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ÖZ 

İktisadi büyüme ve finansal gelişme ilişkisi 1980’li yıllardan itibaren ampirik ve teorik olarak alan yazında popüler olarak 

tartışılan konulardan biri haline gelmiştir. Finansal gelişme finansal piyasaların gelişme durumu ya da finans piyasalarında 

menkul varlıkların yaygın olarak kullanılması olarak tanımlanmaktadır.  Bu çalışmanın amacı iktisadi büyüme ve finansal 

gelişme ilişkisini Panel Veri Regresyon Analizi yöntemiyle test etmektir. Çalışmada seçili Yükselen Piyasa ülkeleri ele 

alınmış ve 2000-2018 dönemi çalışmada analiz edilmiştir. Yapılan regresyon analizi sonunda yükselen piyasa ekonomilerinde 

finansal gelişmenin iktisadi büyüme üzerindeki etkisi istatistiksel olarak anlamlı ve pozitif bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme, Finansal Gelişme, Panel Veri Analizi. 

 

ECONOMIC GROWTH-FINANCIAL DEVELOPMENT RELATIONSHIP IN 

SELECTED EMERGING MARKET ECONOMIES: PANEL DATA 

REGRESSION ANALYSIS 

 

ABSTRACT 

The relationship between economic growth and financial development has become one of the popularly discussed topics in 

the literature, both empirically and theoretically since the 1980s. Financial development is defined as the development state 

of financial markets or the widespread use of securities in financial markets. The aim of this study is to test the relationship 

between economic growth and financial development using Panel Data Regression Analysis method. Selected Emerging 

Market countries were taken into consideration in the study and the period 2000-2018 was analyzed in the study. As a result 

of the regression analysis, the effect of financial development on economic growth in emerging market economies was found 

to be statistically significant and positive. 

Keywords: Economic Growth, Financial Development, Panel Data Analysis. 
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GİRİŞ 

Son dönemlerde ele alınan konulardan biri de iktisadi büyüme ve finansal gelişme arasındaki 

ilişkidir. 1980’li yıllarda küreselleşmenin hız kazanmasıyla beraber finansal piyasalara verilen önem 

daha da artış göstermiş ve finansal piyasaların iktisadi büyümenin temel belirleyicilerinden biri olduğu 

düşüncesi hızla yayılmaya başlamıştır. 

Jeopolitik açıdan dünyada üretim organizasyonu ve dağıtımı bakımından önemli değişimler 

meydana gelmiş ve iktisadi ve finansal gelişmeler global yönetimdeki yapı taşlarının değişmesine Zemin 

hazırlamıştır. Gelişmiş ülkelerler beraber gelişmekte olan ülkelerde de yaşanan değişiklikler bu ülkelerin 

çoğu alanda önemli birer oyuncu hale gelmesini sağlamıştır. Ayrıca finansal kurum sayılarının artış 

göstermesi yükselen piyasa ekonomilerinin birbirine  uyum sağlaması var olan sistemin de gelişme 

göstermesine imkan sağlamıştır (Açdoyuran, 2018:1110). 

Finansal gelişme, bir ülkede finansal piyasaların gelişim göstermesi sonucunda finansal araçların 

yaygın bir biçimde kullanılabilir hale gelmesi olarak şeklinde tanımlanmaktadır (Mercan ve Peker, 

2013). 

İktisadi büyüme ve finansal gelişme arasındaki ilişkinin açıklanmasında 4 görüş bulunmaktadır. 

Bu görüşlerden birincisi, iktisadi büyümenin finansal gelişmeye öncülük etmesidir. Birinci görüşe göre, 

iktisadi büyüme gerçekleşip onun ardından finansal gelişme gerçekleşmektedir. İkinci görüşte öncelik 

olarak finansal gelişme sağlanır daha sonra iktisadi büyüme gerçekleşmektedir. Yani finansal sistemin 

desteği ile iktisadi büyüme gerçekleşmektedir. Üçüncü görüşte, iktisadi büyüme ve Finansal gelişme 

arasında karşılıklı bir etkileşimin olduğu kabul edilirken, dördüncü görüşte ise herhangi bir ilişkinin 

olmadığı kabul edilmektedir (Kandır vd. 2007). 

Bu çalışmanın amacı seçili Yükselen Piyasa ekonomilerinde iktisadi büyüme finansal gelişme 

ilişkisini analiz etmektir. Çalışmanın ampirik kısmında bağımlı değişken olarak GSYH, bağımsız 

değişken olarak finansal gelişmeyi temsil eden bankalara tarafından sağlanan kredilerin GSYH içindeki 

payı kullanılmıştır. Çalışmada Panel Regresyon Analizi kullanılarak 2000-2018 dönemi analiz 

edilmiştir. Çalışmanın diğer bölümleri ise şu şekilde ilerlemektedir. Çalışmanın 2’nci bölümünde 

literatür taraması yer almaktadır. Veri seti ve modelin açıklandığı 3’üncü bölümde ayrıca yöntem ve 

analiz sonuçları tablolarda gösterilerek yorumlanmıştır.   

 

LİTERATÜR 

Literatürde finansal gelişme ve iktisadi büyüme ilişkisini araştıran çok sayıda zaman serisi analizi 

ve panel veri analizi çalışmaları bulunmaktadır. Bu araştırmalardan bazıları şunlardır: 
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Tablo 1. Literatür Taraması 

Yazar Dönem  Yöntem  Sonuç  

Kandır vd.(2007) 1988-2004 Johansen Eş Bütünleşme 

Testi, Hata Düzeltme 

Modeli ve Nedensellik 

Analizi 

Çalışmada ekonomik 

büyümenin finansal 

gelişmeyi desteklediği 

sonucuna ulaşılmıştır. 

Estrada vd. (2010) 1995-2016 Panel Veri Analizi Finansal gelişmenin 

ekonomik büyümeye 

pozitif etkisi elde 

edilmiştir. 

Öztürk vd (2011) 1992-2009 Panel Nedensellik 

Analizi 

Ekonomik büyümeden 

finansal gelişmeye tek 

yönlü nedensellik elde 

edilmiştir. 

Sanusi vd.(2012) 1971-2010 Hata düzeltme modeli  Finansal gelişmenin 

ekonomik büyümeyi 

engellediği sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Ağayev (2012) 1995-2009 Panel Veri Analizi Finansal gelişmeden 

ekonomik büyümeye 

doğru pozitif bir ilişkinin 

varlığı elde edilmiştir. 

Nişancı vd., (2011) 1974-2007 Dinamik Panel Veri 

Analizi 

Finansal gelişmenin 

iktisadi büyüme üzerinde 

etkisi pozitif ve anlamlı 

bulunmuştur. 

Mercan ve Peker (2013) 1992-2010 Pesaran Sınır Testi 

Yöntemi 

Finansal gelişme 

ekonomik büyümeyi 

pozitif etkilemiştir. 

Bozoklu ve Yılancı 

(2013) 

1988-2011 Panel Granger 

Nedensellik Analizi 

Finansal gelişmeden 

iktisadi büyümeye tek 

yönlü nedensellik vardır. 

Arıç (2014) 2004-2012 Panel Veri Analizi Finansal gelişmeden 

ekonomik büyümeye 

doğru pozitif bir ilişki 

elde edilmiştir. 

Ofori Abebrese vd 

(2017) 

1970-2013 ARDL Sınır Testi ve 

Granger Nedensellik 

Analizi 

Ekonomik büyümeden 

finansal gelişmeye doğru 

nedensellik ilişkisi elde 

edilmiştir. 

Güney (2017) 1998-2015 Panel Eş Bütünleşme 

Analizi  

Finansal gelişme ve 

ekonomik büyüme 

arasında pozitif bir 

ilişkinin varlığı elde 

edilmiştir. 

Bist (2018) 1995-2014 Panel Veri Analizi  Finansal gelişmeden 

iktisadi büyüme arasında 

pozitif bir ilişki elde 

edilmiştir. 

Açdoyuran ve Kılıç 

(2018) 

1996-2016 Panel Veri Analizi Finansal gelişme ve 

iktisadi büyüme arasında 

karşılıklı nedensellik 

ilişkisi vardır. 

 

 



 

20 
Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi, 1(1) 

 
 

AMPİRİK UYGULAMA 

 

Veri Seti ve Özellikleri 

Yükselen Piyasa Ülkeleri olan 12 ülkede (Brezilya, Çin, Endonzeya, Meksika, Malezya, 

Pakistan, Şili, Filipinler, Kolombiya, Peru, Güney Afrika, Türkiye) 2000-2018 dönemi iktisadi büyüme 

ve finansal gelişme arasındaki ilişkiyi belirlemek için Panel Veri Analizi yöntemi uygulanmıştır.  

Çalışmada kullanılan bağımlı değişken iktisadi büyüme göstergesi olarak logaritması alınmış kişi başı 

GSYH değişkenidir. Bağımsız değişken ise finansal gelişme göstergelerinden biri olan bankalar aracılığı 

ile özel sektöre sağlanan kredilerin GSYH içerisindeki oranıdır. Çalışmada kullanılan veri setine ait 

bilgiler Tablo 3.1’de yer almaktadır: 

Çalışmada kullanılan değişkenlerle ile ilgili regresyon modeli ise şu şekildedir: 

itLGSYH = ititNSB  ++ 10                                  (1) 

Çalışmada kullanılan model 12 yükselen piyasa ekonomileri için incelenmiştir. Analizde i; birim 

boyutunu, t, zaman boyutunu göstermektedir. 

(i=1…12) ve (t=2000….2018) 

Tablo 2. Veri Seti Özellikleri 

Değişken Açıklaması Kaynağı 

GSYH Kişi Başına Düşen Gayri Safi 

Yurt İçi Hasıla(2010 Sabit 

Fiyatlar) 

WDI 

NSB Bankalar tarafından özel 

sektöre verilen kredilerin 

GSYH içindeki payı 

WDI 

 

3.3. Panel Veri Regresyon Analizi 

Panel veri analizine geçmeden önce bağımlı ve bağımsız değişkenin tanımlayıcı istatistikleri 

Tablo 3.2’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Tanımlayıcı İstatistikler 

Değişkenler  Gözlem  Ortalama  Mak. Min. Prob. 
LGSYH 228 8.8554 9.6283 6.7095 0.000 

NSB 228 3.6283 5.0613 3.4520 0.000 

 

Tablo 3.2’ye göre iktisadi büyümeyi temsil eden  LGSYH’ minimum ve maksimum %6,7 ve 

%9,6 olarak gerçekleşmiştir. Yükselen piyasa ekonomilerinde efinansal gelişme göstergesi olarak 

kullanılan bankalar tarafından özel sektöre verilen kredilerin %GSYH içindeki payının minimum ve 

maksimum değeri%3,4 ve%5,06 olarak gerçekleşmiştir. 

Panel Veri Regresyon analizi modellerinde klasik model, Tesadüfi (Rassal) etki modeli, Sabit 

etki modeli tahmincilerinin hangisinin geçerli olduğunu belirlemek için bazı testler bulunmaktadır. 

Bunlar; Breush- Pagan LM Testi, F Testi ve Hausman Testidir.  

F Testi, Havuzlanmış EKK modelinin geçerli olup olmadığını sınamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Literatürde ANOVA F Testi olarak da bilinir. F testi parametrelerin birimlere göre 

farklı olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Analizlerde kullanılan parametreler birimlere 
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göre farklı değilse Havuzlanmış En Küçük Kareler Modeli (Klasik Model) geçerlidir. F istatistiğinin 

temel hipotezi şu şekilde kurulmaktadır (Yerdelen Tatoğlu, 2020: 213). 

:0H  Birim(Zaman) etkisi sıfıra eşittir. 

Breush-Pagan LM testinde, birim heterojenliğinin varlığını yani Havuzlanmış En Küçük Kareler 

modelinin çalışmada kurulan model için uygun olup olmadığını tespit etmek için havuzlanmış EKK 

modelinin kalıntılarına dayanan Breush- Pagan LM tahmincisi geliştirilmiştir (Breush- Pagan, 

1980:239). Bu testin temel hipotezi ise; 

:0H Birim(zaman) Etkinin varyansı sıfırdır. 

Biçimindedir.  LM testi ve  F testi ile klasik modelin kurulan model için uygun olmadığına karar 

verilirse, tesadüfi ve sabit etkili modeller arasında tercih yapabilmek için Hausman Testi 

kullanılmaktadır. Her iki model arasındaki etkinlik testi veya başka bir ifade ile iki model arasındaki 

tercih k serbestlik dereceli ki-kare dağılımına uygun Hausman Testi (1978) ile yapılmaktadır. Genellikle 

panel veri analizinde sabit etkili model daha çok kullanılmaktadır. Bu modelin daha çok kullanılmasında 

istenilen istatistiksel özelliklerine sahip olması etkilidir. Ancak Rassal (tesadüfi) etki modelinin sabit 

etki modeline kıyasla daha etkin sonuçlar verdiği bir modelde tesadüfi etkiler modelinin kullanılması 

daha uygun olacaktır. Literatürde (Baltagi, 2013).Hausman testi için kurulan temel hipotez ve açıklayıcı 

hipotez şu şekildedir (Yerdelen Tatoğlu, 2020:196). 

:0H  Bağımsız değişkenler ile hata terimleri arasında korelasyon yoktur. 

:1H Bağımsız değişkenler ile hata terimleri korelasyonludur. 

Klasik model (Havuzlanmış EKK), tesadüfi etki ve sabit etki modellerinden hangisinin çalışmada 

ele alınan model için uygun olduğuna karar vermek için tahminci test neticeleri Tablo 3.1. de 

sunulmuştur. 

Tablo 4. Panel Veri Analizi Tahminci Test Sonuçları 

 İstatistik Değerleri Olasılık (Prob)Değerleri 

F Testi 448,79* 0.000 

Breus-Pagan LM Testi 1823,71* 0.000 

Hausman Testi 3.06* 0.1652 
                 Not: %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir 

Kurulan modelde birim ve/veya  zaman etkisinden hangisinin geçerli olduğunu test etmek için F, 

Breus-Pagan LM testi yapılmaktadır. Birim etkinin geçerliliği için yapılan tüm testlerde 0H  hipotezinin 

red edildiği görülmektedir. Yani birim etki vardır. Zaman etkinin geçerliliğini sınamak için yapılan tüm 

testler neticesinde ise 0H  hipotezinin red edilmediği bulunmuştur. Yani zaman etkisinin olmadığı 

sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla sadece birim etkilerin olduğu tek yönlü bir model geçerlidir. 

Yapılan F, LM testi neticesinde birim ve/veya zaman etkinin tespitinin ardından, bu etkinin sabit 

mi yoksa rassal (tesadüfi) mı olduğuna karar verilmektedir. Dolayısıyla hangi modelin etkin olduğuna 

karar vermek için Hausman Testi kullanılmaktadır. Sabit ve rassal (tesadüfi) modeller arasındaki temel 

fark birim etkilerin açıklayıcı değişkenlerle korelasyonlu olup olmadığıdır. Hausman testinde 0H  : 

bağımsız değişkenlerle birim etkinin arasında korelasyon bulunmamaktadır. biçimindedir. Bundan 

dolayı rassal (tesadüfi)etkiler modeli daha etkin olduğu için kullanımı uygun bulunmaktadır. 1H : 
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bağımsız değişkenlerle birim etkinin arasında korelasyon bulunmaktadır. Biçiminde kurulan alternatif 

hipotezde ise sabit etkiler tahmincisi tutarlı olduğundan kullanımı uygun bulunmaktadır. 

Buna göre Tablo 3.3 ‘de görüldüğü gibi olasılık değeri % 5 anlamlılık düzeyinden büyük 

çıkmıştır. Bu sonuca göre 0H temel hipotezi red edilmemektedir. Bu sonuç ile kurulan modelin tek 

yönlü birim etkilerin olduğu ve uygun modelin tesadüfi(rassal) etki modeli olduğu belirlenmiştir. 

Tek yönlü birim etkinin olduğu Tesadüfi (Rassal) etki regresyon analizi için oluşturulan bu 

iktisadi büyüme ve finansal gelişme modelinde otokorelasyon, heteroskedasite ve birimler arası 

korelasyonun var olup olmadığını belirlemek için çeşitli varsayım testleri yapılmıştır. Bu kapsamda 

Tesadüfi (Rassal) etki modelinde, Birimlere göre Heteroskedasitenin varlığı Değiştirilmiş Wald Testi ile 

belirlenmektedir (Yerdelen Tatoğlu, 2020). Bu testte temel ve alternatif hipotez  

:0H 22  =i (Birimlere göre heteroskedasite yoktur) 

1H : 
22  i (Birimlere göre heterokedasite vardır) 

Çalışmada kurulan modelin tesadüfi etkili Heterokedasite Varsayım testi analiz sonuçları Tablo 

3.3.’de özetlenmiştir. 

Tablo 5. Modified Wald Testi Analiz Sonuçları 

 x2 Prob. Değeri 

Model  13.45 0.0000 

 

Tablo 3.4.ye göre Rassal (tesadüfi) etkili modelde Heteroskedasiteyi sınamak amacıyla 

uygulanan Modified Wald Testi göre temel hipotez reddedilmiştir. Yani modelde birimlere göre 

heteroskedasite sorunu bulunmaktadır. 

Rassal (Tesadüfi) etkili modelde diğer önemli bir varsayımdan sapma testi otokorelasyon testidir. 

Otokorelasyonun varlığının test edilmesinde Bhargava, vd.’nin önerdiği Durbin Watson Testi ve 

Baltagi-Wu (1999) tarafından geliştirilen En İyi Değişmez LBI Testidir. Her iki test için de kurulan 

temel ve alternatif hipotez şu şekildedir: 

:0H 0= (Otokorelasyon Yoktur) 

Otokorelasyon test istatistiklerinin 2 değerinden küçük çıkması modelde otokorelasyon 

probleminin var olduğu sonucunu göstermektedir. Modified Bhargava, vd.,Durbin Watson ve Baltagi-

Wu LBI otokorelasyon test sonuçları Tablo 3.5’de özetlenmektedir. 

Tablo 6. Otokorelasyon Test Sonuçları 

Modified Bhargava vd.Durbin Watson 0.1424 

Baltagi –Wu LBI 0.3686 

 

Tablo 3.5 Rassal (Tesadüfi) etki modelinde otokorelasyon test sonuçlarını göstermektedir. 

Yapılan her iki test neticesine göre de kritik değerler 2’den küçük bulunmuştur. Bu netice kurulmuş olan 

Tesadüfi etki modelinde temel hipotezi reddetmektedir. Modelde otokorelasyon sorunu söz konusudur. 

Rassal (Tesadüfi) etki modelinde birimler arası korelasyonun varlığının sınanması için literatürde 

çeşitli testler bulunmaktadır. Bu model için birimler arası korelasyonun sınanmasında Friedman ve 

Pesaran Birimler arası korelasyon testi kullanılmıştır. Birimler arası korelasyon testinde temel hipotez  
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:0H Birimler arası korelasyon bulunmamaktadır. 

Şeklindedir. Birimler arası korelasyon test sonuçları ise Tablo 3.6.’de özetlenmiştir. 

Tablo 7. Birimler Arası Korelasyon Test Sonuçları 

 x2 Prob. Değeri 

Pesaran Testi 7.699 0.0000 

Friedman Testi 51.932 0.0000 

 

Rassal (Tesadüfi) etki modelinde birimler arası korelasyonun varlığını tespit etmek için yapılan 

Friedman ve Pesaran testinde Tablo 3.6’de görüldüğü gibi temel hipotez reddedilmiştir. Modelde 

birimler arası korelasyon olduğu bulgusuna ulaşılmaktadır. Yapılan tüm analizler neticesinde söz konusu 

çalışmada otokorelasyon, heterokedasite ve birimler arası korelasyonun olduğu görülmektedir. Mevcut 

olan bu problemlerin çözümünde ise Driscoll- Kraay Dirençli Tahminci yöntemi kullanılarak bulunan 

sonuçlar Tablo 3.7.’da gösterilmektedir. 

Tablo 3.7. Driscoll- Kraay Dirençli Tahminci Sonuçları 

 Katsayı  Driscoll Kraay 

St 

t P>ǀtǀ 

     

NSB 0.0149 0.0013 10.06 0.000 

Sabit  7.8616 0.7294 10.78 0.000 

 

Tablo 3.7’da yer alan Driscoll- Kraay dirençli tahminci sonuçları değerlendirildiğinde bağımlı 

değişken olan iktisadi büyüme üzerinde, bankalar aracılığı ile özel sektöre sağlanan kredilerin GSYH% 

payının pozitif olarak etkin olduğu söylenebilmektedir. Katsayılar yorumlandığında bankalar aracılığı 

ile özel sektöre sağlanan kredilerin GSYH payında ortaya çıkan %1’lik artış iktisadi büyümeyi %0.0149 

oranında artırmaktadır. Sonuçlar istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı bulunmuştur. 

 

SONUÇ  

12 yükselen piyasa ekonomilerinde 2000-2018 dönemi arasında finansal gelişmenin iktisadi 

büyüme üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla panel veri regresyon yöntemi tercih edilmiştir. Panel 

veri regresyon modelini belirleyebilmek için çalışmada F, Breush-Pagan LM Testi ve Hausman Testi 

kullanılmıştır. Bu testler neticelerinde uygun olan regresyon modelinin Tesadüfü(Rassal) etki modeli 

olduğu tespit edilmiştir.  Yapılan bu testlerin ardından kurulan regresyon modelinde birimler arası 

korelasyon, otokorelasyon ve heteroskedasite olup olmadığını belirlemek için varsayım testleri 

kullanılmıştır. Yapılan tahminci varsayım testlerinde otokorelasyon, birimler arası korelasyon ve 

heteroskedasite olduğu belirlenmiştir. Bu problemleri düzeltmek için Tasadüfi(Rassal) etkiler modelinde 

Driscoll –Kraay dirençli tahmincisi ile tekrardan model tahmin edilmiştir.  

Driscoll –Kraay dirençli tahminci sonunda kurulan regresyon modelinin anlamlı olduğu tespit 

edilmiştir. Finansal gelişmenin göstergelerinden biri olan bankalar tarafından verilen kredilerin GSYH% 

payının iktisadi büyüme üzerindeki etkisi istatistiksel olarak pozitif ve anlamlı bulunmuştur. Sonuçta 

finansal gelişme ekonomik büyümeye söz konusu ülkelerde katkı sağlamaktadır. Bulunan sonuç 

literatürü desteklemektedir.  
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Sonuç olarak bakıldığında finansal gelişme ekonomik büyümenin gelişmesini sağlamaktadır. Söz 

konusu bu ülkelerde finans piyasasını güçlü hale getirecek uygulamaların desteklenmesi, iktisadi 

büyümenin sürdürülebilir olmasında önemli katkılar sağlayacaktır. 
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