. Ayrıca bazı gelişmekte olan ülkelerin her verisine ulaşılamadığı için örneklem
dışında bırakılmıştır. Veriler Dünya Bankası verilerinden elde edilmiştir. BFA için R kodları
kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.
Tablo 1: Analizde Kullanılan Finansal Derinleşme Göstergeleri
M2/GSYİH
M2/M1
M2Y/GSYİH
M3/Nominal GSYİH
Özel Sektöre Verilen Yurt İçi
Krediler/Nominal GSYİH
Özel Sektöre Verilen Krediler/Yurt İçi
Krediler
Yurt İçi Kredi Hacmi/GSYİH
Kredi Faiz Oranı

Mevduat Bankalarının Toplam Mevduat
Yükümlülükleri/GSYİH
Hisse Senedi İşlem Hacmi/GSYİH
Devir (Dönüşüm) Hızı = İşlem Gören Toplam Hisselerin Değeri /
Piyasa Kapitalizasyon Değeri
Hisse Senedi Piyasasının Toplam Piyasa Değeri/GSYİH
Hisse Senedi Piyasa Kapitalizasyonu/GSYİH
Toplam Finansal Varlıklar/GSYİH
Banka Mevduatları/GSYİH
Mevduat Faiz Oranı

Ele alınan veriler için BFA sonucunda 4 faktör özdeğeri 1’den büyük olarak elde edilmiştir.
Tablo 2: Bayesci Faktör Analizi Varyans Açıklama Yüzdeleri
Faktörler
Varyansı Açıklama Yüzdesi
Parasal göstergeler (F1)
%28.45
Kredi-banka görünümü (F2)
%22.90
Sermaye piyasası (F3)
%19.34
Finansal fiyat (F4)
%15.22
Toplam Açıklama Yüzdesi
%85.91
“Genel skor: 28.45*F1+22.90*F2+19.34*F3+15.44*F4”
Her bir faktör grubu için varyansı açıklama yüzde değerleri birer ağırlık olarak kabul edilerek
genel skor denklemi oluşturulmuştur. Buna göre hesaplanan genel skor gereğince pozitif değer
alan ülkeler finansal derinleşme açısından “başarılı”, negatif ve sıfır değer alan ülkeler finansal
derinleşme açısından “başarısız” olarak sınıflandırılmıştır.
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Tablo 3: Bayesci Faktör Analizi Sınıflama Sonuçları
Ülke
Azerbaycan
Arjantin
Bosna
Bulgaristan
Brezilya
Çin
Kolombiya
Kostarika
Mısır
Ürdün
Kazakistan
Lübnan
Fas
Meksika
Karadağ
Malezya
Nijerya
Peru
Filipinler
Rusya
Sırbistan
Tayland
Türkiye
Tunus
Ukrayna
Venezuella
Vietnam
Güney Afrika
Güney Kore

Genel Faktör Skoru
-10.4886
116.8546
-30.3731
68.68375
55.56434
48.63445
-14.9187
-14.9596
-15.5829
-16.1161
-16.7041
-17.1061
-18.1253
31.75187
-19.4954
-19.8671
-21.1125
25.57608
25.5069
24.90456
-23.2172
23.71153
-0.09709
-0.16908
-0.49653
22.59192
-0.82267
22.20771
20.26049

Grup (0=başarısız,
1=başarılı)
0
1
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
1
1

Azerbaycan, Bosna, Kolombiya, Kostarika, Mısır, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Fas, Karadağ,
Malezya, Nijerya, Sırbistan, Türkiye, Tunus, Ukrayna ve Vietnam ele alınan ülke grubu içinde
finansal derinleşme açısından başarısız bulunmuştur. Buna karşılık; Arjantin, Bulgaristan,
Brezilya, Çin, Meksika, Peru, Filipinler, Rusya, Tayland, Venezuella, Güney Afrika ve Güney
Kore finansal derinleşme açısından ele alınan ülke grubu içinde başarılı bulunmuştur.
Tablo 3 sonuçlarına göre, ülkelerin %41.3’ü finansal derinleşme için başarılı, %58.7’si
başarısız olarak elde edilmiştir. Bu sınıflamanın istatistik anlamlılığının testi için bağımsız
örneklem için Mann-Whitney-U testi uygulanmıştır. Veriler Kolmogorov-Simirnov ve
Shapiro-Wilk testlerine göre p<0.05 olduğundan normal dağılımı sağlamamıştır. Bu nedenle,
grup farklılığı analiz için parametrik olmayan yöntem tercih edilmiştir.
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Tablo 4: Ülke Gruplarına Yönelik Mann-Whitney-U Testi Sonucu
Finansal
n
Ortalama St.Sapma
Sıraların
Derinleşme Grup
Skor
Ortalaması
Başarısız
17
-14.097
8.887
9.5
Başarılı
12
40.520
28.653
23.50

Antalya/Turkey
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p
0.000*

*0.05 için anlamlı farklılık

Elde edilen sınıflamanın istatistik anlamlı olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Böylece, sınıflama
yöntemlerine yeni bir yaklaşım olarak BFA önerilebilir.
5. Sonuç
Finansal derinleşme, finansal piyasalarda çeşitli finansal araçlar ve kurumlar aracılığıyla küçük
tasarrufların birikmesiyle oluşan kaynakların ne ölçüde reel sektöre kanalize edilebileceğini ve
ekonomiye fayda sağlayacağını gösteren önemli bir olgu olup gelişmekte olan ülkelerde çok
uzun dönemden beri incelenen ve üzerinde sıklıkla çalışılan bir konudur. Bu çalışmanın amacı,
finansal derinleşmeyi gösteren değişkenler yardımıyla 2019 yılı için 29 gelişmekte olan ülkenin
Bayesci Faktör Analizi yardımıyla sınıflama analizi yapmak ve gelişmekte olan ülkeleri
başarılı-başarısız olarak gruplamaktır.
BFA modeli, veri indirgeme ve değişken sayısının azaltılmasında Bayes yaklaşımını
kullanarak, tecrübelerden ve uzman görüşlerinden belirlenen ön dağılım yardımıyla model
parametrelerine ilişkin kullanılabilir bilgiyi içerir. Değişken sayısının fazla olduğu durumlarda,
birleşik son dağılımların elde edilmesinin zor olması nedeniyle, koşullu olasılık
fonksiyonlarının tamamından örnekleme yaparak parametrelerin birleşik yoğunluk
fonksiyonuna çıkarımda bulunan Gibss örnekleme yöntemi kullanımı BFA uygulamalarında
sıkça kullanılmaktadır. Sınıflama çalışmalarında, bazı değişkenlerin yapısı gereği, faktör
analizi yardımıyla kavramsal anlamlılığın sağlanamaması durumlarında, BFA analizi etkin
yöntemlerden biri olmaktadır.
Bu çalışmanın amacı, gelişmekte olan hangi ülkelerin finansal derinleşme açısından farklı,
hangilerinin benzer özellikler gösterdiğini belirlemektir. Gelişmekte olan ülkelerde finansal
sistemin işleyişini ve gelişimini daha iyi anlayabilmek, ülkelerin finansal derinleşme açısından
benzerlik ve farklılıklarını belirlemek, ülkelerin finansal derinleşme açısından kendilerini
tanıyabilmeleri ve ülkeler arasında konumlandırabilmeleri açısından oldukça önemlidir.
Çalışmada ele alınan 29 gelişmekte olan ülke için 2019 yılına yönelik olarak %41.3’ü finansal
derinleşme için başarılı, %58.7’si başarısız olarak elde edilmiştir. Azerbaycan, Bosna,
Kolombiya, Kostarika, Mısır, Ürdün, Kazakistan, Lübnan, Fas, Karadağ, Malezya, Nijerya,
Sırbistan, Türkiye, Tunus, Ukrayna ve Vietnam ele alınan ülke grubu içinde finansal derinleşme
açısından başarısız bulunmuştur. Buna karşılık; Arjantin, Bulgaristan, Brezilya, Çin, Meksika,
Peru, Filipinler, Rusya, Tayland, Venezuella, Güney Afrika ve Güney Kore finansal derinleşme
açısından ele alınan ülke grubu içinde başarılı bulunmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin
çoğunluğu finansal derinleşmeyi henüz sağlayamamış durumdadır.
Sınıflama analizleri için kullanılan bir çok farklı yöntem yanı sıra, BFA modeli de alternatif
olarak önerilmektedir. Farklı konular için uygulanarak genelleştirilebilir. İleride yapılacak
çalışmalar açısından, daha geniş bir zaman aralığı dikkate alınarak, daha çok sayıda ülkeyi
kapsayacak şekilde ve farklı finansal derinleşme ölçütleri ele alınarak yapılacak analizler,
finansal derinleşme açısından ülkelerin daha detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayabilir.
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Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerine Göre
Yenilikçilik Algılarının Değerlendirilmesi
Nebiye Yaşar1
Özet
Küreselleşmenin bir sonucu olarak her alanda hızlı değişimler yaşanması, bireylerin de yeni durumlara uyum
sağlamasını zorunluluk haline getirmiştir. Bireylerin hem iş hem de öğrenim hayatlarında rakiplerinden ayrılması
açısından yenilikçi özellikler taşımaları gerekmektedir. Yenilikçilik, yeni ve değerli bir bilginin veya fikrin, ürüne
veya hizmete dönüştürülerek toplumsal bir faydaya dönüşmesi sürecidir. Girişimciliğin temel unsurları yenilik ve
değişimdir. Yenilikçilik, girişimciliğin özel bir fonksiyonu olmasının yanı sıra, toplumsal refahın artırılması için
yeni bir ölçek oluşturan kaynakları sağlayan bir girişim olarak tanımlanabilir. Girişimcilik, yenilik yaratarak,
yaratıcı yetenekler kullanarak; yeni ürün, hizmet, kaynak, teknoloji ve piyasalar bularak değer yaratmaktır. Bu
kapsamda yenilikçilik, yalnızca ürünlerin veya hizmetlerin ortaya konulmasını değil, herhangi bir olay, olgu veya
duruma ilişkin olarak yeni fikirlerin uygulamaya konulması süreçlerini kapsamaktadır. Yenilikçilik algısı, her
birey için farklılıklar göstermekte, kişilerin elde ettiği bilgi ve yaşamış olduğu tecrübeler, bilgiler ve bunların
zihinsel süreçten geçirilmesi çıktıları farklılık taşımaktadır. Geleceğin umudu üniversite eğitimi alan gençlerin, bu
küreesel dünyada başarılı olmaların ve rakiplerini geride bırakmalarının anahtarı, girişimcilik ve yenilikçilik
becerilerine bağlıdır. Buradan hareketle, bu çalışmanın amacı, İstanbul’da eğitim veren beş devlet üniversitesinin
mühendislik fakültesinde eğitim alan 958 öğrenci için girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algılarının ortaya
konulmasıdır. Analiz sonucunda, girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algılarının anlamlı farklılık gösterdiği
belirlenmiştir. Ayrıca cinsiyete ve eğitim alınan bölüme göre girişimcilik düzeyi ve yenilikçilik algısı anlamlı
farklılık göstermektedir.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, yenilikçilik, üniversite öğrencileri, istatistik analiz
JEL Sınıflandırması: C12, L26, O31

Assessment of University Students' Perceptions of Innovation
according to Level of Entrepreneurship
Abstract
As a result of globalization, rapid changes in all areas have made it necessary for individuals to adapt to new
situations. Individuals need to have innovative features in terms of separating them from their competitors in both
their work and learning lives. Innovation is the process by which a new and valuable information or idea is
transformed into a product or service and turned into a social utility. The main elements of entrepreneurship are
innovation and change. In addition to being a special function of entrepreneurship, innovation can be defined as
an initiative that provides resources that create a new scale for increasing social well-being. Entrepreneurship is to
create value by creating innovation, using creative talents, by finding new products, services, resources,
technologies and markets. In this context, innovation covers not only the introduction of products or services, but
also the implementation of new ideas in relation to any event, phenomenon or situation. The perception of
innovation differs for each individual, the knowledge obtained by people and the experiences they have
experienced, the information and the results of their mental process are different. The hope of the future depends
on the skills of entrepreneurship and innovation, the key for university-educated young people to succeed in this
global world and outperform their competitors. Based on this, the aim of this study is to reveal the perceptions of
innovation according to the level of entrepreneurship for 958 students studying at the Engineering Faculty of five
state universities teaching in Istanbul. As a result of the analysis, it was determined that perceptions of innovation
difference significantly depending on the level of entrepreneurship. In addition, the level of entrepreneurship and
perception of innovation difference significantly depending on gender and the Department of Education.
Keywords: Entrepreneurship, innovation, university students, statistical analysis
JEL Classification: C12, L26, O31
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1. Giriş
Özellikle 1990’lı yıllardan bu yana etkinliğini bütün dünyada göstermeye başlayan
küreselleşme ile birlikte, rekabet yoğun bir ortam ortaya çıkmıştır. Söz konusu yoğun rekabet
ortamında faaliyetlerini sürdüren işletmeler, bir taraftan mevcut ürünlerinde farklılaşmaya
giderken, diğer taraftan varlıklarını devam ettirebilmek için yeni faaliyet alanlarına girmek
zorunda kalmışlardır. Küreselleşmenin getirmiş olduğu rekabet, işletmelerin yanı sıra bireyleri
de etkilemiş olup hem işletmeleri hem de bireyleri yenilikçiliğe teşvik etmiştir.
Yenilikçilik kavramı en geniş kapsamıyla Schumpeter tarafından ele alınmıştır. Schumpeter
tarafından, yeni işletmelerin ve girişimciliğin temel fonksiyonu olan yenilikçilik, yaratıcı yıkım
sonrasında meydana gelmektedir. Bununla beraber Schumpeter’a göre, yenilikçilik kavramı
girişimcilik tanımının temelinde yer almaktadır. Schumpeter tarafından girişimci; yeni bir ürün
veya hizmet üreten, yeni süreçler geliştiren, yeni ihracat pazarları bulan ve yeni bir örgüt yapısı
oluşturan kişiler olarak tanımlanmış ve girişimcinin yeni birleşimler yaparak, mevcut ekonomik
düzenin yıkılmasını sağladığını ifade etmiştir (Schumpeter, 1939, s. 84; Schumpeter, 2012, s.
93-94). Schumpeter tarafından ortaya konulan yenilikçilik tanımına göre, fikirlerin
ticarileştirilmesi ana unsur şeklinde değerlendirilmektedir.
Booz ve Hamilton (1982) tarafından yenilikçilik; dünyaya yeni olan bir ürün getirilmesi,
mevcut olan ürün yelpazesine yenileşmiş bir ürünün iyileştirilerek veya revize edilerek dahil
edilmesi, mevcuttaki ürünlerin maliyet açısından iyileştirilmesi veya mevcut ürünlerin pazarda
yeni bir pazarlama stratejisiyle konumlandırılması şeklinde tanımlanmıştır. Drucker (1998)
tarafından yenilikçilik; performansın boyutunda yeni bir değişim yaşanması şeklinde
tanımlanmıştır. Bir girişimcinin modern toplumlardaki temel fonksiyonunu, sürekli olarak
yenilikler gerçekleştirme şeklinde ifade etmek mümkündür. Bu yönüyle modern girişimcilerin
gücünü; yenilik ortaya koyma ve ortaya konulan yeniliklerin somut ticari bir ürüne dönüştürme
yeteneği ile değerlendirmek mümkün olacaktır. Coulter (2001) tarafından ise, yenilikçilik
yaratıcı bir fikrin kullanılabilir ya da ticarileştirilebilir bir ürüne, hizmete veya sürece
dönüştürülmesi şeklinde ifade edilmiştir.
Literatürdeki bu yenilikçilik tanımlamalarının yanı sıra girişimciler açısından yenilikçilik;
pazara yeni bir ürünün çıkarılması, üretimde yeni tekniklerden faydalanılması, yeni pazarlar
bulunması, yeni hammadde veya yarı mamul kaynaklarının sağlanması ve yeni bir örgüt
yapısının oluşturulmasına ilişkin konuları kapsamaktadır (Gürol, 2006, s. 51; Altınışık, 2013,
s. 17).
Türkiye’ deki genç nüfusun temsilcileri olan üniversite öğrencileri girişimcilik olgusunun
potansiyelini teşkil eden en önemli bir toplumsal unsurdur. Ekonomik kalkınmanın baş aktörü
olan genç girişimcilerin, girişimcilik arzularının sürekliliği ve devamı için onlara verilecek
desteğin hangi yönde olmasının belirlenmesi gerekmektedir. Girişimcilik isteği taşıyanlara
yardımcı olmak, ekonomik ve sosyal açıdan topluma pozitif katkılar yapabilecektir.
Girişimciliği teşvik etmek gençlerin yaratıcılık, yenilikçilik ve istihdama katkı sağlama gibi
niteliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesiyle sonuçlanacak ve gençlere öz güven duygusu
aşılayarak, risk almayı öğretecek; çabuk karar verebilme, öngörü ve analiz yapabilme
yeteneklerinin de gelişmesine yardımcı olabilecektir.
Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algılarının
değerlendirilmesinin temel amacı, her bir yenilikçilik algısı boyutunda bireylerin, birbirinden
farklı algılara sahip olmasıdır. Kimi öğrenciler tarafından yenilikçilik çok karmaşık bir süreç
şeklinde değerlendirilirken kimi öğrenciler ise yenilikçiliği girişimciliğin ön koşulu ve krizden
çıkış fırsatı şeklinde değerlendirmektedir. Bu doğrultuda çalışmanın ilk olarak girişimcilik
kavramı ele alınmış olup ülke, toplum ve bireyler için önemine yer verilmiştir. Daha sonra, algı
kavramı açıklanarak yenilikçilik algısı tanımlanmış ve yenilikçilik algısının beş alt boyutu
181

10th SCF International Conference on “Institutional, Economic and Social
Impacts of Globalization and Liberalization”

Antalya/Turkey
8-10th October 2020

açıklanmıştır. Çalışmanın istatistik uygulama bölümünde ise, üniversite öğrencilerinin
girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algılarının değerlendirilmesi amacıyla istatistik
uygulamaya yer verilerek elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.
2. Kavramsal Çerçeve
2.1. Girişimcilik ve Önemi
Girişimci kelimesi Fransızca “entreprendre” sözcüğünden gelmektedir ve girişmek, başlamak,
el uzatmak gibi anlamlar taşımaktadır. Fransızca “entrepreneur” sözcüğü ise girişimci, üstlenici
gibi anlamlara gelmektedir. Fakat son dönemlerde meydana gelen ve gelişen yoğun teknolojik
değişimlerin sonucunda birçok kavram gibi girişimci ve girişimcilik kavramlarının da
anlamının güncellenmesi gerekmiştir (İrmiş vd., 2010, s. 1).
Yirminci yüzyıla kadar girişimci kavramı; para ve sermaye sahibi olan ve iş yapan kişileri ifade
etmek amacıyla kullanılmıştır. Bununla beraber; birtakım üretim unsurlarını bir araya getirerek
üretim faaliyeti gerçekleştiren ve böylelikle kar sağlamayı hedefleyen kişiler de girişimci olarak
ifade edilmiştir. 20. yüzyıl ve sonrasında ise, girişimci kavramının kapsamına; risk alan,
yenilikleri yakalayan ve fırsatları değerlendiren şeklinde yeni anlamlar yüklenmiştir (Moriano
vd., 2014, s.108). Buradan hareketle, yalnızca para ve sermaye sahibi olmanın girişimci olmak
için yeterli olmadığı, sermaye ile beraber kişinin kendi bilgi birikimini ve yeteneklerini de bir
araya getirerek yenilikçi, dinamik bir yapıyla üretim ve diğer faaliyetleri gerçekleştirmesi
beklenen yeni bir dönem başlamıştır (Besler, 2010, s. 4). İyi bir girişimcinin özelliklerini;
gözlem, liderlik, pratik zeka, ikna, uzlaşma, azim, bilgi ve çevre şeklinde sıralamak mümkündür
(Bozgeyik, 2005, s. 77).
Girişimcilik kavramı literatürde ilk olarak iktisatçılar tarafından kullanılarak ortaya çıkmış olsa
da modern anlamda kavram, psikoloji, sosyal psikoloji, sosyoloji, işletme ve stratejik yönetim
disiplinlerinde geliştirilen teori ve yaklaşımlar ile ele alınmaktadır. Girişimcilik üzerine
yapılmış ortak bir tanımlama bulunmamaktadır. Bununla beraber girişimcilik için yapılan
tanımlamalarda birbirine benzeyen ifadelerin kullanıldığı görülmektedir. Girişimcilik
tanımlarından birkaçını aşağıdaki gibi özetlemek mümkündür:
Cantillon’a göre girişimcilik; herhangi bir şekilde serbest çalışma olarak ifade edilmektedir.
Para karşılığında tutulmamış veya ücreti karşılığında çalışmayan her bir bireyi girişimci
şeklinde değerlendirmek mümkündür. Girişimciler ile ücreti karşılığında çalışanların
arasındaki temel fark; serbest çalışmanın getirdiği ilave belirsizliktir. Bir diğer ifadeyle
girişimciler, günümüzün şartlarında ürünleri belli bir fiyat üzerinden almakta ve gelecekte
meydana gelecek belirsiz bir fiyattan satmaktadır (Uygun, 2006, s. 6; Kasalak, 2014, s. 252).
Gartner’a göre girişimcilik; bir organizasyon yaratma sürecidir ve girişimcileri, girişimci
olmayan kişilerden ayıran temel faktörlerden biri; girişimci olmayan kişilerin organizasyon
yaratmamasıdır (Gartner, 1989, s. 47).
Girişimcilik; maddi ve bireysel tatmin ödülünün karşılığında; finansal, psikolojik ve sosyal
risklerin alınmasıyla gereken zamanın ve emeğin harcanarak farklı özelliklerde ürün ve
hizmetlerin yaratılması sürecidir (Yurtseven, 2007, s. 61).
Girişimcilik; iş hayatındaki fırsatların belirlenmesiyle, söz konusu fırsatların hedeflere,
olanaklara ve değerlere uygun olduğunun anlaşıldığı anda; kar elde etme, saygınlık kazanma,
büyüme, yeniliklere öncülük etme şeklindeki amaçlar doğrultusunda riskleri de üstlenerek,
toplum için yararlı ürün ve hizmetleri üreten aktif, esnek, yaratıcı, hızlı işletmelerin
oluşturulması için diğer üretim faktörlerinin belirli bir ölçüde bir araya getirilmesi sürecidir
(Demirel & Akbıyık, 2009, s. 9).
Girişimcilik; yeni bir iş fikrine sahip olarak ve pazardaki fırsatları yakalayarak ürün ve hizmet
üretmek için sermaye, doğal kaynak, emek gibi üretim faktörlerinin bir araya getirilip
işletilmesine ilişkin faaliyetler bütünüdür (Tekin, 2006, s. 4).
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Girişimcilik tanımlamalarına göre; girişimcilik bir süreç olarak ele alındığında; söz konusu
sürecin aşamalarının aşağıdaki adımlardan oluştuğunu söylemek mümkün olacaktır (İrmiş vd.,
2010, s. 16):







Fırsatları tespit etmek ve tanımlamak,
Fikir üretmek ve geliştirmek,
Gereken kaynakları belirlemek,
Gereken kaynakları temin etmek,
Fikri uygulamaya koymak ve işletmek,
Riskleri üstlenmek.

Girişimcilik, özellikleri ve sonuçları itibarıyla bir ülkenin en önemli sermayesidir ve aynı
zamanda ülke zenginliğinin temel kaynaklarından biridir (Bozgeyik, 2005, s. 75). Girişimcilik
kavramının toplum ve ülke için böyle bir değer ve önem kazanması, girişimcilerin maddi ve
manevi statü elde etmek için para kazanmayı tek hedefleri olarak görmeleri değil, tam aksine
topluma ve ülkeye ekonomik değer kazandırmayı temel hedefleri olarak görüyor olmalarıdır
(Müftüoğlu & Durukan, 2004, s. 6). Bununla beraber girişimciliğin önemi konusunda aşağıdaki
maddeleri sıralamak mümkündür (Setyanti vd., 2013, s.19; Huggins & Thompson, 2015, s.
108; Block vd., 2017, s. 62):







Ülkelerin serbest rekabet sistemleri içerisinde özelleştirme faaliyetleri, girişimciliğin
etkili ve başarılı olmasıyla paralellik gösterir.
Kamu kesimindeki aşırı istihdamın istenilen seviyeye düşürülerek çalışanların
ücretlerinin arttırılabilmesi, ülkedeki girişimcilik iklimine bağlıdır.
Ülkelerin teknoloji, ekonomi ve bilimsel alandaki gelişmeleri, girişimcilikle doğrudan
ilgilidir.
Bir ülkedeki işsizlik ve gelir yetmezliğiyle başa çıkabilmenin en etkili yolu, kişilerin
üretkenlikle kendi işlerini kurmalarına ve dolayısıyla girişimciliğe bağlıdır.
Ülkeler açısından oldukça önemli bir kaynak olan genç nüfusun istihdam edilmesinde
de girişimcilik oldukça önemli bir rol üstlenmektedir.
Bireylerin kendi bilgi ve tecrübelerinin farkında olarak potansiyellerini ortaya
koyabilmesinde ve bu doğrultudaki isteklerini hayata geçirmesinde girişimciliğin önemi
büyük olmaktadır.

Günümüzdeki anlam ve işlevi itibarıyla girişimciliğin, ekonomik kalkınma açısından oldukça
önemli bir görev üstlendiği görülmektedir (Dinler, 2015, s. 510). Bununla beraber girişimcilik,
ülkelerdeki işsizlik sorunu için önemli bir çözüm kaynağıdır ve ekonomik büyümenin dinamosu
olarak değerlendirilmektedir (Döm, 2008, s. 33). Girişimciler tarafından finansal kaynaklar,
düşük verimlilik alanlarından, yüksek verimlilik alanlarına aktarılması sürecinde etkin bir rol
oynamaktadırlar. Bunun yanı sıra girişimciler, yenilikçi fikirlerin ortaya konulmasını,
yayılmasını ve hayata geçirilmesini hızlandırarak yeni iş alanlarının meydana gelmesini
sağlamaktadır. Dolayısıyla girişimcilerin ve girişimcilik faaliyetlerinin ekonomik kalkınma
açısından oldukça önemli bir yeri olduğu vurgulanmaktadır (Sabancı, 2004, s. 1).
2.2. Yenilikçilik Algısı
Algı kavramı, duyu verilerinin örgütlenip yorumlanması ile çevrede bulunan nesnelerin ve
olayların anlamlandırılması süreci şeklinde tanımlanmaktadır (Şimşek vd., 2001, s. 85). Diğer
bir deyişle algı; duyu uyarıcılarının, duyu alıcılarına ulaşması ile başlayıp algılanan duyunun
tanınması, farkına varılması, kavranması ve tanımlanmasına kadar geçen fiziksel, bilişsel ve
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nörolojik süreçler bütününü kapsamaktadır (Tutar, 2008, s. 75). Başka bir tanımda algı; kişilerin
dış çevrelerini anlamlandırabilmek amacıyla duyumsal izlenimlerini düzenleme ve yorumlama
süreçleri olarak ifade edilmektedir (Robbins & Judge, 2012, s. 168).
Algı kavramındaki önemli nokta; algılanan nesnenin veya olayın somut gerçeklikten farklılık
gösterebileceği ve aynı nesneyi veya olayı değerlendiren kişilerin algılarının birbirlerinden
farklı olabileceğidir. Söz konusu farklılıklar ise algıyı etkileyen faktörler ile açıklanmaktadır
(Kekezi & Klaesson, 2019, s.8). Bir başka tanımda algı kavramı, kişilerin sahip oldukları
bilgileri ve deneyimleri, duyu organları ve hisleriyle beraber zihinsel bir süreçten geçirerek
yorumlaması olarak tanımlanmaktadır (Bakan & Kefe, 2012, s. 22).
Algı tanımları göz önünde bulundurulduğunda yenilikçilik algısı; kişilerin yeniliği tanıma şekli,
yenilik deneyimleri ve yenilik konusunda edindikleri bilgileri yorumlaması şeklinde ifade
edilebilmektedir (Taşgit & Torun; 2016, s. 124). Yenilik algısının boyutları; göreceli avantaj,
uyumluluk (uygunluk), denenebilirlik, gözlemlenebilirlik ve kullanım kolaylığı olmak üzere
beş madde halinde sınıflandırılmaktadır.
Göreceli avantaj; yenilik ile ilgilenen kişilerin, bir yeniliğin alternatifiyle karşılaştırılması
sonucunda, söz konusu yeniliğe ilişkin algılamış oldukları nispi fayda şeklinde
tanımlanmaktadır (Demirci vd., 2013, s. 26). Diğer bir deyişle göreceli avantaj; bir yeniliğin,
mevcutta bulunan ve aynı işlevi gören ürünlere nispeten daha iyi algılanma düzeyi şeklinde
ifade edilmektedir (Karaca, 2009, s. 198). Bir yeniliği kabul edecek olan kişi, ilgilenmekte
olduğu yeniliğin, alternatiflerine kıyasla üstün özelliklerde olmasını beklemektedir. Söz konusu
üstün özellikler ise; ekonomik, karlı, düşük maliyetli, sorunlara çözüm üreten ve sosyal
anlamda yüksek prestijli şeklinde sıralanmaktadır. Aksi halde, kişiye herhangi bir yarar
sağlamayan yeniliğin benimsenmesi ihtimali de düşük olacaktır (Nathan & Lee, 2013, s. 369).
Bununla beraber bir yeniliğin algılanan göreceli avantajı yükseldikçe, benimsenme oranı ve
hızı da o derece yüksek olacaktır (Pontus vd., 2010, s.112). Bir yeniliğe ulaşabilmenin
maliyetinin yükselmesi halinde ise; düşük maliyetli yeniliklerin, yüksek maliyetli yeniliklere
oranla daha fazla tercih edildiği görülmektedir. Ancak bir yeniliğe ulaşma maliyetinin düşük
olması, bu yenilikten her zaman yüksek fayda elde edileceği anlamına gelmemektedir (Akgöz
vd., 2014, s. 4).
Bir yeniliğin hedef kitlesinin tecrübesi, değerleri ve inançları ile örtüşmesi ve gereksinimlerine
en faydalı çözümü sağlayabilecek özelikler taşıması, uyumluluk düzeyi şeklinde
tanımlanmaktadır (Parrotta vd., 2014, s.320). Bir yeniliği kabullenmek arzusunda olan kişiler,
toplumlar veya örgütler, söz konusu yeniliğin kendilerine yarar sunduğunu hissettikleri sürece,
yenilik ile uyum göstereceklerdir (Qian, 2013, s.2721). Bunun yanı sıra, içinde bulunulan sosyal
yapının değerleri ve kuralları ile uyum gösteren bir yeniliğin; uyum göstermeyen yeniliklere
nispeten daha hızlı benimsendikleri görülmektedir (Van Beer & Zand, 2014, s.296).
Denenebilirlik, yeniliğe henüz sahip olunmadan önce, yeniliğin belirli bir bölümünü kullanmak
suretiyle deneyimlenmesi düzeyi şeklinde ifade edilmektedir. Bir yeniliğin potansiyel
kullanıcıları, yeniliği satın almadan önce, belli bir düzeyde yeniliği test edip gereksinimlerinin
karşılanıp karşılanmadığını görmek arzusundadırlar. Dolayısıyla, yeniliğin denenme fırsatının
olması, yayılması ve benimsenmesi açısından oldukça büyük önem taşımaktadır (Kardos, 2012,
s.1032). Yeniliğin denenebilir özellikte olması sayesinde, kullanıcıların potansiyel riskleri en
aza indirgenmekte ve yeniliğin kullanıcılar tarafından benimsenme hızı da artış göstermektedir
(Nathan & Lee, 2013, s. 370).
Gözlemlenebilirlik, bir yeniliğin potansiyel kullanıcılarının, satın alım yapmadan önce
yeniliğin sonuçlarını gözlemleme imkanları olarak tanımlanmaktadır. Kimi yenilikler,
nitelikleri gereğince kullanılmaya ve sonuçlarının kısa vadede gözlenmesine imkan tanırken,
kimi yenilikler ise sonuçlarını uzun vadede gösterebilmektedir (Baron & Tang, 2011, s.53). Bu
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kapsamda, yeniliklerin sonuçlarının satın alımdan önce gözlenebilir olması, kullanıcıların
yenilikleri tercih etmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber,
sonuçlarının kısa vadede gözlenmesi mümkün olmayan yenilikler için, daha öncesinde yeniliği
kullanmış ve sonuçlarını tecrübe etmiş kişilerin gözlemlerinin aktarılmasıyla potansiyel
kullanıcılara belli bir ölçüde fikir sunulmaktadır (Kekezi & Klaesson, 2019, s.10). Bir diğer
deyişle; gözlemlenebilirlik, kullanıcılar tarafından yeniliğin kullanım sonuçlarının, diğer
insanlar tarafından fark edilebilirlik seviyesi şeklinde ifade edilmektedir. Gözlemlenebilirlik
kavramı, bireylerin yenilikleri kabul etmelerindeki en önemli özelliklerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bununla beraber, gözlemlenebilme özelliği kişiden kişiye değişmekte
olup; uygun yeniliği iyi inceleyenler, yeniliğin avantajlarını daha kısa süre içerisinde
algılayabilmektedir (Garcia & Calantone, 2002, s.115). Sonuç olarak, bir yeniliğin
gözlemlenebilir olması, yayılma hızını da olumlu yönde etkilemektedir.
Kullanım kolaylığı, bir yeniliğin kullanıcılar tarafından nitelikleri ve kullanımı açısından
anlaşılırlık seviyesi şeklinde ifade edilmektedir (Crossan & Apaydin, 2010, s.1156).
Kullanıcıların, yeniliğe ilişkin daha öncesinde elde ettikleri bilgi, deneyim ve uzmanlıkları, söz
konusu yeniliğin farklı düzeylerde algılanmasına yol açmaktadır. Bununla beraber, kullanıcılar
tarafından anlaşılır olmayan ve yalın özellikler göstermeyen yeniliklerin yayılması da yavaş
olacaktır (Breuer & Lüdeke‐Freund, 2017, s.98). Yenilik algısının karmaşıklık boyutu,
uygunluk ve göreceli avantaj boyutları kadar önemli olmamakla beraber teknik bir alan olması
gerekçesiyle, satın alım açısından bir engel teşkil ettiği ve yeniliğe uyum sağlama konusunda
oldukça etkili olduğu gözlenmektedir (Qian, 2013, s.2724). Özellikle, teknik özellikler taşıyan
yeniliklerin belirli bir seviyede uzmanlık ve bilgi birikimi gerektirdiği görülmektedir.
Dolayısıyla, bu türdeki yeniliklerin benimsenebilmesi açısından, potansiyel kullanıcıların bu
alanlarda kısa bir sürede bilgi ve deneyim elde edebileceği eğitim çalışmaları düzenlenmesi
gerekmektedir. Kullanıcılar tarafından bir yenilik benimsenmiş olsa dahi kullanım esnasında
meydana gelebilecek karmaşık durumlar, yeniliğin kabullenilmesini geciktirecektir (Nathan &
Lee, 2013, s. 373).
3. İstatistik Analiz
3.1. Çalışmanın Amacı ve Önemi
Küreselleşen dünyada ekonomik kalkınmayı sağlamak, bilim ve teknolojide yüksek seviyelere
çıkmak için toplumsal gelişmenin sağlanması büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda
yapılacak çalışmalara öncelikle toplumu oluşturan bireylerden başlanması gerekmektedir.
Eğitim hayatını tamamlayarak iş hayatına katılmak üzere olan üniversite öğrencilerinin bireysel
yenilikçilik düzeylerini artırmaya yönelik yapılan bu çalışamadan elde edilecek bulgular bu
açıdan oldukça önemlidir. Üniversite öğrencilerinin girişimcilik seviyesine göre yenilikçilik
kapasitelerinin belirlenmesi yoluyla, eksiklik ve sorunlara çözüm bulunması, günümüzde ülke
ekonomilerinin gelişmesini sağlayacak yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasına katkı
sağlayacaktır. Yenilikçiliğinin ölçülmesi pek çok açıdan önem taşımaktadır. Karar vericilere
önemli bir yol gösterici olarak düşünülebilir. Bu çalışmada Mühendislik Fakültesi
öğrencilerinin girişimcilik seviyelerinin belirlenerek, yenilikçilik algılarının istatistik
değerlendirilmesi ortaya konulacaktır.
3.2. Araştırmanın Hipotezleri
Araştırmanın ana hipotezi girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algısının anlamlı farklılık
göstereceği yönüyledir. Alt hipotez olarak, cinsiyet ve eğitim alınan bölüm açısından
girişimcilik düzeylerinin ve yenilikçilik algısının anlamlı farklı olduğudur.
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Tablo 1: Araştırmanın Hipotezleri
Hipotezler
Girişimcilik düzeyi açısından yenilikçi, öncü, sorgulayıcı, kuşkucu ve gelenekçi
H1a
özellikleri açısından anlamlı farklılık vardır.
Cinsiyet açısından girişimcilik düzeyleri için anlamlı farklılık vardır.
H2a
Cinsiyet açısından yenilikçilik algısı özellikleri için anlamlı farklılık vardır.
H3a
Eğitim alınan bölüm açısından girişimcilik düzeyleri ve yenilikçilik algısı için
H4a
anlamlı farklılık vardır.
3.3. Araştırmanın Örneklemi, Varsayımlar ve Kısıtlar
Çalışmada, İstanbul’da faaliyet gösteren beş devlet üniversitesinin mühendislik fakültesinde
eğitim alan 958 öğrenci örneklemi oluşturmaktadır. Evren İstanbul’da devlet üniversitelerinde
eğitim alan mühendsilik fakültesi öğrencileridir. Yükseköğretim Kurumunun Yükseköğretim
İstatistikleri Raporu (2019)’a göre, 2155 kişi evren sayısıdır. Tesadüfi örnekleme yöntemiyle
öğrencilere uygulanan anket yüzyüze yöntemiyle uygulanmıştır. Anket araştırması
[05.01.2020-05.02.2020] tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Yazıcıoğlu ve Erdoğan (2004)
tarafından geliştirilen örneklem büyüklüğü tablosunda 0.05 örnekleme hatası için p=0.50 ve
q=0.50 için 333 kişi olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin gerçek duygu ve düşüncelerini
yansıttıkları kabul edilmiştir. Öğrencilerin anketi doğru ve eksiksiz biçimde cevapladıkları
kabul edilmiştir. Katılımcıların soruları cevaplarken kelimelerin gerçek manasıyla anladıkları
kabul edilmiştir. Oluşabilecek kavram yanılgıları göz ardı edilmiştir. Anketin örneklem
sayısının arttırılmasında zorluklar yaşanmıştır. Öğrencilerin ankete katılma arzusunun düşük
olması önemli bir kısıt olarak söylenebilir.
3.4. Veri Toplama Aracı
Çalışma deneysel olmayan nicel araştırma tasarımına sahiptir ve yapılış yöntemine göre tarama
modelidir. İlgili anket geniş bir literatür taraması sonucunda geçerlilikleri ve güvenilirlikleri
daha önceki çalışmalarda onaylanmış ölçekler kullanılarak hazırlanmıştır.
Girişimcilik Ölçeği: Bu ölçek öğrencilerin girişimci özelliklerini saptamak amacıyla Yılmaz
ve Sünbül (2009) tarafından geliştirilen, geçerliği ve güvenirliği yapılan ölçek “Üniversite
Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeğinin Geliştirilmesi” isimli makaleden alınmıştır.
Ölçek toplam 36 maddeden oluşmaktadır. Likert tipinde “Çok sık” (5)’den “Hiçbir zaman”
(1)’e uzanan 5’li yapıdır. . Güvenirlik analizleri sonucu ölçeğin Cronbach Alfa güvenirlik
katsayısı 0.90 bulunmuştur. Ölçekten en az 36 en çok 180 puan alınmaktadır. Ölçekte 36-64
puan arası “çok düşük girişimcilik”, 65-92 puan arası “düşük girişimcilik”, 93-123 puan arası
“orta düzeyde girişimcilik”, 124-151 puan arası “yüksek girişimcilik”, 152-180 puan arası “çok
yüksek girişimcilik” olarak tanımlanmıştır.
Bireysel Yenilikçilik Ölçeği: Bireysel yenilikçilik ölçeği, Hurt vd. (1977) tarafından
“Innovativeness Scale” adıyla geliştirilen ve Kılıçer ve Odabaşı (2010) tarafından Türkçeye
uyarlanan 20 maddeden oluşan bir ölçektir. Ölçeğin Türkçeye uyarlama çalışmasında geçerlik
ve güvenirlik çalışması yapılmış ve güvenirlik katsayısı 0.87 olarak belirlenmiştir. Ölçek
Kesinlikle katılıyorum için (5) ve Kesinlikle Katılmıyorum (1) şeklinde derecelendirilmiştir.
Bu ölçekle alınabilecek en yüksek puan 94, en düşük puan ise 14’dür. Ölçeğe göre bireysel
yenilikçilik puanı 42+(1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 19. madde puanlarının toplamı) – (4,
6, 7, 10, 13, 15, 17, 20. madde puanlarının toplamı) formülüyle hesaplanmaktadır. Bu formüle
göre; 80 ve üstü puan alanlar “yenilikçi”, 69-80 arası puan alanlar “öncü”, 57-68 arası puan
alanlar “sorgulayıcı”, 46-56 arası puan alanlar “kuşkucu” ve 46 altı puan alanlar ise “gelenekçi”
olarak sınıflandırılmıştır.
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3.5. İstatistik Bulgular ve Değerlendirme
3.5.1. Anketin Güvenirliği
Anketin güvenilirlik testleri olarak Cronbach Alpha, İkiye Bölme (split), Paralel, Mutlak Kesin
Paralel (strict) ele alınmıştır. Cronbach Alpha değerinin %70’i geçmesi anketin başarılı
olduğunun göstergesidir. Anketin güvenirlik analizi sonuçları; Cronbach-Alpha = 0.911,
Paralel = 0.912, Strict = 0.912 olarak belirlenmiştir.
3.5.2. Ankete Yönelik Tanımsal İstatistik ve Yüzde Dağılım Bilgileri
Öğrencilerin %36’sı kadın ve %64’ü erkektir. Çalışma mühendislik fakültesinde yapıldığı için
erkek öğrencilerin sayısı daha çoğunluktadır. Okunulan bölüm dağılımı, %9.9 makine, %10.1
elektrik-elekronik, %10.7 endüstri, %10.9 kimya, %10.2 bilgisayar, %9.4 çevre, %10.1 inşaat,
%10.4 maden, %9 jeoloji, %9.3 metalurji olarak belirlenmiştir. Öğrencilerin %24.1’ü birinci
sınıf, %25.6’sı ikinci sınıf, %26.5’i üçüncü sınıf ve %23.8’i dördünci sınıfta eğitim almaktadır.
Öğrencilerin %67.8’i girişimcilik dersi almış, %32.2’si girişimcilik eğitimi almamıştır.
Mühendislik fakültelerinin çoğunda girişimcilik dersi seçmeli ders olarak verilmektedir.
Öğrencilerin yaş ortalaması 22.4 olarak belirlenmiştir.
Öğrencilerin; %10.2’si çok düşük girişimcilik, %10.6’sı düşük girişimcilik, %33.9’u orta düzey
girişimcilik, %30.2’si yüksek girişimcilik, %15.1’i çok yüksek girişimcilik düzeyine sahiptir.
Ayrıca, öğrencilerin yenilikçi algıları; %34.2’si yenilikçi, %19.9’u öncü, %19.4’ü sorgulayıcı,
%17.8’i kuşkucu ve %8.7’si gelenekçi olarak belirlenmiştir.
Tablo 2: Yenilikçilik Algısı Ölçeği Cevap Ortalaması Tablosu
Maddeler
Arkadaşlarım öneri veya bilgi almak için sık sık bana başvururlar.
Yeni fikirleri denemekten hoşlanırım.
Bir şeyi yapmanın yeni yollarını ararım.
Genellikle yeni fikirleri kabullenmekte temkinliyimdir.
Bir sorunu çözerken yanıt açık olmadığı zaman çözüm için çoğu kez yeni yöntemler
geliştiririm.
6. Yeni icatlara ve yeni düşünce tarzlarına karşı şüpheciyimdir.
7. Çevremdeki insanların büyük bir çoğunluğunun kabul ettiğini görene kadar yeni
fikirlere pek itibar etmem.
8. Arkadaş grubum içinde etkili bir birey olduğumu düşünürüm.
9. Düşüncelerimde ve davranışlarımda kendimi yaratıcı ve özgün
görürüm.
10. Genellikle arkadaş grubum içinde yeni bir şeyi kabul eden son kişilerden biri
olduğumu düşünüyorum.
1.
2.
3.
4.
5.

Ort cevap
4.01
4.00
3.98
2.45
3.95
2.11
2.26
3.94
3.92
2.03

11. Yaratıcı bir kişiliğe sahibimdir.
12. Ait olduğum grubun liderlikle ilgili sorumluluklarını almaktan
hoşlanırım.
13. Çevremdeki bireylerde işe yaradığını görene kadar bir işi yapmanın yeni yollarını
kabullenmekte isteksiz davranırım.

3.78
3.63

14. Düşüncelerimde ve davranışlarımda özgün olmayı heyecan
verici bulurum.
15. Eski usul yaşam tarzının ve işleri eski yöntemlerle yapmanın en iyisi olduğunu
düşünürüm.
16. Belirsizlikler ve çözülmemiş problemler beni güdüler.
17. Yenilikleri dikkate almadan önce diğer insanların o yeniliği
kullandığını görmeliyim.
18. Yeni fikirlere açığımdır.
19. Cevabı belirsiz sorular beni heyecanlandırır.
20. Yeni fikirlere karşı çoğunlukla şüpheciyimdir.
Genel Cevap Ortalaması

3.94
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2.31
3.66
2.70
4.30
3.67
2.33
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Yenilikçilik algı ölçeğine verilen genel cevap ortalaması 3.27 olarak elde edilmiştir. Ortalaması
en yüksek cevap “yeni fikirlere açığımdır” iken, ortalaması en düşük cevap “genellikle arkadaş
grubum içinde yeni bir şeyi kabul eden son kişilerden biri olduğumu düşünüyorum” olmuştur.
Ölçek hesaplanmasında bu önerme zaten düşük ortalamalı olmalıdır.
Tablo 3: Girişimcilik Düzeyi Ölçeği Cevap Ortalaması Tablosu
MADDELER
1.

Ort cevap

Okulumda geçmiş performansımdan daha iyi olabilmek için daha çok çaba harcamaya

çalışırım.
2. Görevimin son derece zor olduğu zamanlarda elimden gelenin en iyisini yaparım.
3. İstediğim şeyi elde ettiğim zaman bunun sebebini genellikle kendi yeteneklerim
olduğu düşünürüm.
4. İşlerimde kendi kararlarım etkilidir.
5. Kendi işimi kurabilirim.
6. İşten zorunlu olarak ayrılsam işle ilgili kendime seçenekler oluşturabilirim.
7. Zor durumlarda seçenekler oluşturabilirim .
8. Farklı insanlarla dostluklar kurabilirim.
9. Denemediklerimi denemekten çekinmem.
10. Kendimde farklı işler yapabilecek enerjiyi hissederim.
11. Arkadaşlarıma değişik iş projelerden söz ederim.
12. Yeteneklerimi uygulayabilecek alanlar oluştururum.
13. Arkadaşlarımdan gelen bazı projelere katılmaktan çekinmem
14. Hayatımı dış etkenlere bırakmam
15. Kararlarımla hayatımı şekillendirebileceğimi düşünüyorum.
16. Risk almaktan çekinmem
17. Geleceği görerek ona dönük hazırlıklar yapabilirim.
18. Yeni bir şeyleri denememe imkan veren projeler üzerinde çalışmayı severim.
19. Eski fikirlere ve uygulamalara meydan okumayı ve daha iyilerini araştırmayı
severim.
20. Yeni bir perspektiften bakmama imkan sağlayan proje ve işlerle uğraşırım.
21. Geçmişte başkaları tarafından kullanılmamış yeni yöntemlerle çalışmayı denerim.
22. Yeterli çabayla, her türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz.
23. Yaptığım planları yürütebileceğimden çoğunlukla eminimdir.
24. Yeni bir durum ve uygulamaya adapte olmakta sorun yaşamam.
25. Üzerinde çalıştığım bir konuda hata yapmaktan çekinmem.
26. Her işin bir riski vardır. İşimde her türlü riski göze alabilirim.
27. Başarıyı sağlayacak uygun yöntem ve tekniklerin arayışı içerisinde olurum.
28. Karşıma çıkan fırsatları değerlendirebilirim.
29. Elimdeki kaynakları bir araya getirerek verimliliğe dönüştürebilirim.
30. İşimde ve çalışmalarımda ortaya çıkan değişimlere açığımdır.
31. İşimi severek ve azimle yaparım.
32. İşimde yaratıcılık yönüm güçlüdür.
33. İşimi gerçekleştirirken, herhangi bir ekip ya da kişiyle çalışabilirim.
34. Bir işte ya da uygulamada liderliği ele almaktan çekinmem.
35. İş konusunda gelecekle ilgili etkili kararlar alabilirim.
36. Farklı işlere yönelik motivasyonum ve eğilimlerim güçlüdür.
Genel Cevap Ortalaması

4.09
3.98
3.67
3.61
3.85
3.82
3.91
3.87
3.77
4.03
4.00
3.56
3.45
4.11
4.13
3.73
3.80
4.05
4.20
4.09
3.90
4.27
3.63
3.56
4.03
3.80
4.02
3.88
3.55
3.90
3.78
3.60
3.99
3.48
3.72
3.61
3.84

Girişimcilik ölçeğine verilen genel cevap ortalaması 3.84 olarak elde edilmiştir. Genel olarak
cevaplar “katılıyorum” yönüyle verilmiştir. Ortalaması en yüksek cevap “yeterli çabayla, her
türlü sorunu ortadan kaldırabiliriz” iken, ortalaması en düşük cevap “arkadaşlarımdan gelen
bazı projelere katılmaktan çekinmem” olmuştur.
3.5.3. Grup Farklılığı Analizleri
Çalışmada uygulanacak yöntemin belirlenmesi amaçlı, girişimcilik ve yenilikçilik algı
ölçeğinden alınan puanlara yönelik normallik testi uygulanmıştır. Shapiro-Wilk ve
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Kolmogorov-Smirnov testlerine göre p<0.05 olduğundan normal dağılımın sağlanmadığı
belirlenmiştir. Bu nedenle, çalışmada parametrik olmayan istatistik yöntemler kullanılacaktır.
İkili gruplar için Mann-Whitney-U Testi ve 3 üzeri gruplarda kruskal-wallis testi
kullanılacaktır.
Tablo 4: Girişimcilik Düzeyi Açısından Yenilikçilik Algısı Özellikleri İçin Farklılık Analizi
Yenilikçilik
Özellikleri

Girişimcilik
Düzeyi

n

Sıra
Ortalaması

Ki-Kare

pa

Yenilikçi

Çok Düşük
Düşük
Orta Düzey
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta Düzey
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta Düzey
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta Düzey
Yüksek
Çok Yüksek
Çok Düşük
Düşük
Orta Düzey
Yüksek
Çok Yüksek

98
101
324
290
145
98
101
324
290
145
98
101
324
290
145
98
101
324
290
145
98
101
324
290
145

140.78
108.92
180.16
217.98
285.17
152.44
160.73
192.45
242,28
250.34
144.22
156.69
172.50
197.93
232.01
147.22
182.00
193.25
206.50
219.13
198.61
166.50
122.14
146.99
133.63

8.535

.000*

9.342

.000*

10.336

.000*

9.471

.001*

9.404

.003*

Öncü

Sorgulayıcı

Kuşkucu

Gelenekçi

*0.05 için anlamlı farklılık, pa =Kruskal-Wallis Test

Katılımcı öğrenciler için, girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algısı özellikleri anlamlı
farklılık göstermektedir (p<0.05).Sıra ortalamalarına bakıldığında, yenilikçi, öncü, sorgulayıcı
ve kuşkucu özellikler için girişimcilik düzeyi çok yüksek olanlar ölçeğe daha çok katılıyorum
yönüyle cevaplar verirken, gelenekçi özellik için çok düzey girişimci olanlar daha çok
katılıyorum yönüyle cevaplar vermiştir. Böylece girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik
özellikleri farklılık göstermektedir.
Tablo 5: Cinsiyet Açısından Girişimcilik Düzeyi Gruplarına Yönelik Farklılık Analizi
Girişimcilik
Düzeyi

Cinsiyet

Çok Düşük

Kadın
Erkek

n

Sıra
Ortalaması

MannWhitney-U

pb

345
613

151.51
135.17

1216.500

0.029*
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Girişimcilik
Düzeyi

Cinsiyet

Sıra
Ortalaması

n

Kadın
345
Erkek
613
Kadın
345
Orta Düzey
Erkek
613
Kadın
345
Yüksek
Erkek
613
Kadın
345
Çok Yüksek
Erkek
613
b
*0.05 için anlamlı farklılık, p = Mann-Whitney-U Test
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MannWhitney-U

pb

1143.000

0.003*

1279.000

0.036*

1299.000

0.000*

1314.000

0.000*

185.05
160.64
162.52
151.08
143.66
175.22
143.66
179.53

Düşük

Katılımcı öğrenciler için, cinsiyet açısından girişimcilik düzeylerine göre anlamlı farklılık elde
edilmiştir (p<0.05). Sıra ortalamalarına bakıldığında, çok düşük, düşük ve orta düzey
girişimcilik kadınlarda daha yüksek, buna karşılık yüksek düzey ve çok düzey girişimcilik
erkeklerde daha yüksek olarak belirlenmiştir. Bu örneklem için erkeklerin girişimcilik düzeyi
kadınlara göre daha yüksek çıkmıştır.
Tablo 6: Cinsiyet Açısından Yenilikçilik Algısı Özelliklerine Yönelik Farklılık Analizi
Yenilikçilik Algısı
Cinsiyet
Özellikleri

Sıra
Ortalaması

n

Kadın
345
Erkek
613
Kadın
345
Öncü
Erkek
613
Kadın
345
Sorgulayıcı
Erkek
613
Kadın
345
Kuşkucu
Erkek
613
Kadın
345
Gelenekçi
Erkek
613
b
*0.05 için anlamlı farklılık, p = Mann-Whitney-U Test

171.51
165.17
155.05
160.64
162.52
151.08
143.66
135.22
143.66
175.62

Yenilikçi

MannWhitney-U

pb

1516.500

0.019*

1143.000

0.000*

1179.000

0.026*

1314.000

0.000*

1412.000

0.000*

Cinsiyet açısından yenilikçilik özelliklerine göre anlamlı farklılık elde edilmiştir (p<0.05). Sıra
ortalamalarına bakıldığında, yenilikçi, sorgulayıcı ve kuşkucu özellikleri için kadınlar, öncü ve
gelenekçi özelliklerde ise erkekler daha yüksek seviyededir.
Tablo 7: Eğitim Alınan Bölüm Açısından Yenilikçilik Algısı Ve Girişimcilik İçin Farklılık
Analizi

Girişimcilik

Bölüm

n

Makina

95
190

Sıra
Ortalaması
201.04

Ki-Kare

pa

30.383

0.000*
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Bölüm
Düzeyi

Yenilikçilik
Algısı

Elektrik-Elektronik
Endüstri
Kimya
Bilgisayar
Çevre
İnşaat
Maden
Jeoloji
Metalurji-Malzeme
Makina
Elektrik-Elektronik
Endüstri
Kimya
Bilgisayar
Çevre
İnşaat
Maden
Jeoloji
Metalurji-Malzeme

n
97
102
105
97
90
96
99
87
90
95
97
102
105
97
90
96
99
87
90

Sıra
Ortalaması
138.77
248.15
205.27
216.21
176.10
172.75
114.24
126.05
145.89
298.41
136.08
284.58
191.33
195.57
257.98
154.71
130.59
126.00
129.55
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Ki-Kare

pa

26.337

0.001*

*0.05 için anlamlı farklılık, pa =Kruskal-Wallis Test

Okunan bölüm açısından girişimcilik düzeyi ve yenilikçilik algısı anlamlı farklılık
göstermektedir (p<0.05). Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, girişimcilik düzeyi için
endüstri, bilgisayar ve kimya bölümü öğrencileri yüksek düzeydedir. Yenilikçilik algısı için
makina, endüstri ve çevre bölümü öğrencileri daha yüksek algıya sahiptir. Girişimcilik için en
düşük bölüm maden mühendisliği ve yenilikçilik algısı için en düşük bölüm jeoloji
mühendisliği olarak belirlenmiştir.
4. Sonuç
Günümüzde yoğun rekabetin yaşandığı tüm endüstri kollarında yenilikçi olmak, gelişimin ve
hayatta kalabilmenin en önemli unsuru haline gelmiştir. Yenilikçi olabilmek için nitelikli ve
girişimci insan gücünün yanı sıra, yeni fikirlerin üretilmesi ve yayılmasını sağlayan elverişli bir
ortama ve yeniliği destekleyen mekanizmalara sahip olmak gereklidir. Küreselleşme süreci ile
giderek yoğunlaşan ve bilgiye dayalı bir kavram haline gelen rekabet, girişimciliğin ve
girişimcilerin önemini daha da artırmaktadır. Girişimciliği teşvik etmek gençlerin yaratıcılık,
yenilikçilik ve istihdama katkı sağlama gibi niteliklerinin toplumsal katkıya dönüşmesiyle
sonuçlanacak ve gençlere öz güven duygusu aşılayarak, risk almayı öğretecek; çabuk karar
verebilme, öngörü ve analiz yapabilme yeteneklerinin de gelişmesine yardımcı olabilecektir.
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da eğitim veren beş devlet üniversitesinin Mühendislik
Fakültesinde eğitim alan 958 öğrenci için girişimcilik düzeylerine göre yenilikçilik algılarının
ortaya konulmasıdır. Öğrencilerin; %10.2’si çok düşük girişimcilik, %10.6’sı düşük
girişimcilik, %33.9’u orta düzey girişimcilik, %30.2’si yüksek girişimcilik, %15.1’i çok yüksek
girişimcilik düzeyine sahiptir. Ayrıca, öğrencilerin yenilikçi algıları; %34.2’si yenilikçi,
%19.9’u öncü, %19.4’ü sorgulayıcı, %17.8’i kuşkucu ve %8.7’si gelenekçi olarak
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belirlenmiştir. Girişimcilik düzeylerine göre, yenilikçilik algısı özellikleri anlamlı farklılık
göstermiştir. Sıra ortalamalarına bakıldığında, yenilikçi, öncü, sorgulayıcı ve kuşkucu özellikler
için girişimcilik düzeyi çok yüksek olanlar ölçeğe daha çok katılıyorum yönüyle cevaplar
verirken, gelenekçi özellik için çok düzey girişimci olanlar daha çok katılıyorum yönüyle
cevaplar vermiştir. Cinsiyet açısından girişimcilik düzeylerine göre anlamlı farklılık elde
edilmiştir. Sıra ortalamalarına bakıldığında, çok düşük, düşük ve orta düzey girişimcilik
kadınlarda daha yüksek, buna karşılık yüksek düzey ve çok düzey girişimcilik erkeklerde daha
yüksek olarak belirlenmiştir. Cinsiyet açısından yenilikçilik özelliklerine göre anlamlı farklılık
elde edilmiştir. Sıra ortalamalarına bakıldığında, yenilikçi, sorgulayıcı ve kuşkucu özellikleri
için kadınlar, öncü ve gelenekçi özelliklerde ise erkekler daha yüksek seviyededir. Okunan
bölüm açısından, girişimcilik düzeyi ve yenilikçilik algısı anlamlı farklılık göstermektedir.
Ortalama sıra değerlerine bakıldığında, girişimcilik düzeyi için endüstri, bilgisayar ve kimya
bölümü öğrencileri yüksek düzeydedir. Yenilikçilik algısı için makina, endüstri ve çevre
bölümü öğrencileri daha yüksek algıya sahiptir. Girişimcilik için en düşük bölüm maden
mühendisliği ve yenilikçilik algısı için en düşük bölüm jeoloji mühendisliği olarak
belirlenmiştir.
Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin
desteklenmesi ve yaygınlaştırılması gerekmektedir. Böylece, başarılı ve sürdürülebilir
işletmelerin kurulması, girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve istihdamın artırılması
sağlanmış olacaktır. Bu amaçla, yerel bazda genç girişimleri yönlendirecek, üniversitelere bağlı
veya mahalli idarelerce yönlendirilebilen, ancak kamu otoritelerince desteklenen ve
girişimciliğin önünü açan araştırma enstitüleri, birimler ve projelere ihtiyaç vardır. Devlet
destekleri konusunda bilinçlendirme, aile ve okul eğitimlerinin girişimciliği teşvik edecek
şekilde düzenlenmesi, finansman ve gelir kaynaklarının artırılması gerekmektedir. Gençlerin
girişimcilik konusunda gerek eğitim ihtiyacının karşılanması gerekse bilgi kaynaklarına ve
finansal kaynaklara kolay erişiminin sağlanmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Öğrencilerin,
girişimci olma konusunda yüksek oranda başarısızlık korkusu hissetmeleri, girişimcilik önünde
önemli bir engel oluşturmaktadır. Bu korkunun yenilmesi için gençlerin, başarısızlık
durumunda gelir kayıplarının karşılanması amacıyla bir sigorta veya tazminat sistemine ihtiyaç
bulunmaktadır.
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Avrupa Birliği’nde Güncel Vergi Reformu Uygulamaları: Seçili
Ülke Örnekleri
Neslihan Yilmaz1

Özet
Uluslararsı alanda gözlenen değişim ve gelişmeler tüm dünyada olduğu gibi Avrupa Birliği (AB)’nde de vergi
politikalarına ilişkin yeni düzenlemelere duyulan ihtiyacı artırmaktadır. Vergi adaletinin uluslararası düzeyde
sürdürülebilirliğinin sağlanması, uluslararası vergileme ve mali ilişkiler açısından önem taşımaktadır. Ülkeler
vergisel avantajlardan yararlanarak mali ve ekonomik ilişkilerine yön verebilirler. Bu kapsamda gelişmiş ve
gelişmekte olan pek çok ülkenin vergi politikalarının uluslararası düzeyde uyumlaştırılması, endüstriyel ve
teknolojik gelişmelerin takibini de hızlandırmakta ve işleyişini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ülkeler kendi içlerinde
vergisel uyumu sağlayabildikleri ölçüde rekabet şartlarını da dengelemiş olurlar. Vergi idareleri arası bilgi
değişimi ve işbirliğinin sağlanması bu süreçte uyum maliyetlerinin azaltılmasını sağlamaktadır. Dijitalleşme ve
küreselleşmenin eş zamanlı gelişimi, üretim faktörlerinin mobilitesini hızlandırdığı gibi uluslararası vergi
rekabetini de artırmaktadır. Bu çerçevede vergi kaçırma ve vergisel avantajların kötüye kullanımının önlenmesi
amacıyla vergi sistemlerinin yakınlaştırılması hedeflenmektedir. AB’nde mevcut vergi reformu uygulamaları ve
seçenekleri önem taşımaktadır. Üye ülkeler tarafından uygulanan reformlar, özel yatırımlara yönelik uygulamalar,
istihdam ve eşitsizliğin giderilmesine yönelik reformlar, tüketim ve çevrenin korunmasına yönelik düzenlemeler
ile vergi kaçırma ve vergisel avantajların kötüye kullanımını önlemeye yönelik düzenlemeler şeklinde
sınıflanmaktadır. Alternatif reform seçenekleri ise yatırım teşviki ile dışsallıkların pozitif ve negatif yönlerinin
değerlendirilmesi, vergi idaresinin geliştirilmesi, istihdam oluşturma ve destekleme, mevcut eşitsizlikleri azaltmak
şeklinde sıralanabilir. Çalışmanın amacı, AB güncel vergi reformu uygulamalarının gelişimini seçili üye ülkeler
özelinde incelemektir. Söz konusu vergi reformu uygulamalarının etkinliği ölçütünde uluslararası vergileme ve
idarelerarası işbirliğinde uyumun sağlanabileceği, uluslararası düzeyde vergisel avantajların kötüye kullanımıyla
mücadele edilebileceği sonucuna ulaşılmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Birliği, vergi reformu, uluslararası vergileme.
JEL Sınıflandırması: H20, H30, O16, F00.

Current Tax Reform Practices in the European Union: Examples
of Selected Countries
Abstract
The changes and developments which observed in the international arena increase the requirement for new
regulations regarding tax policies in the European Union (EU) as in the whole world. Ensuring the sustainability
of tax justice at international level is important in terms of international taxation and financial relations. Countries
can take advantage of tax advantages and direct their financial and economic relations. In this scope the
harmonization of the tax policies of many developed and developing countries at the international level accelerates
the follow-up of industrial and technological developments and facilitates their operation. In addition, to the extent
that countries can ensure tax compliance within themselves, they balance the conditions of competition. The
simultaneous development of digitalization and globalization accelerates the mobility of production factors as well
as increasing international tax competition. In this context, it is aimed to bring tax systems closer in order to prevent
tax evasion and abuse of tax advantages. Current tax reform applications and options in the EU are important. The
reforms implemented by the member states are classified as practices for private investments, reforms aimed at
eliminating employment and inequality, regulations for the protection of consumption and the environment, and
regulations to prevent tax evasion and abuse of tax advantages. Alternative reform options can be listed as
investment incentives and evaluating the positive and negative aspects of externalities, improving the tax
administration, creating and supporting employment. The aim of the study is to examine the development of
current tax reform practices in the EU specific to selected member countries. According to the effectiveness of the
1
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mentioned tax reform implementations, it is concluded that international taxation and inter-administrative
cooperation can be harmonized and the abuse of tax advantages at international level can be fought.
Keywords: European Union, tax reform, international taxation.
JEL Classification: H20, H30, O16, F00.

1. Giriş
Vergilendirme hem ulusal hem de uluslararası düzeyde önemi her geçen gün artan dinamik bir
kavram olarak değerlendirilmektedir. Vergi politikalarına ilişkin görüşler çoğu zaman
uluslararası düzeyde farklılık gösterse de vergiler ulusal düzeyde mali yapının sürdürülebilirliği
açısından önemli bir politika aracıdır. Küreselleşmeyle birlikte uluslararası bir boyut kazanan
vergilendirme süreci ve tahsil edilen vergilere ilişkin karşılaştırılabilir uygulamalar, ülkelerin
politika belirleme süreçlerine de yön vermektedir. AB üyesi ülkelerin vergi gelirleri, vergi
yapıları ve reform uygulamaları kapsamında gözlenen gelişimeler uluslararası mali ilişkiler
açısından da önem taşımaktadır. AB üyesi ülkelerin kendi içlerinde uyumlu bir vergi yapısına
sahip olmaları, ülkelerin kamu maliyesi alanında da etkileşimine imkan sağlamaktadır. Üye
ülkeler, Birliğin kuruluşundan itibaren büyüme ve vergi adaletini sağlayabilmek adına vergi
reformlarını bir araç olarak uygulamayı sürdürmüşlerdir. Ancak söz konusu reform
uygulamaları ülkelerin vergi öncelikleri ve vergi yapısı farklılıklarına göre değişkenlik
gösterebilmektedir. Üye ülkelerde reformlar öncelikli uygulama alanı olarak kurumlar vergisi,
kişisel gelir vergisi ve katma değer vergisi şeklinde sıralanırken reformların yönü itibariyle
matrah artırımı/indirimi veya oran artırımı/indirimi şeklinde gelişim göstermektedir. Birlik
üyesi ülkeler büyük ölçüde yatırımlarını artırmak ve dışsallıkların etkilerini dengeleyebilmek
amacıyla farklı reform seçeneklerine yönelebilmektedir.
Mevcut vergi politikaları kapsamında alternatif finansman kaynaklarını değerlendirerek
verimlilik önlemlerine dayalı vergi teşvik uygulamalarının güçlendirilmesini
hedeflemektedirler. Bu amaçla vergi idarelerinin dijitalleştirme süreçlerinin hızlandırılması ve
ulusal mevzuatların açık ve anlaşılır olmasının sağlanması öncelikleri arasında yer almaktadır.
Üye ülkeler ayrıca istihdam ve işgücü üzerindeki vergi yüküne ilişkin reform düzenlemeleri ile
vergi adaletini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile
mücadele yönelik, ülkelerin işbirliği ve AB düzeyinde eylem planları öncelikli öneme sahiptir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen çok taraflı kontroller ve ortak denetim uygulamaları öncelikli
reform seçenekleri olarak değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda mükelleflerin vergiye gönüllü
uyumunu kolaylaştırmak ve verginin kötüye kullanımını önlemek amacıyla vergi idarelerinin
modernizasyonu ve dijital uygulamaların geliştirilmesi ülkelerin reform seçenekleri arasında
ilk sıralarda yer almaktadır. Ayrıca ulusal mevzuatların güçlendirilebildiği ölçüde yasal
boşlukların da giderilerek vergiden kaçınma ile mücadele edilebileceği üzerinde durulmaktadır.
Çalışmada bu kapsamda öncelikle Avrupa Birliği vergileme politikası, Avrupa Birliği’nde etkin
vergi sistemi için gerekli prensipler çerçevesinde değerlendirilecektir. Ardından Avrupa Birliği
üyesi ülkelere yönelik reform seçenekleri ışığında seçili Avrupa Birliği üyesi ülkelerde güncel
vergi reformu uygulamalarına Komisyon’un vergi politikalarına ilişkin raporları kapsamında
yer verilecektir.
2. Avrupa Birliği Vergileme Politikası ve Vergi Reformu
Avrupa Birliği’nin temelini oluşturan kurucu antlaşmada vergilendirmeye ilişkin hükümler,
politikalar başlığı altında yer almakta ve ‘rekabet, vergilendirme ve mevzuatın
yakınlaştırılması’ alt başlığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. Bu kapsamda sermayenin
serbest dolaşımı, rekabet kuralları ve vergi sistemlerinin uyumlaştırılması önem taşımaktadır
(Pehlivan ve Öz, 2019: 200). Avrupa Birliği’nin vergi politikası stratejisi, üye devletlerin vergi
sistemlerinin bütünüyle uyumlaştırılmasını hedeflememektedir. Üye ülkeler, AB kurallarına
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saygı göstermeleri koşuluyla, kendileri için en uygun vergi sistemini ve politikayı tercihlerine
göre belirlemekte özgürdür. Buna ek olarak, vergileme alanında AB eylem ve programlarına
yönelik yetki ikamesi ilkesinin dikkate alınması önemsenmektedir. Ancak gerekli görüldüğü
hallerde ve üye ülkelerin eylemleri ile çözüm sağlanamadığı durumlarda AB düzeyinde eylem
sürecine geçilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda birçok vergisel sorunun, ulusal politikaların
etkin koordinasyonu ile çözümlenebileceği savunulmaktadır. Sınır ötesi ekonomik faaliyetlerin
önündeki her türlü vergisel engelin kaldırılmasına yönelik düzenlemelerin artırılması
beraberinde zararlı vergi rekabetiyle mücadele ve kontrolün sağlanması süreçlerini de
getirmektedir. Özellikle kayıtdışılıkla mücadelede vergi idareleri arasında işbirliği ve
koordinasyon teşvik edilmektedir (EC, 2020a). Küreselleşme ile birlikte ulusal ve denizaşırı
mali piyasalara yönelik düşük maliyetli dijital iletişimin hız kazanması, sermaye gelirinin
vergilendirilmesi sürecini güçleştirmiştir. AB üyesi ülkelerde sermaye hareketlerine yönelik
düzenlemeler, 1990’lı yıllardan itibaren uygulamadan tamamen kaldırılmıştır. Bu kapsamda
yatırımların sınır ötesi hareketliliğini artıran unsurlar, parasal birliğin sağlanması ve euro tek
para birimi uygulamasına geçişle birlikte maliyetlerin ve döviz riskinin azalması şeklinde
sıralanmaktadır (Karabacak, 2001: 4).
AB’nin öz kaynaklar sistemi ve yönetimine ilişkin Komisyon, elde edilen gelirin bir kısmı ya
da tamamının, üye ülkelerin AB bütçesine yönelik parasal katkılarının yerini almasını böylece
ülkelerin ulusal düzeyde yüklerinin hafifletilmesini önermektedir (AB Bakanlığı, 2012: 39). Bu
kapsamda uygulama alanı bulan vergi reformları, vergi kanunlarına yönelik düzenlemelerin
yanı sıra vergi idarelerinin yönetim ve organizasyon yapılarına yönelik düzenlemeleri de
içermektedir. Birliğe sonradan katılan ülkelerde kayıt dışı ekonomilerin varlığı, dijital ortamda
beyanname alınmaması gibi gerekçelerle vergi idarelerinin reform ihtiyacı artmıştır (Öz, 2012).
Vergi reformu uygulaması optimal vergi sistemi kapsamında değerlendirildiğinde söz konusu
unsurların belirsizliği bazı yansımalara yol açmaktadır. Etkin vergileme ve yatay adalet
kazançlarının vergi sistemleriyle pozitif ilişkisinin olduğu değerlendirilmektedir. Bu
doğrultuda gelir dağılımının tespiti açısından vergileme sürecinin uygun olup olmadığına dair
farklı düşünceler bulunmaktadır. Vergi reformu uygulamaları gelişen şartlara uyum sağlayacak
düzeyde vergi sistemlerinin etkinliğini güçlendirebilmektedir (Arıkan ve Bahçe, 2011: 36).
AB’nde uygulanan vergi reformları, üye ülkelerin kamu maliyesi yapılarını güçlendirmeyi ve
beraberinde ekonomik büyümeyi desteklemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda ekonomik
istikrar ve yeni istihdam imkanlarının sağlanması ile gelir dağılımının iyileştirilerek sosyal
önceliklerin değerlendirilmesi önem taşımaktadır. AB, uygulanan vergi reformlarına ilişkin
değişimleri gösterge temelli analizlerle değerlendirerek üye ülkelerin vergi sistemlerini
verimlilik, etkinlik ve eşitlik açısından karşılaştırmalı olarak analiz etmektedir (Kalkınma
Bakanlığı, 2018: 20). Avrupa Birliği Komisyonu ülkelerin, uyum süreci açısından daha verimli,
daha adil bir politika oluşturmayı amaçlayan vergisel düzenlemelere yer vermelerini
önermektedir. AB’nde vergi sistemleri açısısndan karşılaşılabilecek ortak zorlukların
üstesinden gelinebilmesi amacıyla uyum politikalarına daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır (EC,
2020c: 117). Koordineli bir biçimde yürütülen uyum çalışmaları, AB ekonomisinin rekabet
gücünün atrmasının yanı sıra vergi tabanının da genişlmesine imkan sağlamaktadır. Vergiden
kaçınma ve vergi kaçırma eğilimleri ile daha etkin mücadele ortamı sağlanarak AB mali
kaynaklarının kayba uğraması önlenmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda AB vergi politikası
gelişimi açısından etkin vergi sistemi ve sağlanmasına yönelik öncelikler önem taşımaktadır.
3. Avrupa Birliği’nde Etkin Vergi Sistemi için Gerekli Prensipler
AB vergi reformu süreçleri genel olarak ülkelerin vergi sistemlerinde yapısal iyileşme
sağlayacak biçimde etkinliği artırmayı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedeflemektedir.
Bu amaçla Birlik üyesi ülkelerin gerçekleştirdikleri vergi reformları ücretler gelir vergisi ve
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sosyal güvenlik vergi yükünü hafifletmek üzerinde şekillenmektedir. Emek ve büyüme yanlısı
bu tür reform uygulamaları vergilemeye yönelik düzenlemeler ile sağlanmaktadır. Bir diğer
önemli reform alanı emek üzerindeki vergi yükü indirimini farklı vergi türlerine yönlendirerek
vergi idaresini güçlendirmektir. Doalyısıyla vergi tabanının genişlemesi de sağlanabilecektir
(Batırel, 2016: 160). AB’nin İşleyişine Dair Antlaşma (ABİDA)’nın 113. Maddesi uyarınca
Konsey, Avrupa Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komite’nin görüşünü de alarak, özel bir
yasama usulü dahilinde oybirliği ilkesi ile uyumlaştırma hükümlerini kabul etmektedir. Dolaylı
vergilerin kapsam itibariyle, malların serbest dolaşımı ve hizmetlerin serbest sunumuna yönelik
engel teşkil edebilecek olması üye ülkelerin dolaylı vergilendirme alanındaki düzenlemeleri
(özellikle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergileri) öncelikle uygulamaya geçirmelerini
gerektirir. Ayrıca olası uyumsuzluklar rekabetin bozulmasına da neden olabilmektedir. İlgili
maddeye dayanarak bu alanda çok sayıda Direktif ve Yönetmelik (ikincil mevzuat) kabul
edilmiştir. Diğer vergiler için de ABİDA’nın 115. Maddesi Konsey’e, özel bir yasama usulü
uyarınca ve oybirliği ilkesi kapsamında iç pazarın işleyişini doğrudan etkileyen üye ülkelerin
idari hükümlerini belirleme yetkisi vermektedir (EC, 2020b). Direktifler, Birlik kurumsal
yapısının kendi aralarındaki müzakereleri sonucunda oluşmakta ve Komisyon tarafındana
uyumlaştırılacak vergi mevzuatları ile ilgili teklifleri hazırlamaktadır (Bilici, 2018: 56).
Komisyon, kurucu antlaşmalarda yer alan ve organların almış oldukları kararların üye ülkelerce
yerine getirilip getirilmediğini ve ortak politikaların oluşturulması sürecini izlemekle
sorumludur. Ayrıca bu konularda tavsiyelerde bulunarak belirli alanlarda politika rehberleri
yayınlayabilmektedir (Karluk, 2014: 205). Alınan önlemlere ilişkin AB düzeyinde eylem
süreçlerinin AB ülkelerinin tek başına hareket etmelerine kıyasla (yetki ikamesi ilkesi
kapsamında) daha iyi sonuçlar doğuracağı düşünülmektedir. Avrupa Birliği’nin vergiye ilişkin
düzenlemelerinin, yürürülüğe girmeden önce tüm AB üyesi ülkeler tarafından oybirliğiyle
kabul edilmesi tüm üyelerin ortak çıkarlarının AB çatısında korunmasını ifade etmektedir (EC,
2016: 5). Avrupa Toplulukları Antlaşması 93. Madde uyarınca, vergilendirmeye ilişkin
kararlar, AB Bakanlar Konseyi’ne, Komisyonun önerisi üzerine oybirliğiyle, Avrupa
Parlamentosu ve Ekonomik ve Sosyal Komitenin de görüşleri alınarak sunulmaktadır. Avrupa
Birliği için gerekli olan vergi koordinasyonunun üye ülkelerin uyum gösterdiği ölçüde
sağlanabileceği ifade edilmektedir. Özellikle iç pazarın işleyişi açısından belirleyici bir etkisi
olacağı savunulmaktadır. Ancak bazı üye devletler, nitelikli çoğunluk oylamasının
vergilendirme süreci için geçerli olabileceğinden yana görüşlerini bildirmektediler. Bu nedenle
Komisyon uygun olduğu durumlarda, tavsiye kararlar gibi bağlayıcı olmayan yasal
düzenlemelerden daha fazla yararlanmaktadır. Vergi uyumlaştırması alanında ilerleme
kaydetmenin bir yolu uygun şartlar sağlanması halinde yasal tekliflerde bulunmak olarak ifade
edilirken diğer yolunun yakın işbirliği mekanizmalarının geliştirilmesi olduğu ileri
sürülmektedir (EC, 2006: 2).
AB ülkelerinin birçoğunun vergi sistemlerinde çeşitli muafiyetler, indirimli oran uygulamaları
ve diğer vergi avantajları yer almaktadır. Bu vergi harcamaları yeterince iyi planlanmadıysa
amaçlanan politika hedeflerine ulaşmada verimsiz olabilirler. Özellikle KDV muafiyetleri ve
indirimli oran uygulamaları açısından vergi avantajları ve etkinlikleri önem taşımaktadır.
Uygulamalar ülkelerin vergi tabanının genişlemesinden elde edilebilecek refah kazanımlarını
desteklemektedir. Kişisel gelir vergisi ve kurumlar vergisinde vergi harcamalarının yaygın
kullanımı vergi mükellefleri arasında algılanan vergilendirme sisteminin adaletine katkı
sağlamaktadır. Genel olarak, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi sistemlerinin
sadeleştirilmesi sadece gelir artışı sağlamamakta, aynı zamanda mükellefler ve vergi idareleri
açısından uygulama kolaylığı da sunmaktadır. Bu kapsamda verimli olmadığı düşünülen vergi
harcamalarının kaldırılması, yasal harcama miktarını da düşürme imkanı sunmaktadır. KDV
vergi tabanı, beş AB üyesi ülke (Belçika, Lüksemburg, İspanya, Letonya ve Polonya) tarafından
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genişletilmiştir. Konsey’in üye ülkelere özgü tavsiye kararları doğrultusunda ülkeler, kişisel
gelir vergisi tabanını genişletme eğilimlerini yavaşlatmışlardır. Taban genişletme tedbirleri
kapsamında gelir vergisi reformunun yanı sıra ülkelerin özel vergi rejimlerini azalması da
önerilmektedir. Bu doğrultuda Fransa’da bazı vergi türleri için aile üyesi katsayısı veya fazla
mesai ücretlerinden muafiyet gibi yardımlar azaltılmış veya kaldırılmıştır (Garnier vd., 2013:
15,16). Kurumlar vergisindeki reformların ise büyük bir kısmı vergi matrahının düşürülmesine
yönelik gerçekleşmiştir. Bu kapsamda AB üyesi ülkelere yönelik reform seçenekleri önem
taşımaktadır.
4. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelere Yönelik Reform Seçenekleri
AB vergi reformu uygulamaları vergi tabanının genişletilmesi, vergi sistemlerinn iyileştirilmesi
ve belirli alanlardaki vergilerin yapısal değişimini içermektedir. AB’de birçok vergi genellikle
vergi muafiyetlerinin ve indirimlerinin yaygın kullanımının bir sonucu olarak oldukça dar bir
tabana sahiptir. Bu durum, vergi sistemlerini karmaşık ve değerlendirilmesi zor bir hale
getirebilir (Princen, 2016: 10). Avrupa Birliği 2020 Yılı Vergi Politikalarına İlişkin Komisyon
Raporu’nda adil ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulmasına yönelik mevcut ulusal
sistemlerin ve genel reform eğilimlerinin iyileştirilmesi üzerinde durulmaktadır. Bu doğrultuda
üye ülkelerin kullanabileceği çeşitli reform seçenekleri bulunmaktadır. Vergi sistemlerinin
yatırımları teşvik etmek, dışsallıkların olumsuz yönlerini azaltmak gibi önceliklerine yönelik
farklı reform başlıkları bulunmaktadır. Alternatif finansman ve risk kaynaklarının teşvik
edilmesi, verimlilik önlemleri kapsamında daha etkin vergi teşvik mekanizmalarının
geliştirilmesi planlanmaktadır. Öncelikle tamamlayıcı bir borç finansmanı kaynağı olarak öz
sermaye yoluyla yatırımların teşvik edilmesi amaçlanmaktadır. Çevre vergilerinin, dışsallıklar
ve politika hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi ve vergisel yükümlülüklerin uygulanmasının
basitleştirilmesi de diğer reform seçenekleri olarak sıralanmaktadır. Bu kapsamda;
• Vergi uyumunu kolaylaştırmak ve mükellef hizmetlerini iyileştirmek amacıyla vergi
idarelerinin dijitalleşme süreçlerinin hızlandırılması,
• Vergi kanunlarına yönelik düzenlemelerin, mükelleflerle işbirliği içerisinde uygulanması
amaçlanmaktadır. İstihdam oluşturma ve istihdamı desteklemek amacıyla istihdam ve işgücü
üzerindeki vergi yükü konusunda zorluklarla karşılaşan üye ülkeler için, işgücü vergisi
indirimlerini en reaktif gruplara yönlendirmeleri önerilmektedir.
Ayrıca sosyal adaleti sağlamak amacıyla üye ülkelerin gelir, servet ve fırsat eşitsizliklerinin
azaltılmasını dikkate aldıkları ifade edilmektedir. Bu kapsamda kişisel gelir vergisinin yeniden
dağıtım yoluyla harcanabilir gelir eşitsizliğini azaltmak için kullanılması ve refah eşitsizliğini
azaltmak amacıyla da servet aktarımlarının vergilendirilmesi önem taşımaktadır. Vergide
sahtecilik, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile mücadele amacıyla üye ülkeler artırılmış
şeffaflıktan tam olarak yararlanma yoluna gitmektedirler. Uygulama yasal düzenlemeler ve
sınır ötesi işbirliği araçları ile çok taraflı kontroller ve ortak denetimler yoluyla hayata
geçirilmektedir. Ayrıca Avrupa Komisyonu vergileme ve Gümrük Birliği Başlıklı Raporu’nda
ulusal mevzuattaki yasal boşlukların kapatılarak, vergi avantajlarının kötüye kullanımıyla
mücadeleye yönelik hükümlere yer verilmesi önerilmektedir. Vergi idareleri performanslarını
artırmaya yönelik reformlar kapsamında bilgilendirme kampanyaları yoluyla vergi uyumunun
sağlanması amaçlamaktadır (EC, 2020c: 99-109). Komisyon daha verimli, sürdürülebilir ve
daha adil bir vergi sisteminin tesisini sağlayabilmek amacıyla koordineli eylem planlarına
fazlaca yer vermektedir. Söz konusu koordineli çözümler, AB ekonomisinin rekabet gücü ve
sürdürülebilirliği ile AB vergi tabanının güçlendirilmesi açısından önem taşımaktadır.
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5. Seçili Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Güncel Vergi Reformu Uygulamaları
AB üyesi ülkelerin önemli bir bölümü dönemsel olarak mali yapı sorunları yaşayabilmektedir.
Söz konusu zorlu süreçlerle mücadele amacıyla üye ülkelerin birçoğu mali konsolidasyona ve
genel vergi yükünün korunmasına yönelik düzenlemelere yer vermektedir. Mevcut ekonomik
durumları ülkeleri zaman zaman vergi sistemlerini yeniden yapılandırmaya
yönlendirebilmektedir. Komisyon, bu kapsamda işgücü üzerindeki vergi yükünün nispeten
yüksek olduğu ülkelerde önemli ölçüde azaltılmasını öngörmektedir. Reformların gelir
açısından tarafsız olmasını sağlamak amacıyla mükerrer emlak vergisi ve çevre vergilerinin
oran artırımı önerilmektedir. Birlik üyesi ülkelerin mevcut ekonomik ve politik durumları ile
bütçe yapılarının reform süreçleri ve vergi sistemlerinin yeniden yapılandırılması açısından
belirleyici olduğu ifade edilmektedir. Bu çerçevede vergi sistemlerinin optimum tasarımı (gelir
oluşturma, yeniden dağıtım ve stabilizasyon) ile istenen politika hedeflerine verimli bir şekilde
ulaşılmasına katkı sağlanacağı ileri sürülmektedir (Garnier vd., 2013: 5-10). Avrupa Birliği
2020 Yılı Vergi Politikalarına İlişkin Komisyon Raporu’na göre reform başlıkları büyüme ve
adaleti teşvik etmek amacıyla vergi önceliklerine göre yapılandırılmıştır. Vergi reformlarının
birden çok amacı olabilir ve farklı önceliklere hitap edebilirler. Ülkelerin reform seçenekleri
kapsamındaki değerlendirmeleri ve ilkeler büyük önem taşımaktadır.
Özel yatırımları etkileyen reformlar kapsamında üye devletler öncelikli olarak kurumlar
vergisi oranlarını düşürmeyi öngörmüşlerdir. Bu doğrultuda AB’deki ortalama KV oranı düşüş
eğilimini sürdürerek 2018’de % 21,9’a 2019’da % 21,7’ye ulaşmıştır. Özellikle en düşük
oranlara reformlar sonrası Yunanistan’da (% 29’dan % 28’e), Lüksemburg’da (% 26’dan %
24.9’a) ve İsveç (% 22’den % 21.4’e) düşürülmüştür. Fransa’da KV oranı hali hazırda % 33,5
olmakla birlikte 2022’de % 25 olacak şekilde kademeli olarak düşürülmesi planlanmaktadır.
Hollanda’da da ise % 25 olan KV oranının 2021 yılı için % 21,7’ye düşürülmesi
öngörülmektedir. Reform sürecinde hiç bir ülke KV oranını artırmamıştır. Üye devletler,
yatırımı teşvik etmeyi amaçlayan politikalar uygulamayı sürdürmüşlerdir. Bazı ülkeler belirli
durumlar için vergi muafiyeti uygulaması öngörmüştür (EC, 2020c: 99-109). Özel yatırımları
etkileyen reform uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik Tablo 1’de Belçika’nın son vergi
reformu uygulamalarına yer verilmektedir.
Tablo 1: Belçika Vergi Reformu Uygulamaları 2019

Kişisel Gelir Vergisi: Kazanılan gelir
Mesleki giderlere sabit indirim uygulaması
Kişisel Gelir Vergisi: Tasarruf
Stopaj vergisinin % 30’nun daha fazla yatırım yapan fonlara eklenmesi
Şeffaflık vergisi: kapsamın genişletilmesi
Temettülerde stopaj vergisi muafiyeti
Kurumlar Gelir Vergisi
Yeni gayrimenkul sektörü yatırım aracının, kar amacı gütmeyen alanlara
genişletilmesi
Genişletilmiş kurumlar gelir vergisi uygulamasına geçiş
Katma Değer Vergisi
Şeker, tatlandırılmış ve yapay tatlandırılmış içecekler üzerindeki özel
tüketim vergisinin artırılması
Tütün ürünlerine özel tüketim vergisinin artırılması
Çevreyle ilgili vergiler
Dizele uygulanan özel tüketim vergisinin artırılması ve benzine uygulanan
oranın indirilmesi
Enerji ürünlerinde özel tüketim vergisi endeksi
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Sağlıkla ilgili vergiler
Tütün ürünlerine özel tüketim vergisinin artırılması
Şeker, tatlandırılmış ve yapay olarak tatlandırılmış içecekler üzerindeki
özel tüketim vergisinin artırılması
İşlem vergileri
Borsa işlemlerinde vergi oranlarının artırılması
Net servet üzerinden alınan vergiler
Menkul kıymet hesaplarına yıllık vergi getirilmesi
Kaynak: EC, 2019a: 55.
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Belçika, piyasalarda istikrarsızlığa neden olan spekülatif hareketleri giderebilmek amacıyla
hisse senedi ve tahvil işlemleri üzerine vergi konulmasına ilişkin bir düzenlemeyi
parlamentodan geçirmiştir. Menkul kıymet transferlerine uygulanan söz konusu vergi, bir aracı
(profesyonel anlamda menkul kıymetler alım-satımı yapan kişi) tarafından ülke sınırlarında
gerçekleştirilen ya da tamamlanan belirli transfer işlemlerini kapsamaktadır (Güler vd, 2012:
28). Tabloda görüldüğü üzere Belçika’da özel yatırımları etkileyen reform uygulamaları
kapsamında 2018 yılı itibariyle borsa işlemlerine yönelik vergi oranlarının artıtılması
öngörülürken yeni gayrimenkul sektörü yatırım aracının, kar amacı gütmeyen alanlara
genişletilmesi ile genişletilmiş kurumlar vergisi uygulamasına geçilmiştir. Ayrıca menkul
kıymet hesaplarına yıllık vergi getirilmesi de net servet üzerinden alınan vergilere yönelik bir
düzenleme olarak dikkat çekmektedir. Vergi reformu uygulamaları kapsamına giren diğer
vergiler kişisel gelir vergisi, çevre ve sağlıkla ilgili vergiler ile KDV’dir.
Diğer üye ülkeler de yaygın kullanım olarak hızlandırılmış amortisman uygulamasına geçmiştir
(örneğin, Macaristan vergiden muaf kesime ilişkin yeni düzenlemeler gliştirmiştir). Bazı üye
devletler, kurumsal borç önyargısını gidermek amacıyla kurumsal öz sermaye karşılığı
programları uygulamaktadır. Polonya, 2019 itibariyle söz konusu uygulama sürecine geçen
ülkelerdendir. İtalya ise 2019 mali yılından itibaren programı uygulamadan kaldırmıştır.
Firmaların kaldıraç oranını düşürmesine rağmen, yatırım üzerindeki etkisi ile ilgili beklentileri
karşılamadığı görülmüştür. Belçika, Kıbrıs, Malta ve Portekiz ise uygulamayı sürdüren ülkeler
arasındadır. Bazı üye ülkeler ise Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek amacıyla önlemler
geliştirmiştir (EC, 2020c: 99-109).
Avrupa Birliği 2020 Yılı Vergi Politikalarına İlişkin Komisyon Raporu’na göre Polonya’da
fikri mülkiyetten elde edilen gelir için kişisel gelir vergisi oranı % 5’e düşürülmüştür.
Danimarka, Ar-Ge harcamaları ödeneğini % 100 ila % 110 arasında artırmıştır. Üye ülkeler için
ayrıca dijital hizmetlerle ilgili vergi uyumunu kolaylaştırmak amacıyla ortak bir takım
yükümlülükler getirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda mükelleflerin gelirlerini beyan
etmelerini kolaylaştırmak amaçlanmaktadır. Uygulama kapsamında Romanya, mevcut yedi
farklı form uygulaması yerine tek bir vergi beyannamesi formu üzerinden bildirimleri alma
yoluna gitmiştir. Bazı ülkeler binalara ve diğer gayrimenkullere yönelik yatırım kararlarını
teşvik etmeye yönelik politikalar geliştirmiştir. Birleşik Krallık da benzer şekilde gayrimenkul
sermaye iradı üzerinde yapısal düzenlemelere yer vermiştir. İtalya ise sermaye malı olarak
kullanılan gayrimenkullerden belediye vergilerinin % 40’a kadar indirimli oran ve ticari
gayrimenkulden elde edilen gelire % 21 kişisel gelir vergisi ikame oranının uygulanmasını
öngörmektedir.
Malta, damga vergisi getirerek ilk kez satın almalar ve varsayılan satışlar için geri ödeme
imkanı sağlamıştır. Ayrıca üye ülkeler emlak vergileri üzerindeki çifte yükü ortadan kaldırmaya
yönelik de reformlar uygulamıştır. Bu kapsamda Litvanya, gerçek kişilere ait ticari olmayan
pahalı gayrimenkuller için artan oranlı vergilendirme yapılmasını gerekli görmüştür.
Portekiz’de ek olarak yeni bir vergi dilimi uygulaması ile 2 milyon Euro’nun üzerindeki
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gayrimenkuller için % 1,5 olacak şekilde düzenlenmiştir. Kalıcı mesken için kiralanan kentsel
mülkler ise muafiyet kapsamına alınmıştır. Yunanistan, otellere ve konaklama yerlerine şehir
vergisi uygulaması getirmiştir. Ayrıca emlak vergisi için vergilendirilebilir değeri yeniden
düzenleyerek ek vergi eşiğini yükseltmiştir. Hollanda ise mülk kiralamaya uygulanan vergiyi
düşürerek sürdürülebilirliğin iyileştirilmesini amaçlamıştır (EC, 2020a). Özel yatırımları
etkileyen reform uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik Tablo 2’de Danimarka’nın son
vergi reformu uygulamalarına yer verilmektedir. Tabloda görüldüğü üzere, özel yatırımları
etkileyen reform düzenlemeleri kapsamında Kuzey Denizi Anlaşması dahilinde petrol ve gaz
çıkarma işlemleri vergisinde indirim öngörülmektedir.
Tablo 2: Danimarka Vergi Reformu Uygulamaları 2019

Kişisel Gelir Vergisi: Kazanılan Gelir
2017'den 2022'ye kadar kamu kesimi yükümlülüklerinin kademeli olarak
kaldırılması nedeniyle marjinal vergi oranlarında artış öngörülmektedir. Bu
başlıkta finanse edilen harcamalar kademeli olarak Finans Kanunu
kapsamına dahil edilmiştir.
Emeklilik ödemelerinde ilave vergi indirimi uygulanması ve yeni istihdam
indirimi çerçevesinde uygulamanın kapsamının taban sınırına
yakınlaştırılması öngörülmektedir.
Kurumlar Vergisi
Kuzey Denizi Anlaşması çerçevesinde petrol ve gaz çıkarma işlemleri
vergisinde indirim öngörülmüştür. Bu kapsamda;
• Petrol ve doğalgaz çıkarımı ile ilgili yeşil teşvikler için 100 milyon DKK
havuz kurulması planlanmıştır.
• 2017-2025 arası bir yatırım penceresi açılması öngörülmüştür. Bu
çerçevede;
• Hidrokarbon indirimi altı yıllık bir süre içinde yıllık% 5'ten% 6,5'e
çıkarılacaktır.
• Hidrokarbon Vergisinde azalan bakiye amortisman oranı% 15'ten% 20'ye
çıkarılmıştır. Anlaşma, petrol fiyatlarının en az 75 ABD Dolarına
yükselmesini sağlar. Bu yüzden vergi indirimi yoluyla geri ödenmesi
öngörülmektedir.
Tiyatrolar ve kreşlere yönelik Kurumlar Vergisi’nden muafiyet anlaşması
yapılmıştır. Vergi muafiyeti kapsamında yıllık % 0,3 vergi muafiyeti
öngörülmektedir. Ancak karlarını kendilerine dağıtan özel tiyatroların
karları üzerinden vergi ödemekle yükümlüdürler.
Diğer Kurumlar Vergileri
İşle ilgili harcamalar (ücretler, maaşlar) ve görev süresiyle ilgili iş
giderlerinin indirilebilirliğinin uzatılması planlanmaktadır.
Taşınmaz Mallar Üzerindeki Mükerrer Vergiler (işyeri ve konut)
Uygulamadan farklı olarak, mevcut değerlemelerin toplamda iki yıl olacak
şekilde bir yıl daha devam ettirilmesi öngörülmüştür.
Diğer Vergiler
Binek otomobiller için kayıt vergilerindeki değişiklikler hakkında
düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda;
• Binek otomobiller ve motosikletler için tescil vergisi indirimi,
• Kayıt vergisindeki mevcut güvenlik kesintilerinin yeniden düzenlenmesi,
• Kayıt vergisinde iyi yakıt ekonomisi için ek ücret ve sınırların artırılması,
• Araç kiralama için vergi kurallarının sıkılaştırılması,
• Yeni binek otomobiller için yeşil motorlu taşıt vergisi artırılması,
• Karavanlar için kayıt vergisi azaltılması,
• Hizmet sınırının kademeli olarak artırılması,
• Altyapının ve hareketliliğin güçlendirilmesi öngörülmektedir.
Kaynak: EC, 2019a: 64.
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Petrol ve doğalgaz çıkarımı ile ilgili yeşil teşvikler için 100 milyon DKK (Danimarka Kronu)
havuz kurulması planlanmıştır. Amaç yatırım seçeneklerinin artırılmasıdır. İşle ilgili
harcamalara (ücretler, maaşlar) yönelik reform düzenlemeleri ise görev süresiyle ilgili iş
giderlerinin indirilebilecek giderler sınıflamasındaki geçerlilik süresi üzerinedir. Kişisel gelir
vergisi, taşınmaz mallar üzerindeki mükerrer vergiler (işyeri ve konut) de diğer vergi reformu
düzenlemeleri olarak sıralanmaktadır.
AB üyesi ülkeler istihdam ve eşitsizliğin giderilmesine yönelik reformları öncelikli olarak
değerlendirmiş ve önemli ölçüde hayata geçirmişlerdir. Vergi reformları, pozitif işgücü ve arz
esnekliğine sahip yarı zamanlı çalışma alanalarını artırmaya yönelik şekillenmiştir. Böylece
işgücü arzının öngörülebilir olumlu etkileri kapsamında düşük gelirli aileler, özellikle tek
ebeveynler ve tek gelirli çiftler vergi indirimlerinden (ve sosyal yardım programlarından)
faydalanabilecek kesim olarak optimal düzeyde tasarlanır (Cnossen, 2002: 47).
İstihdam ve eşitsizliği etkileyen reformlar kapsamında kişisel gelir vergisi oranlarının daha
düşük seviyelerde ve dar vergi tabanı üzerinden hesaplanmasına yönelik düzenlemeler önem
taşımaktadır. Hollanda’da 2019’dan itibaren geçerli olan, indirilmiş oranlı mevcut kişisel gelir
vergisine yönelik işgücü üzerindeki genel vergi yükünü azaltmaya yönelik reform ihtiyacı
duyulmuştur. Bu süreçte doğabilecek gelir kaybını azaltmak için diğer vergilerde oran artışına
gidilmesi planlanmıştır. Finlandiya ise diğer ülkelerden farklı olarak gelir vergisi indirimini
artırarak istihdamı desteklemeyi ve kişisel gelir vergisi tabanını daraltmayı amaçlamıştır.
Benzer şekilde İsveç, 2019’dan itibaren kişisel gelir vergisini almayı kaldırmıştır. Almanya’da
temel istihdama yönelik vergi indirimi uygulamasına gidilmiştir. Litvanya’da da iki kademeli
vergilendirme sistemine geçilmesiyle birlikte emek geliri üzerindeki % 15’lik sabit oran
uygulaması kaldırılmıştır. Yerine % 20 ve % 27’lik oranlarla kişisel gelir vergisi uygulanmaya
başlanmıştır. Almanya’da, yasal vergi oranları üzerinde farklı şekillerde ve dönemlerde düşüş
ve artışlar gözlenmiştir. Özellikle işgücü üzerindeki yükü azaltmak ve demografik değişiklikleri
dikkate almak için çalışanlar ve işverenlere yönelik uygulamalar ayrı ayrı değerlendirilmiştir.
Yunanistan, serbest meslek sahipleri ve 25 yaşın altındaki çalışanlar için vergi oranlarını
düşürmüştür. Kıbrıs, 2019 için emeklilik sistemine yönelik zorunlu bir katkı uygulaması olarak
2019 ve 2020’de ulusal sağlık sigortası sistemini kabul etmiştir (EC, 2020c: 99-109). Bu
kapsamda işgücü vergisi indirimleri ve emekli maaşlarının öncelikli değerlendirildiği
görülmektedir.
Avrupa Birliği 2020 Yılı Vergi Politikalarına İlişkin Komisyon Raporu’na göre Avusturya, 18
yaşın altındaki her çocuk için 1500 Euro’luk bir vergi indirimi getirmiştir. Bekar (gelir elde
eden) ebeveynler için bir tazminat ödemesi öngörmektedir. Amaç ebeveynlik ve çocuk bakımı
masraflarından kaynaklanan vergiel yükümlülüklerin karşılanmasıdır. Danimarka, gelir vergisi
yükünü, istihdam indirimini artırmak yoluyla hafifletmeyi planlamaktadır. Ayrıca, emeklilik
tasarruflarını artırmak için emeklilik ödemelerine ek bir ödenek getirilmiştir. İsveç, 65 yaş üstü
için gelir vergisi indirimini, 2019’dan itibaren yükseltmiştir. Finlandiya, emeklilik geliri düşük
olanlar üzerindeki vergi yükünü azaltmak için eyalet ve belediye vergilerine yönelik indirimleri
artırma yoluna gitmiştir. Malta ise mesleki ve özel emeklilik planlarına yapılan ödemeler için
uygulanan vergi indirimini artırmıştır. Letonya, emekliler için vergiye tabi olmayan asgari tutarı
yükseltmiştir. Uzun vadeli olarak azalan marjinal en yüksek vergi oranlarının aksine Polonya,
1.000.000 PLN (Polonya Zlotisi)’den fazla kazanan bireyler için % 4’lük bir dayanışma vergisi
getirmiştir.
Finlandiya, ulusal gelir vergisi en yüksek gelir dilimi için alt eşiği genişletmiştir. Ayrıca üye
ülkelerin birkaçı, belirli gelir türleri ve gruplar için özel muamele uygulaması planlamışlardır.
Yunanistan, temettüler üzerindeki stopaj vergisi oranını 2019’dan itibaren % 15’ten% 10’a
düşürülmüştür. İtalya ise serbest meslek sahipleri ve kişisel gelir vergisi kapsamında
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vergilendirilen işletmeler için sabit oranlar uygularken, Litvanya, serbest meslek erbabını sabit
bir oranda vergilendirerek kısmi muafiyet imkanı öngörmektedir. Portekiz’de 5 yıl üst üste
(serbest) çalışma gelirinde indirim uygulamısına gidilmiştir. İtalya ise yabancı emeklilerin yurt
dışından elde ettikleri gelirler üzerinden % 7’lik bir ikame vergi oranı uygulanmasını
öngörmektedir (EC, 2020a). İstihdam ve eşitsizliği etkileyen reform uygulamalarının
değerlendirilmesine yönelik Tablo 3’te Almanya’nın son vergi reformu uygulamalarına yer
verilmektedir.
Tablo 3: Almanya Vergi Reformu Uygulamaları 2019

Kişisel Gelir Vergisi
Temel kişisel ödeneğin 8820 Avro'dan 9000 Avro'ya yükseltilmesi
Temel kişisel ödeneğin 9168 Avro'dan 9408 Avro’ya yükseltilmesi
KDV'den kaynaklanan gelir kayıplarının önlenmesine ilişkin yeni fatura
düenlemesi ile çevrimiçi mal ticaretinde değişiklik yapılması (tüzel kişiliği
olmayan işletmeler / serbest meslek geliri için de geçerli olacak şekilde)
Çocuk parasının her ay çocuk başına 10 Euro artırılması
Çocuklar için temel ödeneğin 7428 Avro'dan 7620 Avro'ya yükseltilmesi
Mali sürükleme için % 1,84 oranında ayarlama yapılması
Temel kişisel ödeneğin 9.000 Avro'dan 168 Avro ile 9168 Avro'ya
artırılması öngörülmüştür.
Sosyal Güvenlik Katkıları: Çalışan
Yasal bakım sigortasına katkı payının yüzde 0,25 artırılması
Sağlık sigortası ek katkı oranının ortalama olarak 0,1 puan yasal düzeye
indirilmesi
Yasal emeklilik sigortasına katkı payının 0,05 puan azaltılması
Yasal işsizlik sigortasına katkı payının 0,4 puan ile % 2,6'ya düşürülmesi ve
geçici süreli yasal işsizlik sigortasına % 0,1 oranında katkı
öngörülmektedir.
Sosyal Güvenlik Katkıları: İşveren
Yasal işsizlik sigortasına yüzde 0,1 oranında katkı payı ilavesi
Yasal bakım sigortasına katkı oranının 0,5 puan artırılarak
yüzde 3.05'e yükseltilmesi
Yasal emeklilik sigortasına katkı payının 0,05 puan azaltılması
% 9,3'e kadar indirilmesi
Sağlık sigortası ek katkı oranının ortalama olarak yasal sınırlara
indirilmesi
ve ilgili oranının eşitlik esası kapsamında yeniden düzenlenmesi
Kurum Kazancı Vergisi
KDV'den kaynaklanan gelir kayıplarının önlenmesine ilişkin yeni fatura
çevrimiçi mal ticaretinde ve daha fazla vergi düzenlemesinde değişiklik
yapılması (diğer kurumlar vergileri ve KDV için de geçerlidir)
Diğer Kurumlar Vergileri
Şirket emeklilik planlarının gönüllü olarak uygulanmasını sağlayarak
alınan tedbirler kapsamında KOBİ'leri ve düşük gelirli sahiplerini
desteklemek hedeflenmektedir.
Kaynak: EC, 2019a: 68,69.

Değişim

Yürürlük
Tarihi

Matrah İndirimi
Matrah İndirimi

01-01-2018
01-01-2020

Matrah İndirimi

15-12-2018

Matrah indirimi
Matrah indirimi
Matrah İndirimi
Matrah İndirimi

01.07.2019
01.01.2019
01.01.2019
01.01.2020

Oran İndirimi +
Matrah Artırımı
Oran İndirimi +
Matrah Artırımı
Oran İndirimi +
Matrah Artırımı
Oran İndirimi +
Matrah Artırımı

01-01-2019

Matrah Artırımı
Oran Artışı +
Matrah İndirimi
Oran İndirimi

01-01-2019
01-01-2019

Oran Artışı +
Matrah İndirimi

01-01-2019

01-01-2018
01-01-2018
01-01-2019

01-01-2018

Matrah İndirimi
15-12-2018

01-01-2018

Tabloda görüldüğü üzere istihdam ve eşitsizliği etkileyen reform düzenlemeleri kapsamında
sosyal güvenlik katkıları işveren ve çalışan yönlü olmak üzere 2 farklı reform süreci
öngörülmüştür. Çalışanlara yönelik düzenlemeler kapsamında yasal bakım sigortasına katkı
payının yüzde 0,25 artırılması, sağlık sigortası ek katkı oranının ortalama olarak 0,1 puan yasal
düzeye indirilmesi, yasal emeklilik sigortasına katkı payının 0,05 puan azaltılması ve yasal
işsizlik sigortasına katkı payının 0,4 puan ile % 2,6’ya düşürülmesi ve geçici süreli yasal işsizlik
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sigortasına % 0,1 oranında katkı öngörülmektedir. İşverenlere yönelik düzenlemeler ise Yasal
işsizlik sigortasına yüzde 0,1 oranında katkı payı ilavesi, yasal bakım sigortasına katkı oranının
0,5 puan artırılarak yüzde 3.05’e yükseltilmesi ve yasal emeklilik sigortasına katkı payının 0,05
puan azaltılması % 9,3’e kadar indirilmesi öngörülmekterdir. İstihdam ve eşitsizliği etkileyen
reform uygulamaları dışında kalan reform başlıkları ise kişisel gelir vergisi, kurum kazanci
vergisi ve diğer kurumlar vergileridir. İstihdam ve eşitsizliği etkileyen reform uygulamalarının
değerlendirilmesine yönelik Tablo 4’te İspanya’nın son vergi reformu uygulamalarına yer
verilmektedir.
Tablo 4: İspanya Vergi Reformu Uygulamaları 2019

Kişisel Gelir Vergisi
Kişisel gelir vergisi eşiği 12.000 Avro'dan 14.000 Avro'ya yükseltildi
Net istihdam geliri düşük olan vergi mükellefleri için ödenekler artırıldı
Annelik ödenekleri arttı
Normal ve büyük aileler için vergi indirimleri artırıldı
Sosyal Güvenlik Katkıları: Çalışan
Yıllık güncelleme ve sosyal güvenlik katkısı payında % 7 üst tavan
uygulaması
Sosyal Güvenlik Katkıları: İşveren
Sosyal güvenlik katkısı payında yıllık güncelleme ve üst tavan % 23
uygulmaması
Katma Değer Vergisi
Sinema biletleri KDV oranı% 21'den% 10'a düşürüldü
Bireyler tarafından sağlanan kültürel hizmetlerde KDV oranı% 21'den %
10 Oran düşüşü
Diğer Tüketim Vergileri
Ulusal vergi oranı artışına bölgesel hidrokarbon vergi oranlarının dahil
edilmesi
Servet Üzerinden Alınan Vergiler
Borsa işlemlerinde vergi oranlarının artırılması
Net Varlık Vergisi uygulaması 2019 yıl sonuna kadar uzatıldı
Kaynak: EC, 2019a: 82.

Değişim

Yürürlük
Tarihi

Matrah İndirimi
Matrah İndirimi
Matrah İndirimi
Matrah İndirimi

04-07-2018
04-07-2018
01-01-2018
04-07-2018

Matrah Artırımı

01-01-2019

Matrah Artırımı

01-01-2018

Oran İndirimi
Oran İndirimi

05-07-2018
01-01-2019

-

01-01-2019

-

01-01-2018
01-01-2019

Tabloda görüldüğü üzere istihdam ve eşitsizliği etkileyen reform düzenlemeleri kapsamında
çalışan ve işveren yönlü sosyal güvenlik katkıları olamk üzere çift yönlü bir reform süreci
öngörülmüştür. Bu kapsamda yıllık güncelleme ve sosyal güvenlik katkısı payında % 7 - %23
oranlarında üst tavan uygulaması belirlenmiştir. Ayrıca kişisel gelir vergisi kapsamında net
istihdam geliri daha düşük olan vergi mükellefleri için ödenekler arttırılmıştır. İstihdam ve
eşitsizliği etkileyen reform uygulamaları dışında kalan başlıklar katma değer vergisi, diğer
tüketim vergileri ve servet üzerinden alınan vergiler olarak sıralanmaktadır.
Tüketimi ve çevreyi etkileyen reformlar kapsamında tüketim ve çevre vergileri gibi alternatif
vergi matrahlarına yönelik düzenlemeler ele alınmıştır. Söz konusu düzenlemeler ile tüketim
vergilerinde gözlenen değişiklikler 2018 ile 2019 yılları arasında öngörülenden düşük kalmıştır.
Hiçbir üye ülke standart KDV oranlarını değiştirmemiştir. Hollanda, genel olarak indirimli
KDV oranını % 6’dan % 9’a yükseltmiştir. Macaristan, KDV için bireysel muafiyeti artırmıştır.
Yapılan düzenlemelerin çoğu, belirli ürünler üzerindeki KDV indirimlerine yöneliktir. Bazı üye
ülkeler kültürel malların tüketimini teşvik etmek amacıyla önlemler geliştirmiştir. Bu kapsamda
Portekiz e-yayınlar ve diğer kültürel malların vergi oranını % 6 oranında düşürmüştür. İrlanda,
elektronik ortamda mevcut basılı gazetelere yönelik vergi oranını % 23’ten % 9’a düşürürken
Yunanistan, konser biletleri için % 6’lık indirimli oran uygulamasına geçmiştir (EC, 2020c:
111).
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İspanya, bireylerin sunduğu kültürel hizmetler ve sinema biletleri üzerindeki vergi oranını %
21’den % 10’a düşürmüştür. Turizmle ilgili sektörleri teşvik etmek amacıyla Avusturya
karşılaştırılabilir konaklama vergisi oranını % 13’ten % 10’a, Slovakya ise % 20’den % 10’a
düşürmüştür. Romanya’da da konaklama ve yiyecek-içecek hizmetlerinde KDV oranı % 9’dan
% 5’e düşürülmüştür. Yalnızca İrlanda ters yönde bir düzenleme ile özel turizm sektörü için
vergi oranını % 9’dan % 13,5’e yükseltmiştir. Kıbrıs ise taşınmazları elden çıkarma hakkının
devri için geçerli olan mülkle ilgili KDV oranını artırmıştır (EC, 2020a). Tüketimi ve çevreyi
etkileyen reform uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik Tablo 5’te Slovenya’nın son
vergi reformu uygulamalarına yer verilmektedir.
Tablo 5: Slovenya Vergi Reformu Uygulamaları 2019
Kişisel Gelir Vergisi: Kazanılan gelir
- Gelir için özel bir vergi programının getirilmesi
- Gelirlere yönelik vergi muafiyetinin artırılması
- İş performansını artırmaya yönelik teşvik olarak elde edilen kazancın
tamamının muafiyet kapsamına alınması öngörülmektedir.
Kurumlar Vergisi
Sabit oran uygulamasına vergiden kaçınmayla mücadeleye yönelik
hükümler eklenmesi ile ek tüm yeniden değerleme etkilerini içerecek ve tüm
mali kaynakları yeniden sınıflandıracak düzenlemeler getirilmiştir.
Katma Değer Vergisi
KDV Yasası’nda ödeme kurallarını ve fatura düzenlenmesi süreçlerini
sadeleştirecek hükümlere yer verilmiştir. Diğer ülkelerde tüketicilere
sağlanan telekomünikasyon hizmetleri ve elektronik hizmetlerin AB
Direktifi uyarınca vergilendirilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Direktif
ile uyumlu ek kupon uygulaması ile KDV işlemine başvurulması süreci
hayata geçirilmiştir.
Diğer Vergiler
Vergi mükelleflerinden, vergi ödeme sürecinde kredi veya banka kartlarının
kullanımı için herhangi bir ücret alınmamasına yönelik düzenlemelere yer
verilmiştir.
Kaynak: EC, 2019a: 140.

Değişim

Tarih

Matrah İndirimi

01-01-2018

Nötr

01-01-2018

Nötr

01-01-2018

Nötr

01-01-2018

Tabloda görüldüğü üzere tüketime yönelik reform düzenlemeleri çerçevesinde KDV
Kanunu’nda ödeme kurallarını ve fatura düzenlenmesi süreçlerini sadeleştirecek hükümlere yer
verilmiştir. Diğer ülkelerde tüketicilere sağlanan telekomünikasyon hizmetleri ve elektronik
hizmetlerin AB Direktifi uyarınca vergilendirilmesi kabul edilmiştir. Bu kapsamda Direktif ile
uyumlu ek kupon uygulaması ile KDV işlemine başvurulması süreci hayata geçirilmiştir.
Kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi ve diğer vergiler de farklı reform uygulamalarının yer
aldığı başlıklar olarak sıralanmaktadır.
Sağlıkla ilgili vergisel düzenlemelere yönelik Litvanya, Portekiz, Bulgaristan, Çekya, İrlanda,
Letonya, Macaristan, Hollanda ve Finlandiya tütün veya alkol üzerindeki özel tüketim
vergilerini artırmıştır. Yunanistan, şarapta özel tüketim oranını kaldırmış; İngiltere, alkollü
içkiler, bira ve elma şarabına uygulanan tüketim vergilerinde oran artışı öngörmüş ancak hali
hazırda dondurmuştur. Yalnızca birkaç üye ülke enerji ürünleri ve elektrik üzerindeki tüketim
vergilerini artırmış veya çevresel sürdürülebilirliği desteklemek için vergi değişikliklerine
gitmiştir. Litvanya, kömür için özel tüketim vergisini kaldırmış; dizel için özel tüketim vergisi
oranını artırmıştır. Letonya, 2020 itibariyle yakıt olarak kullanılan petrol ürünlerinde oran artışı
öngörmüştür. Hollanda, enerji üzerindeki vergi indirimini düşürerek doğal gaz vergisi oranını
artırmıştır. Fransa ise karbon vergisinin artırılmasını öngörmüş ancak motorin ve benzin
tüketim oranlarının uyumlaştırılmasını geçici olarak dondurmuştur. İsveç de benzer şekilde
tarım ve ormancılıkta mazot üzerindeki CO2 vergisi uygulamasını ve gaz - mazot
endekslemesini süreli olarak dondurmuştur. Söz konusu uygulamalar dışında üye ülkeler,
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araçların vergilendirmesini artırmaya yönelik çok sınırlı reformlar uygulamışlardır.
Bulgaristan, ekolojik kriterlere dayalı bir taşıt vergisi getirmiştir. İrlanda, dizel motorlu binek
araçlar için % 1 ek ücret ve hibrid araçlar için tescil vergisi indirimi uygulamasını uzatmıştır.
Elektrikli araçlar için % 0 ayni yardım oranı belirlenmiştir. İngiltere, 2019 ve 2020 yılları için
ağır vasıta vergisini dondurmuştur (EC, 2020c: 99-109). Tüketimi ve çevreyi etkileyen reform
uygulamalarının değerlendirilmesine yönelik Tablo 6’da Malta’nın son vergi reformu
uygulamalarına yer verilmektedir.
Tablo 6: Malta Vergi Reformu Uygulamaları 2019
Kişisel Gelir Vergisi: Kazanılan gelir
Bireysel emeklilik için mali teşvikler
Düşük gelirliler için gelir vergisi aralıklarında revizyon
Sosyal güvenlik katkıları: Çalışan
Emeklilik sonrası katkıların hesaplanmasına ilişkin düzenlemelerin yanı
sıra henüz 65 yaşını doldurmamış ve yarı zamanlı çalışan veya serbest
meslek sahibi olan mükellefler için ulusal sigorta katkı payını üzerinde %
15’lik oran düzenlemesi öngörülmüştür.
Bordro ve işgücü üzerindeki vergiler
Yüksek lisans ve doktora mezunlarına gelir vergisi İndirimi öngörülmüştür
Geliri 60.000 Avo’dan az olan mükellfler için vergi iadesi, gelir vergisinde
indirim ve yıllık vergi indirimi uygulamaları öngörülmüştür.
Katma Değer Vergisi
KOBİ'ler için KDV İndirimi,
Şeker, tatlandırılmış ve yapay tatlandırılmış içecekler üzerindeki özel
tüketim vergisinin artırılması,
Tütün ürünlerine özel tüketim vergisinin artırılması öngörülmektedir
İşlem vergileri (taşınır ve taşınmaz mallar)
İlk kez ev alacaklara ve ikinci evini satın alanlara finansal destek
sağlanamsı planlanmıştır. Ayrıca engelli kişilere yönelik aynı desteklerin
sürdürülmesi öngörülmüştür.
Kaynak: EC, 2019a: 118.

Değişim

Tarih

Matrah İndirimi
Matrah İndirimi

01-01-2019
01-01-2019

Nötr

01-01-2018

Oran İndirimi
Nötr

01-01-2018
01-01-2018

Oran İndirimi +
Matrah İndirimi
Matrah Artırımı

01-01-2018

Matrah Artırımı

01-01-2018

Oran İndirimi

01-01-2018

01-01-2018

Tabloda görüldüğü üzere tüketimi ve çevreyi etkileyen reform düzenlemeleri kapsamında
şeker, tatlandırılmış ve yapay tatlandırılmış içecekler üzerindeki özel tüketim vergisinin
artırılması, tütün ürünlerine özel tüketim vergisinin artırılması öngörülmüştür. Genel vergi
reformu uygulamaları kapsamında değerlendirildiğinde kişisel gelir vergisi, sosyal güvenlik
katkıları ve işlem vergilerine göre KDV reform uygulamlarının matrah arttırımı yönünde
geliştiği gözlenmektedir.
Vergi kaçakçılığıyla mücadele ve vergiden kaçınmaya yönelik reformlar kapsamında
sürdürülebilir gelir elde etme ve tek pazardaki iş ortamını iyileştirmeye yönelik bir dizi
düzenleme öngörülmüştür. Bu amaçla 17 Haziran 2015’te Kurumlar Vergisi Eylem Planı
uygulamaya geçirilmiştir. Eylem planı dört yol gösterici hedefi içermektedir. Bunlar;
- vergilendirme ile ekonomik faaliyetin coğrafi konumu arasındaki bağın yeniden kurulması;
- üye ülkelerin kendi yetki alanlarında kurumsal faaliyetleri değerlendirmelerini sağlamak;
- AB için rekabetçi ve büyümeye uygun bir kurumlar vergisi alanı oluşturmak;
- tek pazarı korumak ve OECD’nin matrah erozyonunu ve kar değişimi eylemlerini (BEPS)
uygulamaya yönelik önlemler de dahil olmak üzere harici kurumlar vergisi sorunlarına yönelik
güçlü bir AB yaklaşımı sunmak, işbirliğine dayalı olmayan vergi yargı bölgelerini ele almak ve
vergi şeffaflığını artırmaktır. Bu kapsamda Komisyon Ekim 2016’da, ortak konsolide kurumlar
vergisi tabanının yeniden uygulamaya geçirilmesini önermiştir (EC, 2019b).
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Vergide sahtecilik, vergi kaçakçılığı ve vergiden kaçınma ile mücadele, 2018’den itibaren
ülkelerin tamamı için ulusal düzeyde önemli bir reform alanı oluşturmaktadır. Bu süreçte AB
düzeyindeki eylem planlarının büyük bir kısmı tamamlanmıştır. Planlanan veya yürürlüğe giren
tedbirler, yasal çerçevenin güçlendirilmesini içermektedir. Uygulama kapsamında vergi tahsil
sürecini modernize etmek, bilgiye erişimi kolaylaştırmak ve gönüllü uyumun sağlanmasına
yönelik düzenlemelere de yer verilmektedir. 2018-2019 döneminde vergi uyumunu
kolaylaştırmayı ve gönüllü uyumu artırmaya yönelik reformlar çerçevesinde Avusturya, yapısal
dönüşüm öngörerek vergi idaresini modernize etme sürecine geçmiştir. Dijitalleşme ve
küreselleşme eğilimleri çerçevesinde verginin tarafsızlığını sağlamak ve uyumluluk
maliyetlerini azaltmak amacıyla kolay anlaşılır ve standartlaştırılmış otomatik hizmetlere yer
verilmiştir. Çekya ise verginin kademeli olarak dijitalleşmesi sürecine geçmiştir. Ayrıca
mükellef dostu bir yaklaşım kapsamında vergi idaresi yönetiminin yeniden yapılandırılmasına
yönelik proje uygulamasına geçilmiştir. Proje kapsamında vergi mükelleflerinin önceden
doldurulmuş vergi formlarını kullanmasını sağlayacak sanal bir vergi dairesi (MOJE daně
portalı) kurularak işverenden gelen ücret girdileri, emeklilik ödemeleri gibi üçüncü şahıslardan
alınan temel verilere ulaşmayı kolaylaştırmak amaçlanmıştır. Çekya, aynı zamanda küçük
işletmeler ve serbest meslek sahipleri için vergilendirmeyle ilgili idari yükü azaltmayı
öngörmüştür. Fransa vergi uyumunu kolaylaştırma çabalarını sürdürmektedir. Bu amaçla
ESSOC yasası kapsamında (Loi pour un état au service d’uneociété de confiance), prosedürleri
basitleştirmeyi ve daha şeffaf bir vergi yönetim süreci tesis etmeyi hedeflenmiştir. Vergi
denetimleri yasal olarak bağlayıcı sonuçlar vermektedir ve kurumlar vergisi mükellefi şirketler,
vergi işlemlerinde uygunluk kontrolleri isteyebileceklerdir (EC, 2020c: 99-109). Vergi
kaçakçılığıyla mücadele ve vergiden kaçınmaya yönelik reform uygulamalarının
değerlendirilmesi amacıyla Tablo 7’de İtalya’nın son vergi reformu uygulamalarına yer
verilmektedir.
Tablo 7: İtalya Vergi Reformu Uygulamaları 2019
Kişisel Gelir Vergisi: Kurumsal olmayan işletmeler / Serbest meslek geliri
Gelir eşiğini girişimciler ve öz sermaye için 65.000 Avroya çıkarmıştır.
Vergi tabanı, sabit olarak yeniden düzenlenmiştir. Vergiye ek olarak % 15
ikame vergi oranı aşamalı olarak uygulanmaktadır.
Kişisel Gelir Vergisi: Tasarruf
Sermaye geliri ile ilgili olarak, bireylerin hisselerinin temettüleri ve sermaye
kazançların vergilendirilmesi sürecinde % 26 ikame vergi oranı
öngörülmektedir.
Kurumlar Vergisi
Firmalar için faiz indirimi sınırlaması % 30 oranında değiştirilmiştir. Dış
temettüler için potansiyel azalan faiz indirimi uygulamasına geçilmiştir.
Vergi mükelleflerinin ticari gelirlerinden sermaye malı olarak kullanılan
gayrimenkullerle ilgili olarak indirim oranu % 20'den% 40'a çıkmaktadır.
Katma Değer Vergisi
Yasal önlemler, özerk kuruluşların tek KDV uygulaması ile bir grup
oluşturabileceğini öngörmektedir. Doğrudan veya dolaylı katılım yoluyla
ortak kontrol imkanı sağlanması plananmıştır.
İşlem Vergileri
Yeni maddi duran varlıkların indirilebilir yatırım maliyetleri süresi
uzatılmıştır. İndirilebilir yatırım maliyetlerinin artışı, % 40 olarak
sabitlenmiştir.
Kaynak: EC, 2019a: 93,94.

Değişim

Tarih

Oran İndirimi

01-01-2019

Matrah İndirimi

27-12-2017

Matrah Artırımı

01-01-2018

Matrah İndirimi

01-01-2019

Matrah İndirimi

01-01-2018

Matrah İndirimi

01-01-2018

Tabloda görüldüğü üzere vergi kaçakçılığıyla mücadele ve vergiden kaçınmaya yönelik reform
düzenlemeleri kapsamında İtalya gelir eşiğini girişimciler ve öz sermaye için 65.000 Avroya
çıkarmıştır. Vergi tabanı, sabit olarak yeniden düzenlenmiştir. Vergiye ek olarak % 15 ikame
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vergi oranı aşamalı olarak uygulanmaktadır. Sermaye geliri ile ilgili olarak, bireylerin
hisselerinin temettüleri ve sermaye kazançların vergilendirilmesi sürecinde % 26 ikame vergi
oranı öngörülmektedir. Firmalar için faiz indirimi sınırlaması % 30 oranında değiştirilmiştir.
Dış temettüler için potansiyel olarak azalan faiz indirimi uygulamasına geçilmiştir. Ayrcıa yasal
önlemler, özerk kuruluşların tek KDV uygulaması ile bir grup oluşturabileceğini
öngörmektedir. Doğrudan veya dolaylı katılım yoluyla ortak kontrol imkanı sağlanması
plananmıştır.
Bazı üye ülkeler ise KDV uyumunu sağlamak ve gölge ekonomiyi azaltmak amacıyla vergi
ikramiyesi uygulaması başlatmıştır. 2018 yılında, Litvanya ve Letonya düzenledikleri çekilişler
kapsamında gönüllü vergi uyumunu teşvik etmeyi amaçlamışlardır. Kıbrıs vergi kaçakçılığıyla
mücadeleyi hızlandırmak amacıyla eğitim, risk değerlendirmesi ve analizleri içeren teftiş
mekanizmalarına yönelik reformlara yer vermiştir. Malta da benzer şekilde caydırıcılığı
artırmak için sigara ve diğer tütün mamüllerine yönelik özel tüketim vergisi düzenlemeleri ile
ağır para cezaları öngörmüştür. Fransa, daha iyi tespit ile dolandırıcılıkla mücadeleyi önlemek
amacıyla daha sert yaptırımlar içeren düzenlemelere yer vermiştir. Polonya Temmuz 2018’de
yeni KDV düzenlemesi ile KDV ödemelerinin şeffaflığı ve vergilendirilmemiş gelirin
yurtdışına transferini engellenme çalışmaları başlatmıştır. Ayrıca 2019 yılında çevrimiçi yazar
kasa uygulamasına geçilerek işlemlerle ilgili bilgilerin merkezi bir kayıt havuzuna yüklenmesi
sağlanmıştır (EC, 2020a).
Letonya çalışanlar için vergilerin ödenmesini kolaylaştırmak, yasadışı istihdamı ve çalışma
saatlerinin yanlış kaydını önlemek ve ekonomik kaynakların izlenebilirliğini artırmak amacıyla
elektronik çalışma saati kaydı uygulamasına geçmiştir. İngiltere’de maddi olmayan mülkle
ilgili denizaşırı gelirler düzenlemesi 2019 yılında yürürlüğe girmiştir. Ayrıca bazı üye ülkeler
2020’den itibaren dijital hizmetler vergisi uygulamasına geçeceğini bildirmiştir. Avusturya,
belirli gelir grupları için dijital reklam gelirlerine % 5 oranında dijital hizmet vergisi getirmeyi
planlamaktadır. Çekya, öncelikle büyük dijital grupların reklamlarını ve satışlarını hedefleyen
% 7’lik bir uygulama öngörmektedir. Fransa 2019 yılında dijital ortamda çalışan büyük
şirketlerin gelirleri üzerinden % 3’lük bir dijital hizmet vergisini resmen kabul ederek
uygulamaya geçmiştir. Macaristan da benzer şekilde reklam gelirlerine 2017’den itibaren % 7,5
oranında dijital hizmet vergisi uygulamaktadır. İspanya, büyük teknoloji şirketlerinin
gelirlerine % 3 vergi uygulayacak bir yasa tasarısını onaylamıştır. İngiltere, kazanç sağlayan
dijital işletmelerin İngiltere merkezli kullanıcılarına % 2 vergi uygulayacağını duyurmuştur
(EC, 2020c: 99-109). Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) hükümleri kapsamında
verginin kötüye kullanımıyla mücadeleye yönelik AB düzeyinde reform süreçleri güvence
altına alınmıştır.
6. Sonuç
Avrupa Birliği üyesi ülkelerin vergilendirme süreçlerinin etkinliğinin artırılarak rekabetçi ve
daha adil bir yapısal dönüşüm göstermesi açısından vergi reformu uygulamaları önem
taşımaktadır. Üye ülkelerin vergi yapısı önceliklerine göre de söz konusu reform seçenekleri
değişkenlik gösterebilmektedir. Zaman zaman ülkelerin içinde bulundukları dönemsel zorlu
mali süreçler söz konusu reform seçenekleri üzerinde belirleyici olabilmektedir. Ülkeler vergi
oranları, matrah gibi unsurlardan yararlanarak vergilendirme süreçleri üzerinde yapısal
değişimlere yol açabilmektedir. Avrupa Komisyonu vergi reformlarının uygulanması
süreçlerinde üye ülkelere özgü tavsiyelerde bulunabilmektedir. Bu kapsamda Birlik üyesi
ülkeler arası vergi politikalarının uyumlaştırılması, dolaylı vergiler öncelikli olacak biçimde
gelişim göstermektedir. Üye ülkeler arası işbirliği ve vergisel alanda koordinasyon
sağlanabilmesi açısından vergi reformu uygulamaları önemli katkılar sağlamaktadır. Birlik
üyesi ülkelerin vergi reformu süreçlerine ilişkin dolaylı vergilerin birçok üye ülkede oransal
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olarak artış gösterdiği gözlenirken, yüksek işgücü maliyetini düşürmek için yapılan
düzenlemelerin öncelikli olduğu görülmektedir. Vergi tabanının genişletilmesi ve vergi
sistemlerinin sadeleştirilmesi Avrupa Birliği nezdinde Komisyon tarafından üzerinde durulan
önemli bir gündem maddesidir. Vergi sistemlerinin daha verimli ve adil yapılanması amacıyla
mevcut vergi tabanlarının genişletilmesi hedeflenmektedir. Üye ülkelerin vergi sistemleri, geniş
ölçüde vergi muafiyeti, indirimli oran ve istisna uygulamalarını içermektedir. Bu durum
uygulamaya konu vergi türleri açısından taban darlığına yol açabilmektedir. Vergi tabanının
genişletilmesi ve vergi sisteminin sadeleştirilmesi, gelir artırıcı etkisinin yanı sıra hem tüzel
hem de gerçek kişi mükellefler için verginin tahsil sürecini de kolaylaştırmaktadır. Bu durum
aynı zamanda vergi idarelerinin işleyişi açısından da önem taşımaktadır.
Üye ülkeler, yatırımı ve girişimciliği teşvik etmek amacıyla vergi önlemlerinin gelişimi
üzerinde yoğunlaşmaktadır. Vergi reformları kapsamında yeni teknolojilerin geliştirilmesini
teşvik edici düzenlemeler ile kaynak verimliliği ve rekabet gücü artışının sağlanması
amaçlanmaktadır. AB düzeyinde sağlanabilecek vergi uyumu süreciyle birlikte vergi
kaçakçılığıyla mücadele, vergisel avantajların kötüye kullanımının önlenmesi ve vergi
idarelerinin işbirliğinin artırılması hedeflenmektedir. Vergi yükünün, emek üzerinden
büyümeye daha az etkisi olduğu düşünülen harcama vergilerine yönlendirilmesi de öncelikli
reform düzenlemeleri kapsamındadır. Bu doğrultuda üye ülkelerin, vergi reformu uygulamaları
çerçevesinde katma değer vergisi başta olmak üzere harcamalar üzerinden alınan vergilere
yönelik taban genişletilmesi düzenlemelerine yer verdiği gözlenmektedir. Ayrıca finansal işlem
vergilerinin de uygulanmasına ilişkin üye ülkelerde yapısal gelişim süreçleri olduğu
görülmektedir. Vergi harcamalarının etkinliği değerlendirilerek vergi idarelerinin
güçlendirilmesi üzerinde durulmaktadır. Ayrıca üye ülkelerin, ücretliler üzerindeki vergi
yükünü azaltmaya yönelik düzenlemelerin yanı sıra kurumlar vergisine ilişkin uygulamalara da
sınırlamalar getirdiği gözlenmektedir. İşletmelerin öz sermaye yapılarının güçlendirilmesine ve
özel yatırımların desteklenmesine yönelik düzenlemeler de diğer vergisel önlemler olarak
değerlendirilmektedir. Mevcut vergi reformu uygulamalarının etkinliği sağlanabildiği ölçüde
uluslararası vergileme ve idarelerarası işbirliğinde uyumun sağlanabileceği, vergi kaçakçılığı
ve vergisel avantajların kötüye kullanımıyla mücadele sürecinde ilerleme sağlanabileceği
sonucuna ulaşılmaktadır.
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