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Is Women’s Political Empowerment Affecting 
COVID-19 Mortality?

Arzu Akkoyunlu Wigley, Prof. Dr., Department of Economics, Hacettepe University,  
arzus@hacettepe.edu.tr, ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-2057-1439

Simon Wigley,  Prof. Dr., Department of Philosophy, Bilkent University, wigley@bilkent.edu.tr,  
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Abstract: 

Much of the research on the ongoing pandemic has focused on the health and economic 
policies required to slow the spread of the disease and minimize its impact on the economy. 
The focus of this study is the political factors that influence policy-making. Specifically, 
we examine whether there is an association between women’s political empowerment and 
COVID-19 mortality. We use data for 168 countries, ordinary least squares regressions, 
and an instrumental variables approach to assess this relationship. Our results show that 
political equality by gender and participation by women in civil society associations are 
negatively associated with cumulative COVID-19 deaths. 

Key Words: COVID-19, gender equality
JEL Codes: I1, I18, J16, C21

Kadınların Siyasi Olarak Güçlendirilmesi COVID-19 
Ölümlerini Etkilemekte midir?
Özet: 

Devam eden COVID-19 salgınıyla ilgili olan çalışmaların çoğu, hastalığın hızının yavaş-
latılması ve ekonomi üzerindeki etkilerinin en aza indirilmesi için gereken sağlık ve eko-
nomi politikaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu çalışma, politika yapımını etkileyen siyasi 
faktörler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özel olarak ise, kadınların siyasi olarak güçlendi-
rilmesi ve COVID-19 ölümleri arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Çalışmada 168 ülkenin 
verileri  kullanılarak en küçük kareler ve araç değişkenleri yöntemleriyle tahminler ger-
çekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları toplumsal cinsiyete göre siyasi eşitlik ve kadınların 
sivil toplum örgütlerine katılımı ile kümülatif COVID-19 ölümleri arasında negatif ilişki 
olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: COVID-19, toplumsal cinsiyet eşitsizliği
JEL Kodları: I1, I18, J16, C21
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1. Introduction and Theoretical Framework

The ongoing pandemic is unique to the modern era. A rapidly spreading virus that 
leaves all countries vulnerable and all members of those countries at risk of infection and 
possibly death. The antibiotics and routine immunizations that have protected us against 
the infectious diseases that ravaged the human population in the past, are helpless to pro-
tect us against novel viruses such as COVID-19. Understandably, a lot of attention has been 
paid to the health and economic policies designed to slow the spread of the pathogen and 
minimize its impact on the economy. The focus of this study is the political factors that inf-
luence policy-making. Specifically, we investigate whether there is an association between 
the political empowerment of women and COVID-19 mortality.

There is growing evidence of a positive association between indicators of women’s po-
litical representation (e.g. proportion of parliamentarians that are women, electoral gen-
der quotas) and government spending on welfare transfers and public health (Bolzendahl, 
2009; Bolzendahl & Brooks, 2007; Clayton & Zetterberg, 2018), as well as population he-
alth outcomes (Bhalotra & Clots-Figueras, 2014; Ng & Muntaner, 2018; Swiss et al., 2012). 
In addition, Miller (2008) has found that the extension of the franchise to women at the 
state level in the United States was associated with increased public health spending and 
reductions in child mortality. This growing body of evidence suggests that improved gen-
der equality in the political sphere (through suffrage, civil society organizations, political 
parties, and parliamentary representation) leads to improvements in population health.  

The prevailing explanation for these results is that political empowerment enables wo-
men to promote their specific policy preferences (Barnes, 2012; Chattopadhyay & Duflo, 
2004). Women are concerned about their own health and therefore are more likely to push 
for investment in public resources that reduce morbidity and mortality due to causes that 
are specific to women (e.g. reproductive health, cervical cancer, breast cancer, sexual as-
sault, domestic violence, etc.). In addition, they will advocate to ensure that their health is 
adequately protected with respect to those diseases that are perceived as primarily afflic-
ting men, but which are also prevalent among women (e.g. coronary heart disease) (Perez, 
2019, Chapter 11). The corollary of this explanation is that men will also tend to prioritize 
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their own policy preferences, resulting in the potential neglect of the health requirements 
of women if political power is distributed in favor of men. 

Highly contagious diseases affect everyone and so it may at first appear that this expla-
nation does not allow us to predict that female political empowerment will influence the 
response of governments to COVID-19. That is, the policy preferences of women and men 
appear to be aligned in such cases. However, epidemics do not affect everyone equally. 
Low-income citizens are, out of necessity, more likely to continue working during epide-
mics, to be reliant on public transport to get to work, and to be employed in jobs where it 
is more difficult to maintain physical distance (e.g. service sector, manufacturing). Women 
are more likely to be employed in the service sector and to be reliant on public transport 
(ILO, 2016; Duchene, 2011). Health care workers are perhaps the most vulnerable to the 
pandemic and a higher proportion of those employed in the health sector are women (Bo-
niol et al., 2019). In 2019 women constituted 70.4% of workers engaged in human health 
and social work activities globally (ILO, 2020). Women are also more likely to perform 
unpaid caregiving duties for family members, making it even harder for them to avoid 
exposure to contagious diseases. This suggests that political empowerment (via labor uni-
ons, political parties, electoral pressure, political representation, etc.) will help to ensure 
that the health and safety of women in the workforce and beyond is not neglected during 
pandemics.

Unlike previous studies, the focus of this article is the influence of women’s political em-
powerment via all levels of political influence (voting, civil society organizations, political 
parties, local and regional government, etc.), and not just representation in the national 
assembly or executive branch. This is important because it captures the grassroots impact 
of women’s political voice. Women in parliament or the executive branch may reflect the 
chance outcome of a particular election cycle, as well as political actors from more privi-
leged backgrounds. Equally, it may be the product of quotas that are legally mandated or 
voluntarily instituted by political parties. Quotas may increase female representation in the 
national assembly, but leave them underrepresented at the level of CSOs, local government, 
and party administration.

As we can see from Figure 1, there was substantial variation in the distribution of poli-
tical power by gender between countries in 2019, ranging from a score of -2.4 in Syria to 
a score of +3.7 in Norway. The scale reflects the degree to which political power is shared 
between women and men, where the lowest possible score indicates that political power al-
most entirely lies in the hands of men and the highest possible score indicates that political 
power is close to being equally shared (Figure constructed in R using data from Coppedge 
et al., 2020).

The following section introduces the data and estimation methods for the study. Section 
3 summarizes the estimation results and section 4 discusses those results. Section 5 outli-
nes the limitations of the study, as well as avenues for future research. Section 6 concludes.
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2. Data and Estimation Methods 

We use an ordinary least squares (OLS) regression to assess the relationship between 
the distribution of political power by gender and response to the pandemic. The estimation 
model takes the following form.

Where X is the main independent variable of interest, Z is the set of control variables, 
and i is the set of countries. To measure pandemic response in each country we use total 
deaths (logged) as of August 1, 2020 in each country since the onset of the pandemic. Our 
data source is the European Center for Disease Prevention (ECDC, 2020). We use deaths 
rather than cases because these are easier to estimate given the prevalence of asymptoma-
tic cases. Nevertheless, we must acknowledge that some countries may be underreporting 
deaths or vary in the way they classify co-morbidities. Even though countries were first 
exposed to the pandemic at different times we use total deaths so as to capture policies de-
signed to slow the initial onset of the disease (e.g. border control policies). China was exc-
luded from the analysis because we are interested in each country’s response to an external 
shock. We do not use deaths per capita because larger populations may be more vulnerable 
to the spread of transmissible diseases. We do, however, include total population (logged) 
as a control variable. 

Our main independent variable of interest is taken from the Varieties of Democracy 
(V-Dem) project’s data set. We use version 10 of the V-Dem dataset, which covers 201 
countries from 1789 to 2019 (Coppedge et al., 2020). V-Dem uses multiple country experts 
to estimate numerous political indicators and employs various methods to account for 
disagreement and potential sources of measurement error (Marquardt & Pemstein, 2018; 
Boese, 2019). Our primary indicator of women’s political empowerment is power distribu-
ted by gender in 2019. The lowest possible score for that variable indicates that men have a 

Figure 1: Distribution of political power by gender in 2019
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nearly complete monopoly on political power and the highest possible score indicates that 
women and men have roughly equal political power (Coppedge et al., 2020). Our alterna-
tive indicator is women’s participation in civil society organizations (CSOs) in 2019. The 
lowest possible score for that variable indicates that women are almost always prevented 
from participating in CSOs and the highest possible score indicates that women are almost 
never prevented from participating in CSOs. For both variables we use the estimates pro-
duced by V-Dem’s measurement model.  

We include a selection of economic, political, and epidemiological covariates to control 
for factors that might be correlated both with level of female empowerment and mortality 
due to the pandemic. These are GDP per capita in 2017 (lag distributed, logged) (Global 
Burden of Disease Collaborative Network, 2018), liberal democracy in 2019 (Coppedge et 
al., 2020), out-of-pocket spending on health per capita in 2017 (logged) (Global Burden of 
Disease Collaborative Network, 2020), outdoor air pollution (population weighted average 
of particulate matter 2.5) in 2017 (Global Burden of Disease Collaborative Network, 2018), 
prevalence of upper and lower respiratory diseases in 2017, prevalence of ischemic heart 
disease in 2017 (Global Burden of Disease Collaborative Network., 2017), and total po-
pulation in 2019 (logged) (World Bank, 2020). We also include dummy variables for each 
continent so as to control for regional effects (Nunn & Puga, 2012). 

In spite of the inclusion of these control variables, our results may be biased due to 
unmeasured confounders. In order to further address this issue, we also run a two-stage 
least squares (IV 2SLS) analysis using the following two exogenous instrumental variables. 
Gender equality diffusion is the average distribution of political power by gender for the 
region, excluding the country itself. Previous studies have shown that political develop-
ment is influenced by institutional changes in neighboring countries (Gleditsch & Ward, 

Table 1: Summary statistics

Variable N Mean SD Median Min Max

Cumulative deaths from COVID-19 (ln) 209 4.51 2.89 4.28 0 11.94

Political power distributed by gender 169 1.03 1.05 0.97 -2.42 3.72

CSO women’s participation 169 1.18 0.81 1.39 -1.23 2.23

Liberal democracy index 169 0.41 0.25 0.37 0.01 0.86

GDP per capita (ln) 184 9.2 1.23 9.3 6.18 11.61

Total population (ln) 208 15.25 2.52 15.75 6.7 21.08

Out-of-pocket spending on health per capita (ln) 184 4.57 1.49 4.61 0 7.97

Prevalence of ischemic heart disease (%) 184 0.02 0.01 0.02 0 0.06

Prevalence of respiratory disease (%) 184 3.29 0.58 3.23 1.54 4.86

Outdoor air pollution 184 27.77 19.03 22.23 5.86 99.73

Gender equality diffusion 169 1.01 0.74 0.97 -0.39 2.46

Oil endowment (ln) 169 1.72 1.12 1.85 0 3.83
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2006). Oil endowment is average oil reserves in the region, excluding the country itself 
(logged) (BP, 2019). Oil wealth has been shown to be negatively associated with gender 
equality with respect to political representation and individual rights (Ross, 2008; Wigley, 
2018). We report robust standard errors for all model specifications. Summary statistics 
are presented in Table 1.

3. Estimation Results

Table 2 reports the results for all regressions. All the variables have been standardized 
to facilitate comparison. As we can see, political equality by gender and participation by 
women in CSOs are both negatively associated with cumulated deaths due to COVID-19 
(columns 1 and 2). By contrast, out-of-pocket spending and total population are positively 
associated with cumulative pandemic deaths. Only the Oceania and Asia regions are cur-
rently negatively associated with cumulative deaths.

The first and second stage regressions for the IV 2SLS analysis are reported in columns 
3 and 4. As we can see, political equality by gender remains negatively associated with cu-
mulative deaths when this method is employed. The p-value for the Hansen J statistic for 
over-identifying restrictions indicates that the two instruments are not directly correlated 
with the dependent variable. In addition, the F-statistic indicates that the instruments are 
sufficiently correlated with the potentially endogenous regressor. This suggests they are 
valid and strong instruments for the distribution of political power by gender.

Table 2: Women’s political empowerment and COVID-19 mortality

  (1) (2) (3) (4)

Estimation strategy OLS OLS IV 2SLS 
First stage

IV 2SLS 
Second stage

Dependent variable
Cumulative deaths 
from COVID-19 

(ln)

Cumulative 
deaths from 

COVID-19 (ln)

Political power 
distributed by 

gender

Cumulative 
deaths from 

COVID-19 (ln)

Political power distributed by 
gender

-0.162***   -0.534***
(0.0581) (0.198)

CSO women’s participation
  -0.0755**  
  (0.0357)  

Liberal democracy index
0.0779 0.0185 0.498**** 0.306**

(0.0682) (0.0575) (0.0802) (0.135)

Out-of-pocket spending on 
health per capita (ln)

0.270*** 0.278*** 0.0565 0.299***
(0.0973) (0.0948) (0.150) (0.109)

GDP per capita (ln)
0.0721 0.0751 -0.0323 0.0302

(0.0908) (0.0935) (0.132) (0.103)

Total population (ln)
0.888**** 0.929**** 0.114 0.970****
(0.0537) (0.0592) (0.0783) (0.0730)
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3. Discussion

Our results suggest that greater gender equality in the political sphere has helped to re-
duce mortality arising from the ongoing pandemic. One explanation for this finding is that 
women might be more exposed to COVID-19 because they are more likely to be employed 
in jobs that render them vulnerable to the virus (service and health care sectors) and to be 
reliant on public transport. Thus, greater political influence via CSOs and political office 
enables them to more effectively lobby for policies that reduce their exposure to the virus. 
Those policies include the core set of policies recommended by the World Health Organi-
zation (e.g. mandated mask wearing and physical distancing, rigorous implementation of 
testing and contact tracing) (WHO, 2020a), as well as policies that lower the risk for service 
sector workers (e.g. government subsidized leave, mandated spacing on public transport) 
and especially health care workers (e.g. adequate personal protective equipment (PPE), 
regular testing of patients and staff).  

An alternative explanation is that women are more likely to place an emphasis on the 
health of others because of the influence of socialized roles. The assumption here is that 

Outdoor air pollution
0.0989* 0.0953* -0.0815 0.0414
(0.0501) (0.0508) (0.0660) (0.0559)

Prevalence of respiratory disease 
(%)

0.0740 0.0515 0.0679 0.0879
(0.0502) (0.0499) (0.0612) (0.0591)

Prevalence of ischemic heart 
disease (%)

0.0266 0.0322 0.179 0.0441
(0.0756) (0.0752) (0.114) (0.0863)

Asia
-0.105* -0.0997* -0.122* -0.157**
(0.0594) (0.0585) (0.0629) (0.0654)

Europe
0.179** 0.153* -0.130 0.172*
(0.0845) (0.0851) (0.134) (0.0922)

Oceania
-0.108**** -0.120**** -0.0828 -0.135***
(0.0307) (0.0282) (0.0639) (0.0458)

North America
0.172**** 0.135** 0.0107 0.168****
(0.0507) (0.0549) (0.0839) (0.0491)

South America
0.150**** 0.146*** -0.0364 0.129***
(0.0439) (0.0445) (0.0593) (0.0460)

Gender equality diffusion
  0.187*  
  (0.0950)  

Oil endowment (ln)
  -0.173**  
    (0.0737)  

Countries 168 168 167 167
Effective F statistic 10.767
5% critical value 8.342
Hansen J statistic 0.2159

Notes: All variables are standardized. Cumulative deaths as of August 1 2020. Robust standard errors 
are reported in parenthesis. F statistic and critical value produced using Montiel-Pflueger robust weak 
instrument test. **** significant at 0.1%; *** 1%; **5%; *10%
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women are more likely to behave altruistically when it comes to health care because they 
are more often engaged in caregiving tasks. However, it is likely that growing equality in the 
distribution of political power is associated with the gradual erosion of traditional gender 
roles in the family and beyond. Thus, it is more likely that our results reflect the fact that 
women are simply acting in their own interests in those contexts where political power is 
more equally distributed. Even in those settings where women are expected to bear the 
bulk of (paid and unpaid) caregiving work it is in their interests to push for greater prote-
ction against exposure to the contagion. 

It is noteworthy that democracy is not negatively associated with cumulative deaths (see 
also, Bosancianu et al., 2020). This appears to be at odds with a number of previous stu-
dies that have found that democracy is associated with improvements in population health 
(e.g. Gerring et al., 2012; McGuire, 2020; Wang et al., 2019; Wigley & Akkoyunlu-Wigley, 
2017; Wigley & Akkoyunlu, 2011; Besley & Kudamatsu, 2006; Kudamatsu, 2012; Bollyky 
et al., 2019). However, it should be noted that rapidly spreading contagions are unique in 
the sense that the whole population is vulnerable, including autocratic leaders and their 
backers. Thus, they have an incentive to intervene even when their political survival is not 
dependent on gaining the support of the wider population. In other words, we would not 
expect there to be an incentive difference between democratic and autocratic leaders in 
those cases where the population is exposed to a rapidly spreading contagion. 

Autocratic governments are also more likely to get away with under-reporting CO-
VID-19 cases and deaths simply because they are not exposed to independent media, 
CSOs, or political opposition. Existing research indicates that availability of credible poli-
cy-relevant data is correlated with regime type (Hollyer et al., 2011). If that is the case for 
COVID-19 then the inclusion of liberal democracy in our regression analysis, at least in 
part, serves as a control for under-reporting.

Out-of-pocket spending captures the share of health costs that are borne by the hou-
sehold at the point of care (i.e. health costs over and above those covered by the govern-
ment, pre-paid private insurance, and foreign aid). Our results suggest that countries that 
have failed to adequately invest in public health for all citizens, irrespective of income 
group, have experienced more pandemic deaths. This may be because the health system is 
not sufficiently developed to handle health crises in those countries. In addition, the risk of 
financial hardship due to current or future health costs may be encouraging lower income 
citizens to continue working during the pandemic. In developing economies women are 
more likely to be employed in the informal sector (ILO, 2018), meaning their health costs 
are less likely to be covered by social health insurance or tax-funded health care.

4. Limitations and further research

Our findings should be treated with caution because the pandemic is still an emerging 
phenomenon, with many low- and middle-income countries experiencing the first wave 
and already affected countries experiencing fresh outbreaks. Moreover, causality is difficult 
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to ascertain in this context due to the potential presence of unmeasured confounders. We 
have included control variables and run a separate analysis using instrumental variables to 
address this issue, but it remains possible that other factors explain the association between 
cumulative deaths and women’s political empowerment. 

In this study, we have focused on the deaths directly resulting from the pandemic. Fu-
ture research may look at the indirect effects of the pandemic resulting from the decline in 
the number of people visiting clinics and hospitals for non-epidemic related ailments or to 
receive routine immunizations. In developing countries, the reassignment of scarce health 
resources to the pandemic response will make it even more difficult to provide essential 
services for all (Mukaigawara, 2020). The emerging evidence suggests that the indirect 
deaths caused by the pandemic will significantly outweigh the deaths caused by the pan-
demic itself (Abbas et al., 2020; Kumari et al., 2020; Roberton et al., 2020; WHO, 2020b). 
This indirect burden may have a greater adverse effect on women in those contexts where 
political power is unequally distributed by gender. In such cases resources may be dispro-
portionately diverted away from the essential health care services for women in order to 
combat the pandemic (MSF, 2020).

5. Conclusion

The distribution of political power in the formal sense (equal right to vote, assemble, 
stand for public office, etc.), ignores inequality of political influence in practice at all levels 
(from of civil society organizations and local government through to the national legisla-
ture and executive branch). The absence of de facto political equality is particularly wor-
risome when effective power is weighted against those who are more likely to be exposed 
to contagious diseases such as COVID-19. Women constitute roughly half the population 
of each country and yet their level of actual political influence rarely comes close to parity 
with men. The results of this study suggest that overall population health is better served 
in those countries where political power between men and women is more equally shared. 
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Hastanelerin acil servisleri zaman ve finans açısından maliyetli olabilmektedir. Sağlık arzının 
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1. Giriş

Geleneksel iktisattaki homojen ve tam rasyonel ajanlardan oluşan, çok sayıda varsayım 
içeren teorik modeller, 2008 Finans Krizi sonrasında sorgulanmıştır. Ana akım iktisattaki 
deterministik yaklaşımların, krizlere çözüm sunma konusunda yeterli görülmemesi sonu-
cu yeni yaklaşımlara ilgi artmıştır. Bu bağlamda, kompleksite iktisadı da ön plana çıkan 
yeni yaklaşımlardandır. Heterojen ajan, dengesizlik veya çoklu denge durumuyla, sınırlı 
rasyonellik kompleksite iktisadıyla modellenebilmiştir. Kompleksite iktisadının en önemli 
uygulamalarından birisi, ajan bazlı modellemedir. Geleneksel iktisatta, tek-durağan denge, 
tam rasyonellik, tümden gelim yaklaşımı, mikro ve makro iktisadı ayrı ayrı ele alması; 
rasyonel beklentiler, azalan getiri, rekabetçi piyasa, temsili ve homojen ajan gibi varsayım-
lar gerçek dünyayı yansıtmadığı için eleştirilmiştir. Buna karşın, kompleksite iktisadı ise 
gerçek dünyanın daha iyi bir betimlemesi olarak heterojen ajan, dengesizlik-çoklu denge, 
tümevarım yaklaşımı, artan getiri, kurumlar, piyasa başarısızlığı ve patika bağımlılığı ile 
ekonomiyi inceleme olanağı sağlamaktadır (Eren, 2018).

Ajan bazlı kompütasyonel/hesaplanabilir modelleme neoklasik iktisadın çekirdeğindeki 
Newton matematiğine karşılık, günümüz matematiği ve bilişim teknolojileriyle reel dünya-
yı yansıtma ve daha gerçekçi çözümler üretme iddiasındadır. 

Sağlık hizmetleri piyasası kompleks bir yapıdır. Özellikle hastanelerin acil servislerinde 
sağlık hizmet talebinin ne zaman ve nasıl ortaya çıkacağı belli değildir ve dolayısıyla talep 
konusunda belirsizlik yüksektir. Sağlık hizmetleri piyasası, yapısı gereği diğer piyasalardan 
farklıdır ve dolayısıyla piyasa koşullarıyla değerlendirilememektedir (Arrow, 1963, s. 9-10). 
Talep konusundaki belirsizlik ve bu talebin karşılanması zorunluluğu, sağlık hizmetleri 
arzının, her zaman sağlık hizmetleri talebinden fazla olmasını gerektirmektedir (Folland 
vd., 2017, s. 60-83). Aynı zamanda yüksek kalitede hizmet verilmesi ve maliyetlerin kont-
rol edilmesi, acil servis performansı için önemlidir. Dolayısıyla, sağlık hizmetleri talebine 
karşılık hizmet arzının optimize edilmesi gerekir ve bunun için çeşitli analitik yöntemlere 
ihtiyaç duyulur. Klasik optimizasyon yöntemleri, acil servislerin işleyişini tam olarak yan-
sıtamadığı için, performansın arttırması konusunda yetersiz kalmaktadır. Bu bağlamda, 
acil servisin söz konusu karmaşık yapısını gerçeğe en yakın yansıtabilecek ve çözüm suna-
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bilecek yöntemlerden birisi de ajan bazlı modellemedir. Çünkü, ajan bazlı model ile sistem 
gerekli tüm ayrıntılarıyla ve kompleksliğiyle ele alınabilir. Model simülasyonları ile sistem 
davranışı gerçek hayata daha yakın şekilde incelenerek optimizasyonlar yapılabilir. Böylece 
ajan bazlı modelleme sağlık yöneticilerine, sağlık politikalarını ve stratejilerini uygulama-
dan önce sanal ortamda bunları deneme ve sonuçlarını gözleme imkânı sunmaktadır. 

Acil servislerin yoğunluğu çalışanların performansını etkilediği gibi maliyetleri ve has-
ta bekleme sürelerini de etkilemektedir. Diğer bir ifadeyle personel ve zaman maliyetleri 
artmaktadır. Türkiye’de yataklı acil servis yönetmeliğine göre acil servislerde bulunması 
zorunlu asgari personel sayısı, malzeme ve ekipmanlar I., II. ve III. seviye hastanelere göre 
genel olarak belirlenmiştir. Sağlık yöneticilerinden, hastanenin bulunduğu bölgeye, sağ-
lık hizmetleri talebine ve yoğunluğuna uygun olarak hastane kaynaklarını optimal ola-
rak kullanması beklenir. Klasik yöntemler, acil servisin dinamik ve kompleks yapısını tam 
olarak modelleyemediği için maliyet optimizasyonunda yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla 
karmaşık bir sistemi gerçeğe yakın modelleyen yöntemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ko-
nuda ajan bazlı modelleme, gelişen bilgisayar teknolojileri ve simülasyon yazılımları ile 
öne çıkmaktadır. 

Klasik optimizasyon yöntemlerinde gerçek hayattaki stokastik davranış tanımlanama-
dığı için, dinamik ve rassal davranışlar tam olarak yansıtılamaz. Ajan bazlı modelleme 
yöntemi ise heterojen olarak rassal ve dinamik davranışları modelleyebilir. Acil servislerin 
değişken ve dinamik yapısını daha iyi yansıtabileceği için bu çalışmada ajan bazlı model-
leme ile simülasyonlar oluşturulmuş ve çok amaçlı optimizasyon yapılmıştır. Söz konusu 
model birçok kez çalıştırılarak (run) çok sayıda simülasyon verisi elde edilmiş ve böylece 
sistem davranışındaki eğilimler, gerçek dünya verileri gibi gözlenebilmiştir. Ayrıca diğer 
çalışmalarda ambulansla gelen hasta için bekleme süreleri hesaplanmamış, bu çalışmada 
ise hesaplanmıştır. Böylece acil servis personel dizaynı ve sağlık yönetim kararları için yar-
dımcı analitik bir araç sunulmuştur. Aynı zamanda ana akım mikro iktisatta kullanılan 
denklem çözümlü, matematiksel optimizasyonlara karşılık gerçek dünyaya daha yakın si-
mülasyon ile optimizasyon yapılmıştır.

Makalede ilk olarak ajan bazlı kompütasyonel iktisat ile ilgili yapılan çalışmalar incele-
necektir. Sonrasında ajan bazlı modelleme ve çok amaçlı optimizasyon yöntemlerine kı-
saca değinilecektir. Dördüncü bölümde kurulan model ayrıntılarıyla ele alınarak, yapılan 
analizler beşinci bölümde açıklanacaktır. Son olarak, elde edilen sonuçlara dair değerlen-
dirmelere yer verilecektir.

2. Literatür 

Laskowski (2009) çalışmasında, acil servisteki hasta bekleme süresini ve hastaların 
hizmete erişimini ajan bazlı modelleme ve kuyruk modeli ile birlikte ele almıştır. Has-
taların yönlendirilmesi ve ambulans hizmetinde optimizasyon için RED (Random Eary 
Detection) algoritması kullanılmıştır. Gerçek zamanlı acil servis verisi RFID teknolojisiyle 
toplanmış ve ayrıca hasta geliş oranları, personelin hizmet süreleri, tedavi süreleri diğer 
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araştırmacıların çalışmalarından yararlanılarak modellenmiştir. Hasta oluşturulması hasta 
çeşitlerine göre ayrı ayrı Poisson dağılımına göre yapılmıştır. Kuyruk modeline göre, hasta 
AS’ye (Acil Servis) gelir, kayıt olur, önceliği belirlenir1 (triyaj), teşhis ve tedavi olur ve sonra 
AS’den çıkar. Üç farklı senaryo; 2, 3 ve 4 doktorun olduğu senaryolar çalıştırılmıştır. Bek-
lendiği gibi doktor sayısı arttıkça hasta bekleme süresi kısalmıştır.

Testi vd. (2012) çalışmasında hastalardan yapılan kesintilerin (co-payment) sağlık hiz-
metlerine etkisi ABM (Ajan Bazlı Modelleme) ile değerlendirilmiştir. Çalışmada hastalar, 
hekimler ve politika yapıcılar olmak üzere üç çeşit ajan modellenmiş ve reçete yazılma 
oranı, kesinti seviyesi ve hanehalkı bütçesi değişken olarak tanımlanmıştır. Hanehalkı büt-
çesi, politika yapıcı için anahtar karar fonksiyonu olup reçete yazılma oranına bağlı olarak 
alınmıştır. Kesinti seviyesi, sağlık hizmetleri talebini tanımlamaktadır. Hasta ajanların yaş, 
gelir, hastalık ve muafiyet değişkenleri tanımlanmıştır. Simülasyonu yapılan her yıl, hasta 
fayda seviyesini hesaplar, bu harcamalara negatif olarak ve hekimin yazdığı reçeteye ise 
pozitif olarak bağlıdır. Hekimler, hastanın reçete isteğine cevap verir. Politika yapıcı yıllık 
bütçe ve ahlaki istek seviyesi özelliklerine sahip tek bir ajandır. Gerçek hasta verileriy-
le modelleme yapılarak, kesintilerin artmasının sağlık hizmetleri talebini nasıl etkilediği 
araştırılmıştır. Çalışmada, hastalıklar ağırlaştıkça, kesintilere duyarlılığın azaldığı tespit 
edilmiştir.

Liu vd. (2016)’nun çalışmasında, artan sağlık harcamalarını kontrol altına almak ve 
hizmet kalitesini arttırmak için oluşturulmuş Sorumlu Hizmet Kuruluşları (ACO- Ac-
countable Care Organizations) modellenmiştir. Bu kuruluşlarda doktorlar, hastaneler ve 
diğer hizmet sağlayıcılar koordineli şekilde bir araya gelip, doğru tedavinin doğru hastaya 
doğru zamanda uygulanarak medikal hataların ve maliyetlerin azaltılması için çalışırlar. 
Çok paydaşlı ve maliyetli bir sistem olduğu için, uygulanacak politikaların etkileri, ger-
çek hayatta uygulanmadan önce simülasyon ile görülmeye çalışılmıştır. Ajan olarak hasta, 
hizmet sağlayıcılar ve ödeme yapıcılar AnyLogic programı ile modellenmiştir. Hizmet sağ-
layıcı çeşitlerinin etkilerini açıklamak için 3 senaryo geliştirilmiştir. İlk senaryoda karışık 
hizmet sağlayıcılar, ikincisinde kâr odaklı ve sonuncuda da kalite odaklı sağlayıcılar ele 
alınmıştır. SSR (tasarruf yüzdesi) ve SRH (toplam paylaşılan tasarrufların hasta başına da-
ğılımı) parametreleri kullanılarak, üç senaryoda da SSR değişimine hizmet sağlayıcıların 
nasıl tepki verdiği analiz edilmiştir.  Aynı orandaki SSR’nin ödeyici ajana yüksek finansal 
getiri sağladığı ve kâr odaklı hizmet sağlayıcıların, SSR’nin değişime çok duyarlı oldukları 
sonucuna ulaşılmıştır. 

Brubella vd. (2016)’nın çalışmasında, AS’lerdeki yoğunluğun genellikle düşük önceliği 
olan hastalardan kaynaklandığı belirtilmiştir. Bu yoğunluğu azaltmak için önceliği düşük 
veya olmayan hastaların kendi önceliğini belirleyebileceği varsayımı altında model geliş-
tirilmeye çalışılmıştır. ABM ile İspanya’daki Sabadel Hastanesi Acil Servisi, personel ile iş 
birliği yapılarak modellenmiştir. Personel olarak doktor, hemşire, kayıt personeli, hasta 

1 Triyaj (triage), hasta önceliğinin belirlenmesi işlemidir. Hastalar, sağlık durumlarına göre hafif, orta ve 
ağır gibi üç ya da beş derecede sınıflandırılırlar.
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önceliğini belirleyen hemşire ve radyoloji teknisyeni simülasyona alınmıştır. Her senaryo 
bir personel ve belli hasta girdileriyle oluşturulmuştur. Çıktı olarak da AS’ye gelen hasta 
sayısı, kendi önceliğini belirleme zamanı ve tedavi zamanı ile her aşamada bekleme zamanı 
alınmıştır. Bu sistem efektif kullanıldığında AS’ye hasta geliş eğrisi düzleştirilmiştir, yani 
hasta sayısı azalmıştır ve zamana yayılmıştır. Böylece AS daha yüksek performans ile hiz-
met verebilmiştir.

Liu vd. (2017) çalışmasında, eksik verileri olan AS’nin sistematik bir şekilde kalibras-
yonunun yapılması amaçlanmıştır. Simülasyon temelli optimizasyon kullanılmıştır. Per-
formansı ölçmek için hastanın AS içinde geçirdiği toplam zaman, tedavi olmadan ayrılan 
hasta yüzdesi ve hastanın AS’ye gelip sağlık personeli ile tedavi için görüştüğü zamana 
kadar geçen süre gösterge olarak kullanılmıştır. Optimizasyonda; kalibrasyon süreci yerel 
minimum arama problemleri şeklinde formüle edilerek, pür matematiksel optimizasyon 
yerine; girdiler-çıktılar arası ilişkiler kurularak yapılmıştır. 11 aylık AS verisi, rassal olarak 
üçe ayrılmış; 6 aylık bölümü eğitim, 3 aylık bölümü test ve 2 aylık bölümü de geçerlilik için 
kullanılmıştır. Hastaların AS’de geçen sürelerinin minimum değeri bulunurken, varyans 
oranının azaltılabilmesi için çoklu senaryolar gerçekleştirilmiştir. Simülasyon için Netlogo, 
APPSPACK2 ve Pyhton programları kullanılmıştır. Öncelik seviyelerine göre LoS (Lenght 
of Stay) dağılımları incelenmiş, veri eksikliği nedeniyle acil olmayan hasta grubu, seviye-1 
için dağılım elde edilememiştir. En acil hasta grubu seviye-5 için LoS süresi en yüksek 
iken, bu sürenin öncelik seviyesi düştükçe azaldığı görülmüştür. Az acil hasta grubu sevi-
ye-2’nin acil serviste kalma süresi en kısa olmuştur.

Yousefi (2017)’deki diğer çalışmasında farklı senaryolarla acil servisin performansını 
gözlemek için bütçe limitiyle senaryolar oluşturulmuştur. Her senaryo başlangıçta kendi 
kendine organize olmadan önce simülasyonu yapılmıştır. Yani personel sayısı kombinas-
yon sonuna kadar değişmemiştir. Kendi kendine organize olma durumu etkinleştirildiğin-
de personel ED içindeki çalıştığı yeri ihtiyaca göre değiştirebilir hâle gelmiştir. Söz konusu 
çalışma yeri değişikliği, grup karar verme sonuçlarına göre yapılmıştır. Grup-karar verme 
seçeneği aktif olduğunda hastaların hastaneye gelip tedavi alıp çıkmasına kadar geçen süre 
azalmıştır. 

Yousefi (2017)’deki çalışmasında acil servisin ajan bazlı modellemesi yapılmıştır. Gele-
neksel yaklaşımda, yönetici veya müdür tarafından personeller tecrübelerine göre göreve 
yerleştirilebildiği gibi kendi kendini örgütleme ile de görevlendirilebilirler. Simülasyonda 
hastalar, hasta önceliğini belirleyen hemşire, acil hemşiresi ve doktorların davranışları mo-
dellenmiştir. Hastalar, sistemde kalma ya da tedavinin herhangi bir aşamasında depart-
mandan ayrılma kararını verebilir. Simülasyon Netlogo ile yapılmış ve ajanların durum 
geçişlerini gösterebilmek için Moore durum makinesi (state machine) kullanılmıştır. Has-
taların tedavi olma zamanları, önceliklerine ve APACHE II3 sistemine göre belirlenmiştir. 

2 APPSPACK: Türev hesaplamadan optimizasyon yapılmak istendiğinde asenkron paralel model araş-
tırması yapan bir yazılımdır. Kısıtsız ve sınırlı optimizasyon çözümleri için algoritmalara sahiptir.

3 APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation II): Yüksek APACHE II skoru yüksek 
ölüm oranı demektir.
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Hastaların acil servisteki durum geçişleri deterministik değil, her bir geçişe rassal olasılık 
verilerek stokastik olarak modellenmiştir. Ajanlar arası iletişim mesaj ile sağlanmıştır. Yak-
laşımın performansını değerlendirmek için 6 senaryo oluşturularak, her senaryoda grup 
karar verme uygulaması öncesi ve sonrası çeşitli performans göstergeleri araştırılmıştır. 
Kendi kendini örgütleyen yaklaşımda, ortalama toplam bekleme süresi %12,7 ve acil ser-
visi tedavi almadan terk eden hasta sayısı %14,4 azalmış, taburcu olan toplam hasta sayısı 
ise %11,5 artmıştır.

Hasson vd. (2018)’nin çalışmasında Hilla Acil Servisi’ndeki hasta akışı modellenmiştir. 
ABM, kuyruk teorisi ve ayrık olay simülasyonu (discrete event simulation) birlikte kul-
lanılarak model kurulmuş ve hasta akış süreci ve personel sayısı arasındaki ilişki ince-
lenmiştir. Bu çalışmada personelin iş/zaman oranının maksimize edilmesi, hasta bekleme 
süresinin minimizasyonu ve kaynak kullanımının optimize edilmesi amaçlanmıştır. AS 
personeli olarak doktor, hemşire, kayıt personeli, X-Ray teknisyeni, hasta önceliğini belir-
leyen hemşire ve laborant alınmıştır. Hastalar AS’de kalıp kalmamayı, tedaviden ayrılmayı 
seçebilmektedir. AS’deki her akış için olasılık dağılımları literatüre ve Hilla AS departmanı 
verilerine göre oluşturulmuştur. Simülasyon Netlogo programı ile geliştirilmiştir. Hasta 
bekleme süreleri açısından yeterli personel kombinasyonunda, etkin tedavi hizmetleri su-
nulduğu gözlenmiştir.

3. Metodoloji

3.1 Optimizasyon
Acil servis departmanını bütçe kısıtı altında, personel açısından optimize etmek için 

çok amaçlı optimizasyon (multi-objective optimisation) yöntemi kullanılmıştır. Matema-
tiksel olarak çok amaçlı optimizasyon probleminde (Cabrera, vd., 2012) 

fonksiyonlarını optimize edecek,

vektörü bulunur. Burada  i. amaç fonksiyonu,  örnekleminden gelebilecek  kesikli 
vektördür. Ancak buradaki tüm  fonksiyonları kesin olarak değerlendirilmez, bunun 
yerine simülasyon prosedürü ile tahmin edilir. Çünkü; birkaç tane amaç fonksiyonu vardır 
ve tek bir çözüm yerine, kabul edilebilir ödünleşmeli (trade-off) çözüm kümeleri bulun-
maya çalışılır. 

Karar değişkenlerinin vektörü ’dur eğer  diğer .
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Burada PO, Pareto optimum, problemin çözümü için tüm kısıtların sağlandığı uygun 
bölgeyi (feasible region) göstermektedir. Kaya ve Fığlalı (2016)’nın çalışmasında, çok 
amaçlı optimizasyon problemlerinde tek bir çözüm, tüm amaçları karşılayamayacağı için 
çözüm kümesinin bulunması gerektiği belirtilmiştir. Bu çözümler Pareto (baskın) çözüm-
ler olarak adlandırılmaktadır. Çözüm kümesindeki baskın olmayan çözümler elenerek Pa-
reto çözümlere ulaşılmaktadır. 

Bu çalışmadaki optimizasyon probleminin amacı, farklı hasta yoğunlukları için acil ser-
vis performansını arttıran personel kombinasyonlarını bulabilmektir. Fu (2002)’nun çalış-
masında belirttiği gibi simülasyonlar yüksek işlemci gücü gerektirdiği için simülasyon ile 
optimizasyon, kompütasyonel açıdan pahalı olabilmektedir.

Çalışmada, Intel(R) CoreTM i7-6500U CPU @ 2.50GHz 2.60GHz ve Intel(R) CoreTM 
i7-7700HQ CPU @ 2.80GHz 2.81GHz özellikte iki tane kişisel bilgisayar kullanılmıştır. 
Simülasyonların tamamlanması toplamda 2 hafta sürmüştür ve gerçek dünyayı yansıtması 
için her 1 tick (Netlogo zamanı) 1 dakika olarak alınması planlansa da yüksek kompütas-
yonel maliyeti nedeniyle 4 dakika olarak alınmıştır. 360 tick’e kadar tüm olası senaryolar 
çalıştırılmıştır.

3.2 Ajan Bazlı Modelleme
Ajan Bazlı Modelleme, heterojen ajanlar ve bunların etkileşimlerinin kompütasyonel 

modellemesi olarak tanımlanabilmektedir. Mikro seviyedeki etkileşimler, makro seviyede 
davranış üretebilmektedir. ABM, ajan davranışlarının kompleks, stokastik, non-lineer, tüm 
ajan etkileşimlerinin çok farklı davranış ortaya çıkartabildiği dinamik bir sistem sunmak-
tadır. İnsan davranışlarının istatistiksel, nitel analiz ya da denklem çözümü gibi klasik yön-
temlerle tahmin edilemediği durumlarda ABM yöntemi kullanılabilmektedir (Eren, 2013). 

ABM kompleks bir sistemi aşağıdan yukarıya (bottom-up) bakış açısıyla tanımlamak-
tadır. Çok sayıda otonom ajanların bir koleksiyonu olarak modelleme yapılmaktadır. Bu 
ajanların kendi amaçları, davranışları, birbirleriyle ve çevreyle etkileşimleri modellenebil-
mektedir. Gerçek dünyadaki gibi bireysel heterojen ajanlar arasındaki etkileşim ile küresel 
davranışlar ve trendler ortaya çıkabilmektedir (Tesfatsion, 2003). 

Liu ve Wu (2016)’ya göre ABM; hastaları, sağlık personelini, idari personeli, hastanede-
ki bölümleri ve bunlar arasındaki etkileşimi tanımlayabilmektedir. Bu durum, geleneksel 
denklem temelli yaklaşım ya da ayrık olay simülasyonu yaklaşımlarına kısıt olmaktadır. 
Heterojen ajan etkileşimlerinin modellenmesi ve AS’deki çevrenin (environment) pasif ajan 
olarak sisteme dahil edilebilmesi, AS’nin kompleks yapısını daha iyi yansıtabilmektedir.

Liu vd. (2017)’ye göre ABM’nin yapısı ajanlar arası dinamik etkileşimi mesaj geçişi ya 
da bağlantılar (network) olarak modellemeye olanak sağlar. Ajan davranışları, etkileşim 
kuralları ve ajanların öğrenme kapasitesi konusunda ABM esnektir. Ayrıca, ABM bireysel 
ajan seviyesinde sistemi modelleyebildiği için bireysel seviyede çok fazla veri elde edilir ve 
böylece sistem davranışları daha iyi ve gerçeğe daha yakın analiz edilebilir.

ABM modellerinde tanımlayıcı olma ve açıklayıcı olma arasında bir ödünleşme vardır. 
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Modele gerçekçi çok sayıda değişken eklenerek, reel dünya daha iyi açıklanabilir ancak bu 
durumda model, istatistiksel olarak incelenemeyecek kadar kompleks olabilir. Burada mo-
delin tanımlayıcı olma özelliği artarken, açıklayıcı olma özelliği azalır. Ancak, istatistiksel 
olarak incelenemeyen bir modelin, bilimsel değeri düşüktür (Wilensky ve Rand, 2015). 
Dolayısıyla, ABM kurulurken simülasyonda araştırılmak istenen durumlara ve olgulara 
göre en iyi modelin seçilmesi gerekir. Model kurulurken kullanılabilecek çeşitli teknikler 
bulunmaktadır (Fagiolo ve Roventini, 2016):

i. KISS: Basit bir model kurulup, adım adım komplike edilmektedir. 
ii. KIDS (Keep it descriptive, stupid): Mümkün olduğunca basitleştirilmiş tanımlayıcı 

bir model ile başlanabilir ve bu mümkün olduğunca basitleştirilmektedir.
iii. TAPAS (Take a Previous Model and Add Something): Var olan önceki bir model 

alınır ve ona eklemeler yapılmaktadır. 
Bu çalışmada KISS yöntemi kullanılmıştır. Modelde önce acil servis kapasitesi ile hasta 

ve doktorlar modellenmiş, sonrasında hemşireler ve kayıt personeli eklenmiştir. Personel 
maliyetleri, hasta yoğunlukları ve bunlara göre değişen tedavi süreleri de sırasıyla modele 
eklenerek modelin arz tarafı oluşturulmuştur. Sağlık hizmetleri talebi olarak hastalar, ön-
celik seviyelerine göre modellenmiştir. Ajan davranışları için herhangi bir varsayım yapıl-
mamıştır. Hasta acile geldiğinde, sağlık personeli ile bağ kurar ve öncelik durumuna göre, 
teşhis tedavi süreci başlamış olur. Eğer personel müsait değilse, hasta, bekleme odasında 
bekler. AS’deki yoğunluk arttıkça, hastalar personelin müsait olmasını daha fazla bekleye-
bilir. Personel bir hastanın teşhis ve tedavisini bitirdikten sonra, yeni hasta gördüğünde, 
yeni bir bağ kurup, teşhis ve tedaviye alır. 

AB modeller, veri üretirler ve bu bakımdan veri üretim sürecini (DGP-Data Generating 
Process) geliştirici olarak kabul edilebilirler. Netlogo simülasyon programının “BehaviorS-
pace” veya “BehaviorSearch” araçlarıyla çok sayıda çalıştırma ile üretilen veriler de reel 
veriler gibi dağılımsal olarak incelenebilmektedir (Wilensky ve Rand, 2015). Bu çalışmada 
da simülasyondan elde edilen veriler, gerçek veri gibi istatistiksel olarak incelenmiştir.

4. Modelleme

Sağlık sistemi içinde birincil tıbbi tedavinin verildiği ve hasta sayısının oldukça değişken 
olduğu alan acil servislerdir. Dolayısıyla sağlık hizmeti talebi konusunda belirsizlik vardır, 
bu da acil serviste çalışması gereken personel sayısını, başka bir ifadeyle sağlık hizmetleri 
arzını belirlemeyi zorlaştırmaktadır. Hastaların uzun süre beklemesini engelleyecek ama 
maliyet açısından da etkin olacak sayıda personel kombinasyonu olması talebe karşılık arzı 
dengeleyebilecektir (Chan ve Green, 2013). Ancak AS’lerdeki talep değişkenliği ve belirsiz-
liği, dinamik bir yaklaşımı gerektirmektedir.

Acil servisteki bekleme sürelerinin uzunluğu hasta için hayati öneme sahiptir. Dola-
yısıyla, hasta bekleme sürelerini azaltabilmek için çeşitli uygulamalar yapılmaktadır. Bu 
uygulamaların en başında da triyaj, diğer bir ifadeyle öncelik belirleme sistemi gelmekte-
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dir. Türkiye’de öncelik belirleme sistemi üç aşamalı olarak uygulanmaktadır. Hastanenin 
veya sağlık kuruluşunun büyüklüğüne göre öncelik belirleme sistemi detaylandırılmak-
tadır. Türkiye’de yataklı hastane acilleri için yatak sayılarına göre veya günlük gelen hasta 
sayısına göre olması gereken asgari personel sayısı resmî kurumlarca belirlenmiştir. Buna 
göre, yatak sayısı 101-300 arasında olan veya günde 1001-3000 arası poliklinik hastası ka-
bul eden veya toplam tabip sayısı 31-60 arası olan hastanelerin, acil servislerinde 3-4 ta-
bip/asistan ve 3-7 yardımcı personel bulundurulması zorunludur (Sağlık Bakanlığı, 2018). 
Simülasyon, yönetmelikte belirtildiği gibi olması zorunlu minimum personel sayıları göz 
önüne alınarak yapılmıştır. 

Acil servis hasta akışını basitçe Şekil 1’deki gibi özetlemek mümkündür. Burada, hasta 
ambulansla geldiyse doğrudan teşhis ve tedavi odasına gider. Hasta kendi olanaklarıyla 
acile geldiyse, kayıt alanına gider, kayıt personeli meşgulse bekleme salonunda bekler ve 
kayıt personeli müsait olduğunda kaydı yapılır.

Öncelik durumuna göre, triyaj işlemi hemşire tarafından gerçekleştirilir. Türkiye’deki 
birçok hastanede özellikle orta ölçekli (II. seviye) hastanelerde kayıt alanı ve öncelik belir-
leme alanı birliktedir. Kayıt personelinin yanında acil servis hemşirelerinden biri bulunur 
ve kayıt sırasında öncelik belirleme işlemi yapılır. Dolayısıyla simülasyonda da hasta önce-
liğinin belirlenmesi için özel bir alan oluşturulmamıştır.

Acil servislerde öncelik durumunu gösteren kırmızı, sarı ve yeşil alan bulunmaktadır. 
Simülasyonda da hasta öncelik durumuna göre bu alanlara gider ve teşhis ve tedavi için 
bekler. Doktor ve hemşire müsait olduğunda tedavi olur. Müsait sağlık personeli yoksa 
hasta bekler. Tedavi sonrası hasta taburcu olur. 

Şekil 1: Acil Serviste Basitçe Hasta Akışı

Kaynak: B.T. Denton, 2013.

Ambulansla gelen hasta

Kayıt

Triyaj

Teşhis ve tedavi Medikal testler

Kendi kendine gelen 
hasta

Taburcu olma
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4.1 Acil Servis Modellemesi

Modellemede Netlogo simülasyon programı kullanılmıştır. Netlogo’da kaplumbağalar 
(turtles), bağlantılar (links), arsalar (patches) olmak üzere üç çeşit ajan bulunmaktadır. 
Kaplumbağalar ve bağlantılar aktif; arsalar ise pasif ajanlardır. Hasta, hemşire, doktor ve 
kayıt personeli aktif ajan olarak modellenmiştir. Bunlar arasındaki iletişim de diğer aktif 
ajan olan bağlantılarla modellenmiştir. Acil servis departmanındaki tedavi odaları, kayıt 
alanı, bekleme odaları da arsa olarak modellenmiştir.

Aktif Ajanlar
Aktif ajanlar basit durum makineleri gibi modellenmiştir. Durum makinesinde her du-

rum için tek bir çıktı bulunmaktadır. Durumlar arası geçişler, girdilerle belirlenir. Aktif 
durum değişkenleri ve değerleri Tablo 1’deki gibidir:

Tablo 1: Aktif Durum Değişkenleri ve Değerleri

Değişken Değeri
Lokasyon Giriş, Kayıt alanı, Tedavi Odaları, Çıkış
Fiziksel Durum level-1, level-2, level-3
Tecrübe seviyesi Yüksek ve düşük

Pasif Ajanlar
Acil servisteki giriş alanı, ambulans giriş alanı, tedavi odaları, hasta bekleme salonu ve 

çıkış alanı pasif ajandır.

Girdiler, Çıktılar ve Durum Geçişleri
Her zaman adımında durum makinesi bir sonraki duruma geçer. Sonraki durum da gir-

dilere ve şu anki duruma göre belirlenmektedir. Girdi olarak literatürde acil servise gelen 
hasta sayılarını ölçen çalışmalara göre gelen hasta sayılarının dağılımı alınmıştır. Dokuz 
Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Çiftçi ve Topoyan, 2005) ile Eski-
şehir Osmangazi Tıp Fakültesi (Türközü, 2014) Acil Servislerinde yapılan araştırmalarda 
AS’ye en çok başvuru gün sonundaki 20-24 saatleri arasındayken en az başvuru da günün 
ilk saatleri 02-04 arasında olduğu gözlenmiştir. Modelde gün, 12 saatlik zaman dilimlerine 
bölünmüş ve gün başında az sayıda gün sonunda ise daha çok sayıda hasta gelecek şekilde 
dağılım kullanılmıştır. 

Hastanın acil seviyesi ve hastaneye varış şekli girdi vektörü In olarak tanımlanır. Çıktılar 
da On vektörü olarak alınabilir. Durumlar arası geçiş girdiye In ve şu andaki durumu St göre 
olur. Durum geçişlerini ve grafiğini şekil 2’deki gibi özetlemek mümkündür:

Model oluşturulduktan sonra, deneyler yapılmıştır. Bu deneylerin amacı, doktor, hem-
şire ve kayıt personeli açısından AS personel sayısı kombinasyonlarını optimize ederek, 
hasta bekleme süresinin azaltılması ve AS departmanının ekonomik açıdan etkinliğini 
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Tablo 2: Personellerin Maliyetleri ve Görev Yaparken Geçen Zaman

Doktor Hemşire Kayıt Personeli

Maliyet
Tecrübeli 8500₺ 5000₺

3000₺
Tecrübesiz 7000₺ 4000₺

Zaman (ticks)4
Tecrübeli 260 tick 90 tick

20 tick
Tecrübesiz 350 tick 130 tick
Toplam 1-2 / 1-3 1-4 / 1-3 1-2

Kaynak: (“2020 Sağlık Personeli Maaşları”, 2020) 

Bu simülasyonda, acil servis depart-
manında, hastaların kayıtlarının, teş-
hislerinin ve tedavilerinin yapılacağı 
odalar basitçe Şekil 3’teki gibi modele 
eklenmiştir.5

4  Tick; Netlogo’da oluşturulan sanal dünyanın zamanıdır. Personelin işini yaparken geçen zaman, tick 
olarak Flores’in (2010)’daki çalışmasına göre düzenlenmiştir.

Şekil 2: (a) Durum Geçişi; (b) Durum Geçiş Grafiği

Kaynak: (a) Yazar tarafından çizilmiştir. (b) Taboada vd., 2011.

Şu anki durum Girdi Gelecek Durum 
/ Çıktı

S0 / O0 I0 Si / Oi

S0 / O0 I1 Sj / Oj

S0 / O0 I2 Sk / Ok

... ... ....

Sx / Ox I0 Sy / Oy

Sx / Ox I1 Sz / Oz

(a) (b)

Sx SyOx Oy

Ia

sağlamaktır. Personeller, görevlerini yerine getirirken harcadıkları zaman ve personel ma-
liyetleri açısından tecrübeli ve tecrübesiz olarak Tablo 2’deki gibi karakterize edilmiştir. 

Şekil 3: Basitçe Acil Servis Alanları

Kaynak: Yazar tarafından çizilmiştir.

Bekleme odası

Ambulans Girişi
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5. Modelin Geçerliliği ve Doğrulanması 
Simülasyon modelleri problemleri çözmek için ve karar verme süreçlerine yardımcı 

olması için kullanılır. Geliştiriciler modelleri kurar, karar vericiler modelleri kullanır ve 
elde edilen nicel sonuçlara göre optimal karar almaya çalışırlar. Bireyler de bu kararlardan 
etkilenirler. Dolayısıyla bir modelin ve sonuçlarının doğru olup olmaması önemlidir. Bu 
amaçla geçerlilik ve doğrulama yapılır (Sargent, 2010).

Model doğrulaması modelin girdi akışının reel sistem ile tutarlı olup olmadığının araş-
tırılmasıdır. Diğer bir ifadeyle, bilgisayarlaştırılmış (computeralized) modelin, bilgisayar 
programı ve uygulamalarının doğru olup olmadığından emin olunması şeklinde tanımla-
nabilir.  Model geçerliliği ise, model simülasyon sonuçlarının gerçek hayattaki sonuçlarla 
tutarlı olup olmadığının incelenmesidir (Roy, 2005).

5.1.Geçerlilik Teknikleri

Simülasyonların geçerliliği için kullanılan çeşitli yöntemler bulunmaktadır. Genellikle 
bu yöntemlerin birkaçı birlikte uygulanarak modelin geçerliliği kontrol edilebilmektedir: 
(Sargent, 2010).

Animasyon 
Modelin operasyonel davranışı grafiksel olarak model çalışırken gösterilebilir. Bu çalış-

mada simülasyon çalıştırılırken model verilerini gösteren grafiklerin anlık ekran görüntü-
sü Şekil 4’teki gibidir. Buna göre; a bölümünde %20, b bölümünde %40, c bölümünde %60 

Şekil 4: Simülasyon Sırasında Model Verilerinin Değişimleri

Kaynak: Wilensky, U. (1999). NetLogo

(a)

(c)

(b)

(d)
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ve d bölümünde %80 hasta yoğunluğu olduğunda kendi imkânlarıyla gelen (location 11) 
ve ambulansla gelen (location 12) hastaların bekleme sürelerinin anlık görüntüleri bulun-
maktadır.

Diğer Modellerle Karşılaştırma 
Simülasyon modelinin sonuçları, diğer modellerin sonuçlarıyla karşılaştırılabilir. Mo-

del sonuçları gerçek veri kullanılan ve acil servisi ajan bazlı modelleyen diğer modellerle 
karşılaştırılmıştır ve bu çalışmadaki model sonuçlarıyla söz konusu modellerin sonuçla-
rı tutarlıdır. Bu karşılaştırmada Taboa vd. (2012)’deki çalışmasıyla hasta bekleme süreleri 
dikkate alınmıştır. Söz konusu çalışmada da bu makalede olduğu gibi tecrübeli personel 
sayısı artışıyla hasta bekleme süreleri azalmıştır.

Dejenere Testler (Degenerate Tests)
Model davranışı uygun girdilerle ve parametrelerle test edilebilir. Örneğin; bekleme 

kuyruklarında geliş süreleri hizmet verici sayıları değiştirilerek ölçülebilir ve gerçek hayat-
ta beklendiği gibi sonuç alınıp alınmadığı gözlenebilir. Bu çalışmada simülasyon sonuçla-
rında da görüldüğü gibi sağlık personelinin sayısı arttırıldığında, hasta bekleme süreleri 
azalmaktadır. 

Olay-Vaka Geçerliliği
Model simülasyonunda ortaya çıkan olaylar-vakalar (event) gerçek sistemle benzer mi 

diye bakılmaktadır. Örneğin yangın simülasyonundaki yangın sayısı ile gerçek hayatta çı-
kan yangınların sayısı karşılaştırılabilir. Bu çalışmadaki hasta geliş yüzdeleri olay olarak ele 
alındığında, bu yüzdelerdeki artış ile hasta bekleme sürelerinin de arttığı görülmüştür. Bu 
açıdan da model geçerliliği sağlanmaktadır.

Ekstrem Koşul Testleri
Modelde en sıra dışı sonuçlar gerçek hayatta beklenen sonuçlarla da benzer sonuçlar 

veriyor mu diye bakılmaktadır. Hasta geliş yüzdesi %80 olduğunda özellikle ambulansla 
gelen hastaların bekleme süreleri çok artmıştır. Bu da gerçek hayattaki gibi beklenen bir 
sonuç olmakla birlikte, hastanelerde bu durumları önlemek için hastalar başka yakın has-
tanelere sevk edilmektedir. 

İçsel-Dahili (Internal) Geçerlilik
Model çok sayıda çoğaltıldığında diğer bir ifadeyle model çokça çalıştırıldığında, mo-

deldeki değişkenliğin ölçülmesidir. Bu çalışmada acil servis modeli çok sayıda çalıştırılarak 
çok sayıda simülasyon verileri elde edilmiştir. Hasta geliş yüzdelerine göre bekleme sürele-
rinin değişkenliği hesaplanmıştır ve genel olarak değişkenliğin düşük olduğu görülmüştür. 
Bu da model sonuçlarının tutarlı olduğunu göstermektedir.

Modelin geçerliliği için tek tek personel sayısı arttırılmış ve taburcu hasta sayıları göz-
lenmiştir. Buna göre, elde edilen sonuçlar Tablo 3’teki gibidir:
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Tablo 3: Farklı Personel Sayılarına Karşılık Taburcu Olan Hasta Sayıları Değişimi

Doktor (D) Tecrübeli Doktor (TD)

K TD H TH D Taburcu 
Hasta Sayısı σ σ2 K TD H TH D Taburcu 

Hasta Sayısı σ σ2

1 1 1 1 1 87

1,7 3,1

1 1 1 1 1 86

2,3 5,4

1 1 1 1 1 88 1 1 1 1 1 93
1 1 1 1 1 90 1 1 1 1 1 89
1 1 1 1 1 93 1 1 1 1 1 88
1 1 1 1 1 89 1 1 1 1 1 89
1 1 1 1 1 89 1 1 1 1 1 88
1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 90
1 1 1 1 1 88 1 1 1 1 1 85
1 1 1 1 1 90 1 1 1 1 1 86
1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 1 89
1 1 1 1 2 87

2,6 7,1

1 2 1 1 1 91

3,2 10,6

1 1 1 1 2 89 1 2 1 1 1 85
1 1 1 1 2 84 1 2 1 1 1 89
1 1 1 1 2 91 1 2 1 1 1 90
1 1 1 1 2 92 1 2 1 1 1 91
1 1 1 1 2 90 1 2 1 1 1 96
1 1 1 1 2 93 1 2 1 1 1 89
1 1 1 1 2 90 1 2 1 1 1 90
1 1 1 1 2 89 1 2 1 1 1 90
1 1 1 1 2 92 1 2 1 1 1 96

Kayıt Personeli (K)

K TD H TH D Taburcu Hasta Sayısı σ σ2

1 1 1 1 1 84

3,2 10,6

1 1 1 1 1 87
1 1 1 1 1 92
1 1 1 1 1 90
1 1 1 1 1 93
1 1 1 1 1 93
1 1 1 1 1 90
1 1 1 1 1 87
1 1 1 1 1 85
1 1 1 1 1 91
2 1 1 1 1 85

2,3 4,9

2 1 1 1 1 90
2 1 1 1 1 88
2 1 1 1 1 93
2 1 1 1 1 88
2 1 1 1 1 87
2 1 1 1 1 90
2 1 1 1 1 89
2 1 1 1 1 91
2 1 1 1 1 90



34

Koç, D. T. ve E. Eren (2020); Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı  
Modelleme ile Optimizasyonu, EfilJournal, Vol. 3, Iss. 10-11, pg. 20-43

Tecrübeli Hemşire (TH) Hemşire (H)

K TD H TH D Taburcu 
Hasta Sayısı σ σ2 TD H TH D Taburcu 

Hasta Sayısı σ σ2

1 1 1 1 1 85

2,7 7,4

1 1 1 1 83

3,6 13

1 1 1 1 1 88 1 1 1 1 86
1 1 1 1 1 89 1 1 1 1 90
1 1 1 1 1 90 1 1 1 1 88
1 1 1 1 1 92 1 1 1 1 91
1 1 1 1 1 92 1 1 1 1 88
1 1 1 1 1 91 1 1 1 1 93
1 1 1 1 1 90 1 1 1 1 94
1 1 1 1 1 84 1 1 1 1 86
1 1 1 1 1 90 1 1 1 1 93
1 1 1 2 1 91

2,5 6,2

1 1 1 2 89

2,3 5,5

1 1 1 2 1 89 1 1 1 2 89
1 1 1 2 1 89 1 1 1 2 90
1 1 1 2 1 89 1 1 1 2 88
1 1 1 2 1 88 1 1 1 2 86
1 1 1 2 1 89 1 1 1 2 91
1 1 1 2 1 96 1 1 1 2 89
1 1 1 2 1 87 1 1 1 2 89
1 1 1 2 1 90 1 1 1 2 93
1 1 1 2 1 88 1 1 1 2 94

 
Ayrı ayrı personel sayıları arttırılmış ve gerçek hayattaki beklenen sonuçlar gibi perso-

nel sayıları arttığında daha fazla hasta taburcu edilebildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlar, reel 
hayattaki sonuçlarla tutarlıdır. Ayrıca taburcu olan hastaların standart sapma ve varyans-
ları da hesaplanarak modelin değişkenliğine bakılmıştır. Düşük standart sapma ve varyans 
ile hasta değişkenliğinin düşük olmasının, modelin geçerliliğini gösterdiği söylenebilir.

Modelin doğrulaması için literatür incelenmiştir. Buna göre, Türkiye’de acil servise ge-
len hasta sayısı ortalaması III. seviye hastaneler için yaklaşık 400 hastadır. Örnek olarak 
Emet vd. (2007)’de Erzurum Numune Hastanesi Acil Servisi için yaptığı çalışmada, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi (Çiftçi ve Topoyan, 2005) ile Eskişe-
hir Osmangazi Tıp Fakültesi (Türközü, 2014) Acil Servislerinde yapılan araştırmalarda, 
acil servise gelen hasta sayıları ortalamada yaklaşık 400 hasta olarak belirtilmiştir. Söz ko-
nusu hastaneler büyük ölçekli yani III. seviye hastanelerdir. Esen (2018)’in çalışmasında 
AS’lerin kapsamlı olarak verileri özetlenmiştir. Buna göre pek çok B tipi hastanelerde, yani 
II. seviye hastanelere yıllık gelen hasta sayıları belirtilmiştir. Bunların günlük değerleri 
yaklaşık olarak 150 hasta civarındadır. Bu çalışmada da II. seviye hastane ele alınmıştır. 
Acil servise ortalama gelen hasta sayısı yaklaşık 175 hasta olarak simülasyonu yapılmıştır. 
Bu sonucun gerçek hayattaki sonuçlarla tutarlı olduğu düşünülmektedir. Kırklareli Devlet 
Hastanesi, II. Seviye hastanedir ve acil servise solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle gelen 
günlük ortalama hasta sayısı 66’dır (Mercan, 2016). Acile başvuran hastalar arasında en 



35

Koç, D. T. ve E. Eren (2020); Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı  
Modelleme ile Optimizasyonu, EfilJournal, Vol. 3, Iss. 10-11, pg. 20-43

yüksek olanlardan biri de solunum yolu hastalıklarıdır (Esen, 2018). Bu şikâyetten gelen 
hasta sayısı ve diğer hastalık başvuruları düşünüldüğünde günlük 175 hasta II. seviyedeki 
hastane için gelmesi muhtemel bir sayı olarak düşünülmektedir.

Modelin kompütasyonel doğrulaması için Netlogo simülasyon programında yazılım 
açısından hata tespitini yapan kontrol butonu “check”, model geliştirilirken sık sık kul-
lanılmıştır. Netlogo ajan bazlı modelleme ve özellikle simülasyon amaçlı geliştirilen bir 
yazılım aracı olduğu için, yazılım açısından büyük hatalar ortaya çıkmamıştır. Ayrıca mo-
delde imla hataları da dâhil olmak üzere hata olduğunda Netlogo programın çalışmasına 
izin vermemektedir. Bu çalışmadaki model çalıştırıldığı ve simülasyonlar gerçekleştirildiği 
için, kodlama açısından hata olmadığı söylenebilir.

6. Analiz
Bu çalışmada acil servis departmanını ajan bazlı modelleyen diğer çalışmalardan farklı 

olarak hasta-doktor ile hasta-hemşire arasındaki iletişim mesaj ile değil; rassal bağlantı 
(link) ile sağlanmıştır. Gerçek dünyada da bireyler arasındaki iletişim mesaj yoluyla değil 
de kurulan zayıf ya da güçlü bağlantılarla sağlandığı için iletişim aracı olarak bağlantı ter-
cih edilmiştir.

Model “BehaviorSpace” aracıyla birçok kez çalıştırılarak analiz sonuçlarının bir dağılım 
mı yoksa sadece bir defalık mı ortaya çıktığı araştırılmıştır. Modelin parametrelerini ve 
amaçlanan davranışlarını keşfetmek için Stonedahl and Wilensky (2010b, 2010c) tarafın-
dan geliştirilen “BehaviorSearch” aracı, çok sayıda ve kombinasyonda deney yapma imkânı 
tanımasına rağmen, model parametrelerine sınırlandırma ya da deney durma koşulu uy-
gulamasına izin vermemektedir. Ayrıca genetik algoritmalar da kullanılabilmektedir ancak 
parametrelerin hepsini kullanmaktadır; parametrelerin seçimi yapılamamaktadır. Bu ana-
lizde farklı senaryolar, farklı durma koşulları ile oluşturularak optimizasyon yapılacağı için 
“BehaviorSpace” aracı kullanılmıştır. Diğer bir ifadeyle, söz konusu araç, modele durma 
koşulu eklemeye ve parametreleri belli değerler içinde değişmesi gibi düzenlemelere izin 
verdiği için, bu çalışmada tercih edilmiştir. 

Acil servis optimizasyonunda, simülasyon kara kutu yaklaşımıyla (black box) model-
lenmiştir. Bu yaklaşımda sistem içeriği görmezden gelinerek, sisteme girenler ve çıkanlar 
analiz edilmektedir (Şeker, 2009).

6.1 Acil Servis Personel Kombinasyonunun Üretilmesi

Acil servisteki doktor, hemşire ve kayıt personeli kombinasyonları 1000 kez çalıştırı-
larak, her biri için 144000 ve toplamda 1728000 çalıştırma yapılmıştır. Böylece daha faz-
la data elde edilerek, simülasyon verileri de gerçek dünya verileri gibi incelenmiştir. Çok 
amaçlı optimizasyon için üç deney oluşturulmuştur. İlkinde acil servisin, bütçe kısıtı altın-
da, hasta bekleme sürelerini minimize eden personel kombinasyonu araştırılmıştır. İkin-
ci deneyde, acil servisin en yoğun olduğu durumda, minimum hasta bekleme süresine 
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ulaştıran personel kombinasyonu incelenmiştir. Son deneyde de maliyet ve hasta bekleme 
sürelerini birlikte minimize eden personel kombinasyonuna ulaşılmaya çalışılmıştır.

1. Deney 
Hastaların gelme sıklığı 4 senaryo ile ele alındı. Bunlar, yoğunluğun düşük olduğu du-

rumları göstermesi için %20, acil servisin hafta içi genel olarak normal yoğunlukta olduğu 
senaryoları göstermesi için %40 ve %60 ile son senaryoda da pandemi gibi genel sağlık 
sorunlarında yaşanabilecek yoğunluğu göstermesi için %80 hasta yoğunluğunun olduğu 
durumlardır. Farklı hasta yoğunluklarında acil servisin 1 günü yani 24 saati için gereken 
personel kombinasyonları gözlenmiştir.

Maliyet kısıtı altında hasta bekleme sürelerini minimize eden personel kombinasyonları 
araştırılmıştır. Ölçülebilir olması açısından hastaların acilde kalma süreleri (AKS) endeks 
olarak alınmıştır.  

Analiz sonuçlarına göre, hasta yoğunluğu %20 iken hem ambulans için bekleyen hem 
de bekleme odasında tedavi için bekleyen hastaların, bekleme süreleri 0 tick çıkmıştır. 
Diğer bir ifadeyle, hastalar hiçbir personel kombinasyonunda beklememektedir. Değişen 
hasta yoğunluklarına göre bekleme süreleri, maliyet ve personel kombinasyonları, bekleme 
odası için Tablo 4’te ve ambulansla gelen hasta için Tablo 5’te görülmektedir6.

Tablo 4: Farklı Hasta Yoğunluklarında Hasta Bekleme Süreleri

Bekleme Odasında Tedavi için Bekleme Süreleri

Yüzde D* TD H TH K Maliyet Bekleme 
Süresi σ

20 1 1 1 3 1 41000 0
40 2 1 2 1 1 42000 5,4 dk ~3,1
60 2 1 2 1 2 41500 11,5dk ~6,8
80 1 1 3 1 2 42000 ~13 dk ~3,2

* D: Doktor, TD: Tecrübeli Doktor, H: Hemşire, TH: Tecrübeli Hemşire, K: Kayıt Personeli

Tablo 5: Farklı Hasta Yoğunluklarında Ambulansla Gelen Hasta Bekleme Süreleri

Ambulansla Gelen Hastanın Tedavi için Bekleme Süreleri

Yüzde D TD H TH K Maliyet Bekleme 
Süresi σ

20 1 1 2 3 1 41000 0
40 2 1 2 1 1 42000 5 dk ~1,4
60 1 2 3 2 1 40500 5,5 dk ~6,1
80 1 1 3 1 2 42000 10 dk ~3,3

Acil Servisin Netlogo ile simülasyonundan anlık görüntüsü ve Netlogo programının ara 
yüzü Şekil 5’teki gibidir:

6 Netlogo zamanı ile gerçek dünya zamanı arasında anlamlı ilişki kurulabilmesi için 1 dakika 4 tick 
olarak kabul edilmiştir.
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Şekil 5: Acil Servisin Netlogo ile Simülasyonundan (a) Anlık Görüntü (b)Netlogo Arayüzü

(a)

(b)
Kaynak: (Wilensky, U. 1999). Netlogo.
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Şekil 6: Farklı Hasta Yoğunluklarında Bekleme Odasında ve Ambulansta  
Tedavi için Ortalama Bekleme Süreleri
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Kaynak: Team, R. (2015). RStudio: integrated development for R. RStudio, Inc.

1. Deney sonucunda Netlogo programından elde edilen simülasyon verileri R istatistik 
programında incelenerek, grafikleri Şekil 6’daki gibi elde edilmiştir. Aynı toplam maliyete 
sahip, farklı personel kombinasyonları ve bunlarla ilişkili bekleme odasında hasta bekleme 
süreleri ile ambulans için hasta bekleme sürelerini ayrı ayrı minimum yapan değerler R 
istatistik programıyla bulunmuştur. Böylece çok amaçlı optimizasyon probleminde, mali-
yet kısıtı altında, hasta bekleme süreleri minimize edilmiştir. Bu süreler, Pareto optimum 
noktalardır.

2. Deney

2. Deneyde hasta geliş yoğunluğu %40 iken, minimum bekleme süresi 5 dk bulun-
muştur. Hasta yoğunluğu %80 iken, bu bekleme süresi hangi personel kombinasyonunda 
sağlanabilir diye bakılmıştır. Minimum bekleme süresi %20 hasta yoğunluğunda 0 dk idi, 
ancak %80 hasta yoğunluğunda 0 dk bekleme süresine hiçbir personel kombinasyonuyla 
ulaşılamamıştır. Dolayısıyla %40 hasta yoğunluğundaki minimum bekleme süresini sağ-
layabilecek personel kombinasyonuna ulaşılmaya çalışılmıştır. Böylece maksimum hasta 
yoğunluğunda (%80), ulaşılması mümkün en düşük bekleme süresini sağlayan personel 
kombinasyonuna ulaşılmıştır. Hem bekleme odası hem de ambulans için, II. Seviye hasta-
ne yönetmeliğe göre olabilecek maksimum sayıdaki personel ile mümkün en düşük bekle-
me süresi gerçekleşebilmiştir. Sonuçlar Tablo 6 ve Tablo 7’deki gibidir:

Tablo 6: Maksimum Hasta Yoğunluğunda Olabilecek En Düşük Bekleme Odası Bekleme 
Süresini Sağlayan Personel Kombinasyonu

D TD H TH K Toplam-Maliyet
1 2 1 3 2 52500
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Tablo 7: Maksimum Hasta Yoğunluğunda Olabilecek En düşük Ambulans Bekleme  
Süresini Sağlayan Personel Kombinasyonu

D TD H TH K Toplam-Maliyet
2 2 1 3 1 53000

3. Deney 
Min maliyet x zaman (M,Z)  f(D,H,,K)

için minimum değer bulunmaya çalışılmıştır. 
Tablo 8’de, herhangi bir kısıt olmadığında bekleme zamanı ve maliyet çarpımını mini-

mum yapan değerlere yer verilmiştir. Düşük hasta yoğunluğunda yardımcı personel olan 
hemşire sayısının artmasıyla, daha düşük maliyetle ancak daha fazla hasta bekleme süresi 
elde edilmiştir. Tecrübeli personel artışı maliyeti belli oranda arttırsa bile hasta bekleme 
süresini önemli ölçüde azalttığı gözlenmiştir. 

Ambulans bekleme süreleri Tablo 9’da incelendiğinde, ambulans ile gelen hastaların 
yoğunluğu arttığında söz konusu personel kombinasyonunun yeterli olmayacağını gös-
termektedir. II. seviye hastaneler, orta ölçekli hastane olarak ele alınabilmektedir ve çok 
kalabalık nüfus yoğunluğu olmayan yerleşim yerlerinde bulunmaktadır. Dolayısıyla, %80 
gibi çok aşırı ambulans yoğunluğu pek gözlenmeyen bir durumdur. Dolayısıyla 41,7 daki-
ka gibi çok büyük bekleme sürelerine rastlanmamaktadır. Yataklı acil servis yönetmeliğine 
göre, acil servis yoğunluğu çok olan hastaneler III. seviye olarak personel, malzeme ve yapı 
açısından büyütülmektedir. Dolayısıyla %80 ambulans yoğunluğu II. seviye hastanelerde 
görülmesi beklenmeyen bir durumdur. Simülasyon ile bu durum da incelenebilmiştir. Ay-
rıca ambulanslar yakın çevredeki diğer hastanelere de yönlendirilebilmektedir. Böylece 
%80 yoğunluk genel olarak beklenmemektedir.

Tablo 8: Kısıt Olmadığında Bekleme Odasındaki Hastaların Bekleme Süreleri

Hasta 
Yoğunluğu D TD H TH K Zaman Maliyet*zaman

%40 1 1 3 1 1 8,9 dk 355000
%60 1 1 3 1 1 10,9 dk 390000
%80 2 2 3 2 1 10 dk 560000

Tablo 9: Kısıt Olmadığında Ambulans için Hastaların Bekleme Süreleri

Hasta Yo-
ğunluğu D TD H TH K Zaman Maliyet*zaman

%40 2 1 3 3 1 7,1dk 375000
%60 2 2 4 2 1 11dk 660000
%80 3 2 4 3 1 41,7 dk 3008000



41

Koç, D. T. ve E. Eren (2020); Acil Servis Departmanının Ajan Bazlı  
Modelleme ile Optimizasyonu, EfilJournal, Vol. 3, Iss. 10-11, pg. 20-43

7. Sonuç
Modelde çeşitli senaryolar ile II. seviye hastane acil servisinde olabilecek personel kom-

binasyonları (personel arzı) ile değişen hasta yoğunluklarına (sağlık hizmeti talebine) nasıl 
karşılık verdiği incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, maliyet kısıtı altında tecrübeli 
personel sayısının artması, hasta bekleme sürelerini azaltmıştır. Bu durum özellikle hasta 
yoğunluğunun arttığı durumlarda gözlenmiştir. Ayrıca, ajan bazlı modelleme ile yapılan 
ve literatür bölümünde bir kısmı anlatılan çalışmalarda ambulans için bekleme süreleri 
hesaplanmamıştır. Bu çalışmada ise farklı hasta yoğunluklarında, ambulansla gelen has-
talar için bekleme süreleri hesaplanmış ve tecrübeli personel sayısı arttığında, bekleme 
sürelerinin azaldığı gözlenmiştir.

Çalışmada, talep konusunda belirsizlik yüksek iken belli maliyet kısıtları altında arzın 
nasıl belirlenebileceğine, simülasyon yöntemiyle etkin çözümler bulunabileceği görülmek-
tedir. Diğer bir ifadeyle, geleneksel iktisattaki pür matematiksel yöntemler yerine, ajan baz-
lı modellemeyle oluşturulan simülasyonlar ile optimizasyon yapılabileceği gösterilmiştir.

Model sonuçları, arz konusunda karar vericilere ve politika yapıcılara, bu çalışma kap-
samında hastane yöneticilerine, uygulanabilir çözüm önerileri sunmaktadır.  
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Özet

Coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer özelliklere 
sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyü-
me oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri harcamalar ve sağlık harcamalarının panel veri 
analizi ile mali baskınlığa etkisi incelenmiştir. Analiz sonucunda mali baskınlık ölçüsü ola-
rak kullanılan cari açık ve bağımsız değişkenler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı 
kabul edilmiştir.  Harcamalardan cari açığa doğrudan bir nedensellik bulunamaz iken, cari 
açıkta yaşanılan bir değişimi açıklamada kendisi dışında en fazla etkileyen faktörün askeri 
harcamalar olduğu tespit edilmiştir. Askeri harcamaları sırasıyla dış borçlar, büyüme, eği-
tim harcamaları ve sağlık harcamaları takip etmektedir. Bu sonuçlar itibariyle BRICT ül-
kelerinde askeri harcamaların ve dış borç finansmanının nüfus artışıyla genişleyen eğitim 
ve sağlık harcamalarından daha öncelikli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Kamu Harcamaları, Mali Baskınlık, Panel Var Analizi, BRICT Ülkeleri.
JEL Kodları: H75, H62, J11, C23, 

The Interaction Analysis Demographic Elements 
with Fiscal Dominance: BRICT Countries Experience

Abstract

Geographic area, market size and with similar characteristics in terms of economic growth 
BRICT (Brazil, Russia, India, China, Turkey) in the country, foreign debt, growth rate, 
public expenditure on education, financial and panel data analysis of military spending 
and health spending dominance effect It was investigated.
As a result of the analysis, the existence of a long-term relationship between current ac-
count deficit and independent variables used as a measure of financial dominance was 
accepted. While no direct causality can be found from the expenditures to the current 
account deficit, it is determined that the most important factor affecting the change in the 
current account deficit is military expenditures. Military spending is followed by external 
debt, growth, education spending and health spending, respectively. As a result of these 
results, it can be said that military spending and foreign debt financing take precedence 
over the expanding education and health expenditures in BRICT countries.
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1. Giriş

Kamunun en temel görevi toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayan sağlık, savunma, eği-
tim, sosyal güvenlik gibi unsurlara kaynak ayırmaktır. Kamunun hizmetlerinden yararlan-
ma düzeyi bireysel olarak farklı seviyelerde olabilmektedir. Sosyal devletin hedeflerinden 
biri bu hizmetlerin eşit bir şekilde topluma yayılmasıdır. Gerek eşitlik için gerekse kamu-
nun hizmet düzeyinin artışı ülkenin nüfus büyüklüğü ve yapısıyla doğrudan bağlantılı olan 
sağlık, eğitim, savunma, sosyal güvenlik gibi hizmetlerinin kapsamı ve hacmine bağlıdır. 
Kamunun bu harcamaları artırmasına yönelik toplumsal talep her geçen gün artmaktadır. 

Kamu harcamalarının kamu gelirlerinden fazla olması durumunda kamu borç stoku 
artmakta ve para politikasının etkinliği sınırlanmaktadır. Kamunun geliri kaynakları için 
öncelikle vergiler, çeşitli gelirler ve sosyal güvenlik fonları olmakla birlikte para basma ya 
da borçlanma seçeneği de kullanılmaktadır. Para basma ya da borçlanma yoluyla yapı-
lan finansman nihayetinde faiz artışına, enflasyona, paradaki değer kaybına yol açarken 
kamu otoritesine duyulan güveni zayıflatmaktadır. Kamu harcamalarındaki artışın milli 
gelir artışından daha fazla olması durumunda artan finansman ihtiyacı beraberinde mali 
baskınlığa sebep olmaktadır. Mali baskınlık ekonomiyi kamu finansmanı baskısı altında 
bırakırken faizlerin yükselmesine, kaynakların ekonomik aktivitelerden faiz kazançlarına 
yönelmesine, kamunun borçlanabilirlik olanağının ve kredi notunu düşmesine, ulusal pa-
ranın değer kaybetmesi gibi olumsuzluklara yol açmaktadır. 

Makroekonomik büyüklükler üzerinde pek çok olası etkisi bulanan mali baskınlığı ele 
alan çalışma 2000-2017 dönemi için Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Türkiye (BRICT) 
ülkelerinde demografik unsurlar nedeniyle yapılan kamu harcamalarının mali baskınlık 
üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. BRICT ülkelerinin gerek coğrafi ya-
pıları gerek popülasyonları gerekse piyasa büyüklükleri ve büyüme hızları açısından ortak 
özellikler göstermelerinden dolayı çalışmamızda bu ülkelere yer verilmiştir. Demografik 
unsurların mali baskınlığa yaptığı etkiler panel veri analizi yöntemi ile araştırılarak dura-
ğanlık testi, eşbütünleşme testi, nedensellik testi ve varyans ayrıştırması yapılacaktır. 
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2. Kamu Harcamaları ve Mali Baskınlık

Mali baskınlıkta kamu harcamalarının etkilerini analiz edebilmek için öncelikle kamu 
harcamaları kavramına ve mali baskınlık ölçütlerine açıklık getirmek gerekmektedir. 

2.1. Kamu Harcaması Kavramı
İnsanların bir arada yaşama ihtiyacı ve zorunluluğu, kapsamı genişleyen ve niteliği ar-

tan toplumsal ihtiyaçlarının karşılanması gereğini ortaya çıkarmıştır (Akdoğan, 1999: 1). 
Toplumsal ihtiyaçların karşılanması için devletin üstlendiği temel görevleri yerine getirile-
bilme başarısı büyük oranda kamu harcamaları yapabilmesine bağlıdır. Devletin varlığının 
temelini oluşturan toplumsal ihtiyaçların karşılanması gerekliliği devletin birtakım mal 
ve hizmetler üretmesini de gerekmektedir. Gerek doğrudan kamu harcaması gerek mali 
ve hizmet üretme amaçlı harcamalara kurumsal yapının ortaya çıkardığı harcamalar da 
eklenmektedir (Büyükerşen vd.  1996:31).

Günümüzde sosyal devlet anlayışının yansıması ve ekonomik kalkınmanın gereği ola-
rak kamunun üstlendiği görevlerdeki artış kamu harcamalarını yükseltmektedir. Ekono-
mik olarak tam kullanım, etkin kullanım ve büyüme sorunlarının çözümüne ilaveten gelir 
dağılımını düzenleme amacı da kamuyu sürekli mal ve hizmet alımına yönlendirmekte-
dir. Toplumsal yarar ve hizmet sunum amaçlı karşılıksız ödemelerin dahil edilmesiyle bu 
harcamalar sosyal devlet anlayışını yerine getirmek için kullanılmaktadır. Bu sebeple tüm 
kamu harcamalarını, devletin kamusal mal ve hizmet sunumu için yaptığı harcamalar ola-
rak tanımlamak mümkündür.

Kamu harcamaları, devletin teşkilatlanma biçimlerine göre de şekillenmektedir. Farklı 
bir ifadeyle, üniter devlet sisteminde kamu harcamalarının büyük kısmı merkezi devlet 
teşkilatınca yapılırken geri kalanı yerel yönetimlerce ve diğer kamu kuruluşlarınca ger-
çekleştirilmektedir. Merkezi yönetim ve yerel yönetimlerin yapmış olduğu harcamaların 
kamu harcaması olduğu konusunda genel bir görüş birliği söz konusudur (Büyükerşen 
ve diğerleri, 1996: 31-32). Kamu hizmetlerinin karşılığı olarak devlet ve diğer kamu tüzel 
kişilerinin (il özel idaresi, belediye ve köyler gibi) yaptıkları harcamalar dar anlamda kamu 
harcamaları olarak tanımlanmaktadır. Geniş anlamda kamu harcamaları ise, sadece dev-
let ve diğer kamu kuruluşlarının bütçe harcamaları değil, iktisadi devlet teşekküllerinin 
ödemeleri, sosyal güvenlik harcamaları, vergi istisna ve muaflıkları ve kamunun transfer 
harcamalarını da içeren geniş kapsamlı bir kavramdır (Arslan, 2002: 2).

2.2. Mali Baskınlık Kavramı
Bir ekonomide faiz artışı büyük oranda genişletici maliye politikasının yansıması olarak 

kamunun borçlanma talebindeki artıştan kaynaklanmaktadır. Bankaların fon bulmak için 
katlandıkları maliyeti artıran faiz, uluslararası piyasalar açısından risk-kazanç olarak algı-
lanmakta ve uluslararası sermaye volatilitesini yükseltmektedir. Ekonomilerin fon talebiyle 
hareket eden uluslararası sermaye hareketliliği o ülkenin ulusal para ve döviz kurunda de-
ğer değişikliklerine neden olmaktadır. Normal koşullarda ülkeye giren yabancı sermayeyle 
döviz kurları düşmekte ve ulusal para değer kazanmaktadır. Döviz kuru ve ulusal paranın 
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değerlerindeki volatilite uygulanan genişletici maliye politikaları sonucunda meydana ge-
len kamu borçlanması artışı mali sistemde manipülasyon-spekülasyon olabilirliğini ortaya 
çıkarırken kaynakları reel sektör yatırımlarından uzaklaştırmaktadır. Bu oluşum, sunulan 
yüksek faiz kazançları nedeniyle kaynakların özel sektör yerine kamu sektörüne kaymasına 
sebep olmaktadır. Kamunun gerek ulusal gerek se uluslararası kaynaklara ulaşma isteği 
beraberinde ilk olarak Sargent ve Wallece (1981)’nin ifade ettiği mali baskınlık kavramını 
ortaya çıkarmakta ve uygulanmakta olan maliye politikalarının ekonomideki etkisini yan-
sıtmaktadır (Barışık, 2010: 2).

Kamu gelir-gider dengesizliği ile birlikte kamu harcamaları artışının milli gelir artışın-
dan daha yüksek olması mali baskınlığa giden yolun önünü açmaktadır.  Kamu harcama-
ları artarken ekonominin vergi yükünde bir değişiklik olmaz ise borçlanma kaçınılmaz 
olarak ekonomiyi mali baskınlığa götürecektir (Luski ve Weinblatt, 1998: 1431).  

Mali baskınlığın engellenmesi ve etkisinin azaltılması ancak güçlü maliye politikaları 
ile olabilmekte, kamu harcamalarının kamu gelirleriyle finanse edilme zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Kamunun gelirleri temelde vergiler, vergi dışı gelirler ve sosyal güvenlik fon-
larından oluşmaktadır. Güçsüz ve etkili olmayan vergi sistemlerine sahip olan ekonomiler 
mali baskılara maruz kalmaktadır. Bu ekonomilerde güçsüz vergi sistemleriyle birlikte ser-
maye ve para piyasasının da gelişmemiş olması borçlanma olanaklarını kısıtlamaktadır. Bu 
kısıtlama kamuyu para arzı artışı sağlayarak kaynak bulmaya itmekte, enflasyonu yüksel-
tirken ekonomiyi parasallaştırmaktadır (Ejder, 2002). Parasallaşma yolu ile finansman büt-
çe açıklarındaki artışla birlikte ulusal parada değer kaybına neden olmakta, para politikası 
etkinliğini azaltmakta, para otoritesine güveni zayıflatmakta ve piyasaları mali baskınlığa 
sürüklemektedir (Orlowski, 2000).

2.3. Mali Baskınlık Ölçütleri
Genişletici maliye politikasıyla artan kamunun fon talebinin ekonomiye etkisinin yo-

ğunluğuna mali baskınlık denilmektedir. Mali baskınlığın oluşmasında vergi tabanının 
zayıflığı, vergi vermekten kaçınmaya ve vergi kaçırmaya cesaret veren vergi sistemleri, 
devletin ve belediyelerin harcamalarında görülen artış ve bankacılık sistemini kuvvetlen-
dirmeye dair verilen garanti, hazine kâğıtlarının finansman kaynağı olarak kullanılması 
gibi karşılığı olmayan kaynak aktarmaları sebep olmaktadır. Ekonomide mali baskınlık 
düzeyini; senyoraj eğilimindeki artış, iç borçlanmanın sebep olduğu faiz artışları, özel ya-
tırımlardaki dışlanma, dış borçlanmaya duyulan ihtiyaçtaki artış, enflasyondaki baskının 
artması ve para politikalarının etkisizleşmesi gibi pek çok olumsuzluklar belirlemektedir 
(Kumhof vd., 2008: 3).

Mali baskınlığı ölçmek için birden fazla kriter kullanılabilmektedir. Kriterlerden en yay-
gını Ersel ve Özatay (2007) çalışmalarındaki gibi kamu borç stoku/GSYH, cari açık/GSYH 
ve bütçe açığı/GSYH oranlarıdır. En çok tercih edilen mali baskınlık ölçütü, genişletici 
maliye politikalarının neticesinde meydana gelen bütçe açıkları/GSYH oranıdır. Genişle-
tici maliye politikasıyla artan talep ve enflasyon sebebiyle ihraç malı fiyatlarında artış ve 
ithalat mal fiyatlarında düşüş ülkenin dış ticaret dengesini aleyhe işletir ve bu cari işlemler 
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hesabına yansır. Ülke ekonomisinin diğer ülkelerle yapmış dış alem faktör hareketlerinin 
yansımasıyla önemi artan cari işlemler hesabı bir mali baskınlık ölçütü olarak cari işlemler 
dengesi/GSYH oranı şeklinde kullanılmaktadır. 

Genişletici maliye politikalarıyla izlenen açık bütçe uygulamaları ve harcamalardaki ar-
tış, dış ticaret dengesizliğiyle artan cari açıklar kamumun borçlanma talebini artıracaklar-
dır. Artan kamu borç stokuyla yükselen kamu borçlarının mali baskınlık etkisi kamu borç 
stoku/GSYH oranıyla ölçülebilmektedir. Faiz dışı dengenin GSYH’ ye oranını kullanarak 
bütçe dengesi ve maliye politikalarının para politikalarına etkisini açıklama konusundaki 
ölçütse iç borç stoku/ M2Y oranıdır (Barışık, 2010: 3).

2.3.Literatür Özeti
Mali baskınlık konusundaki çalışmalar geniş bir kapsama sahiptir. Bu kapsam maliye 

politikası-para politikası etkileşimi, mali değişkenler-para politikası ve borçlanma etkileşi-
mi, maliye politikaları-döviz kuru etkileşimi şeklinde ayırımına tabi tutulabilir. Maliye po-
litikası para politikası etkileşimi konusunda Melitz (1997), 19 OECD ülkesini kapsayan ça-
lışmasında para ve maliye politikalarının ters etkileşim içinde olduğunu bulmuştur. Maliye 
politikası, faiz oranı ve borçlanma konusunda Ferrucci (2003), pek çok gelişen piyasada 
bütçe açığının borçlanma yükünü artırdığını ifade etmiştir. Maliye politikası ve döviz kuru 
konusunda Ersel ve Özatay (2007), Türkiye’de mali baskınlığı yansıtabilen ikincil piyasa 
bono faizi ile kurlar arasında etkileşimi tespit etmişlerdir.  

Mali baskınlık ile enflasyon hedeflemesi arasındaki etkileşimi konu alan Çolakoğlu 
(2002), Türk ekonomisinde mali baskınlığın var olduğunu, finans piyasaların yeterince 
güçlü olmadığını ve bu nedenle Merkez Bankası bağımsızlığının fonksiyonel hale geleme-
diğini vurgulamıştır. Gül ve Gürbüz (2006), Türkiye’de mali baskınlığın yüksek olduğu ve 
bu yüksekliğin faizleri artırdığı, bankacılık yapısının zayıfladığı ve istikrarsızlıkla birlikte 
bankaların bankacılık faaliyeti dışına itildiğini ifade etmişlerdir. 

Sel (2007), Türkiye’de enflasyon hedeflemesi uygulama sürecinde reel efektif döviz kur-
larının, uzun dönemde yurt dışı faiz oranları ve Emerging Markets Bond Index (EMBI) 
tarafından belirlendiği ve yurt içi faiz oranlarının etkisinin olmadığını bulmuştur. Oktayer 
(2009), Türkiye’de yaşanan finansal serbestleşme sürecinin finansal derinleşmeyi artırmak-
ta birlikte, finansal derinleşmeyi artıran araçların çoğunluğunun kamu finansmanında 
kullanılması ve mali baskınlığa yol açması nedeniyle finansal derinleşmenin reel ekonomi-
ye istenen katkıyı yapmadığını ifade etmiştir.  

Barışık (2010), 1989-2007 döneminde Türkiye’de mali baskınlığın kur ve faiz kanalıyla 
bankacılık sektörü menkul kıymet yatırımlarını, mevduatlarını, kredilerini ve kârlarını 
etkilediğini gözlemiştir. Arabacı ve Baştürk (2013), mali baskınlığın yüksek olduğu dönem 
boyunca döviz kuru paradoksunun ortadan kalkmadığını göstermiştir. Geçiş etkisinin 
azalmasının ise mali baskınlık probleminin ortadan kalkmasıyla başladığı sonucuna 
ulaşılmış ve tutarlı mali politikalarla desteklenen bir para politikasının önemine işaret 
etmişlerdir.

Ersin (2011), Türkiye’de mali baskınlığın ve kamu borç maliyetlerinin özellikle ekono-
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mik kriz öncesinde sürdürülebilir ekonomi politikalarının önünde önemli engel olduğu 
sonucuna varmıştır. Ertunga (2013), mali baskınlığı 2002-2010 dönemi 15 Euro bölgesi 
ülkenin borç stokundaki değişim, bütçe açıkları ve dolaşımdaki para ile ilişkilendirmiş ve 
Avrupa Merkez Bankası para politikasının maliye politikalarının baskısı altında olduğunu 
bulmuştur. Nwogwugwu ve Onwube (2014), 1970-2008 döneminde Nijerya için mali bas-
kınlığın var olduğunu ve finansal sistemin etkili bir para politikası sürdürecek kadar güçlü 
ve istikrarlı olmadığını söylemiştir. Baştürk (2015), Türkiye’de 2002–2012 döneminde mali 
baskınlığın para politikasının hareket alanını daralttığını ifade etmiştir. 

Fidan (2015), Türkiye’de 1980-2012 döneminde TÜFE’nin ve bankaların gelir-gider 
yapısının özel sektör mali baskınlığına; sermaye yetersizliğinin kamu sektörü mali bas-
kınlığına ve GSYH deflatörü değişkeninin toplam mali baskınlığa etkisinin olmadığını 
bulmuştur. Sermaye yetersizliğinin özel sektör mali baskınlığına; döviz kuru ve mevduat 
faiz oranının kamu sektörü mali baskınlığına ve bankanın aktif kalitesi ile bazı karlılık 
değişkenlerinin Türkiye’nin toplam mali baskınlığına etkilerinin anlamlı ve negatif etkisi 
olduğunu saptamıştır. Döviz kuru, mevduat faiz oranı ve kredi değişkenlerinin özel sektör 
mali baskınlığına; tüketici fiyatları enflasyonu, kredi, bankanın aktif kalitesi, likidite ve 
gelir-gider yapısının kamu sektörü mali baskınlığına ve döviz kuru, bankanın aktif kalitesi 
ve bazı karlılık değişkenlerinin Türkiye’nin toplam mali baskınlığına etkilerinin anlamlı ve 
pozitif olduğu sonucuna ulaşmıştır.

Sezgin (2015), Türkiye’de borç stoku, bütçe dengesi, faiz dışı denge, faiz hadleri gibi 
göstergeleri izleyerek mali baskınlığın para politikasına etkisini değerlendirmiştir. Mali 
baskınlığın yüksek olduğu, enflasyonu düşürmek için para politikasından ziyade maliye 
politikasının kullanıldığı, fiyat istikrarının mali disiplin ile geldiği, yüksek politika faizinin 
fiyat istikrarını bozduğu sonucuna ulaşmıştır.

Bölükbaş ve Topal (2017), Euro bölgesine dahil olmayan Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Hırvatistan, İngiltere, İsveç, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Roman-
ya ve AB adayı Türkiye için 2000-2016 dönemini kapsayan çalışma sonuçlara göre Bulga-
ristan, Hırvatistan, Macaristan, Romanya ve İsveç’te mali baskınlıkta meydana gelen artış 
merkez bankası bağımsızlığını artırırken, Çek Cumhuriyeti, Letonya, Litvanya, Polonya, 
Türkiye ve İngiltere’de ise mali baskınlıkta meydana gelen artışın merkez bankası bağım-
sızlığını azalttığını ifade etmişlerdir. Jevdovtc ve Milenkovic (2018), Macaristan, Romanya, 
Bulgaristan, Sırbistan ve Makedonya’da para politikasının maliye politikası etkisinde oldu-
ğu sonucuna ulaşmışlardır. 

Konu ile ilgili yapılan çalışmalarda genellikle enflasyon, ekonomik büyüme ve bankacı-
lık ile mali baskınlık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Bu çalışmada sıralanan literatürden 
farklı olarak kamu harcamalarında artışın yansıması olan mali baskınlıkta kamu harcama-
larının en temel faktörü olduğunu düşündüğümüz demografik unsurların mali baskınlı-
ğa etkisini incelemek amaçlanmıştır. Daha anlamlı sonuçlar için benzer özelliklere sahip 
birden çok ülkeli örneklem modeli seçilmiş ve BRICT ülkelerinde demografik unsurların 
mali baskınlığa etkisi araştırılmasıyla literatürdeki mevcut çalışmaların dışına çıkılmıştır. 
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3. BRICT Ülkelerinde Demografik Unsurlar-Mali Baskınlık İlişkisi

BRIC ülkeleri kavramı Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin’in baş harflerinden oluşmak-
tadır. BRIC ülkelerini bir araya getiren özellikleri yükselen piyasa ekonomileri içinde önde 
gelen, sanayileşme yolunda ilerleyen, hızlı büyüme gösteren, bölgesel ve küresel ilişkiler 
bakımından önemli oranda etkileri olan ülkelerdir. Türkiye ile nüfus, coğrafi alan, piyasa 
büyüklüğü ve ekonomik büyüme hızları açısından benzer niteliklere sahip olan bu ülkelere 
Türkiye de eklenerek BRICT ülkeleri kavramı oluşmuştur. 

Nüfus büyüklüğü ve artışının gerektirdiği eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, adalet, iç gü-
venlik, ulusal güvenlik, sosyal hizmet, kültür, ulaşım gibi hizmetlerin kamu tarafından 
karşılanması zorunluluğu gerekçesi-isteğinin tüm toplumlarda her geçen gün artması hü-
kümetleri daha fazla kamu harcaması yapmaya itmektedir. Artan kamu harcamalarıyla ge-
lişecek kamu gelir-gider dengesizliği ekonomide kamu kaynaklı borçlanma baskısı yoluyla 
mali baskınlığa neden olacaktır. 

Demografik unsurlar ile mali baskınlık bağlantısını araştıracak çalışmada Brezilya, Rus-
ya, Hindistan, Çin ve Türkiye için 2000-2017 yıllarını kapsayan ekonometrik analizler ya-
pılacaktır. Mali baskınlık göstergesi olarak Barışık (2010), literatürde en çok kullanılan cari 
açık değişkeni tercih edilmiştir. Nüfus yapısı ve artışının gerektirdiği kamu harcaması için 
kamunun sağlık, eğitim, askeri harcamaları, büyük oranda uzun vadede kamu gelir-gider 
dengesizliğiyle oluşan dış borç stoku ve ekonomik büyümede kamu harcamalarının etkin-
liğini temsil etmesi için gayri safi büyüme oranı analize dahil edilmiştir. 

4. Veri Seti ve Ekonometrik Model

Cari Açık (CA) değişkeni, cari açık/gayrisafi yurtiçi hasıla; dış borç (DBORC) değişke-
ni, dış borçlar/gayrisafi yurtiçi hasıla; GSYH değişkeni, gayrisafi yurtiçi hasıladaki büyü-
me oranı; EGITIM değişkeni, devletin yaptığı eğitim harcamaları/gayrisafi yurtiçi hasıla; 
SAGLIK değişkeni kamu sağlık harcamaları/gayrisafi yurtiçi hasıla; ASHAR değişkeni as-
keri harcamaları/gayrisafi yurtiçi hasılayı ifade etmektedir. 

Analiz için Dünya Bankası Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi veri tabanından derlenen 
2000-2017 yıllarına ait mevsimsellikten arındırılmış yıllık veriler kullanılmıştır. Analiz için 
aşağıdaki model oluşturulmuştur. 

Analizde yatay kesit bağımlılığını test etmek amacıyla LM test ve CD LM testlerine baş-
vurulmuştur. Test sonuçlarına göre “yatay kesit bağımlılığı yoktur” şeklindeki sıfır hipo-
tezi kabul edilmiştir ve analize dahil edilen ülke verileri arasında yatay kesit bağımlılığı 
olmadığı için birinci nesil birim kök testleri yapılacaktır. Birinci nesil birim kök testinin 
ardından Johanson Panel Eşbütünleme testi, panel granger nedensellik testi ve varyans 
ayrıştırması çözümü yapılacaktır. 
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5. Ekonometrik Çözümleme Sonuçları 

5.1.Birinci Nesil Panel Birim Kök Testi Sonuçları 
Analiz sonuçların güvenilir olabilmesi için serilerin durağan olması gerekmektedir 

(Banerjee ve diğerleri, 1993: 141). Ekonometrik yöntem neticesinde ulaşılan değişkenle-
rin durağan veya durağan olmadığını görmek için genel olarak Dickey Fuller Testi (DF), 
Genişletilmiş Dickey Fuller Testi (ADF), kullanılmaktadır. 1988 yılında Phillips ve Perron 
yayınladıkları çalışmalarında Dickey-Fuller ve Genişletilmiş Dickey Fuller testlerinin, var-
sayımların sağlanmadığı durumda veya serilerin yapısal kırılma barındırması durumunda 
yetersiz olduğunu belirtmişlerdir. Literatürdeki en yeni panel birim kök testleri Levin ve 
Lin (LL) (1992), Im, Peseran ve Shin (IPS) (2003), Maddala ve Wu (MW) (1999) ve Hadri 
(2000) tarafından geliştirilen testlerdir. LL, IPS ve MW testleri boş hipotez olarak birim 
kökün varlığını ileri sürerken, Hadri’nin testinde boş hipotez seriler durağandır şeklin-
dedir. Bu çalışmada Genişletilmiş Dickey Fuller, Phillip Perron (1988), Levin ve Lin and 
Chu (LLC) (1992), Im, Peseran ve Shin (IPS) (2003) panel birim kök testleri uygulanmıştır. 
Tablo 2’de panel birim kök testi sonuçları verilmiştir.

Tablo 2: Panel Birim Kök Testi Sonuçları

DEĞİŞKENLER Genişletilmiş Dickey Fuller Phillips Perron Levin, Lin ve Chu Im, Pesaran ve Shin

CA I0:  0.1890
I1:  0.0024***

I0:  0.1923
I1:  0.0000***

I0:  0.1405
I1:  0.0904*

I0:  0.1618
I1:  0.0014***

DBORC I0:  0.5634
I1:  0.0001***

I0:  0.7622
I1:  0.0000***

I0:  0.2222
I1:  0.0007***

I0:  0.4334
I1:  0.0000***

GSYH I0:  0.0503
I1:  0.0000***

I0:  0.0506*
I1:  0.0000***

I0:  0.0523
I1:  0.0000***

I0:  0.0556*
I1:  0.0000***

EGITIM I0:  0.2361
I1:  0.0002***

I0:  0.1181
I1:  0.0000***

I0:  0.1566
I1:  0.0000***

I0:  0.2929
I1:  0.0001***

Tablo 1: Çalışmada Kullanılan Veri Seti ve Oluşumu

ASHAR Askeri 
Harcama

Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi veri tabanından elde edilen SIPRI 
tarafından NATO tanımına göre silahlı kuvvetlerin tüm cari ve sermaye harcamalarının 
GSYH’ya yüzdesidir. 

EGITIM
Eğitim Harcaması

Dünya Bankası, Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi veri tabanından elde edilen kamu 
eğitim harcamalarının GSYH’ya yüzdesidir. 

SAGLIK
Sağlık Harcaması

Dünya Bankası Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi veri tabanından elde edilen kamu 
sağlık harcamalarının GSYH’ya yüzdesidir. 

DBORC
Dış Borç

Dünya Bankası Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi Veri tabanından elde edilen Dış Borç-
ların GSYH’ya yüzdesidir.

CA
Cari Açık

Dünya Bankası Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi veri tabanından elde edilen Cari 
Açığın GSYH’ya yüzdesidir.

GSYH
Büyüme

Dünya Bankası Ekonomik Kalkınmalar Göstergesi veri tabanından elde edilen sabit 
ulusal para birimi bazında yıllık GSYH’daki büyüme oranıdır.

World Bank, World Development Indicators, 2019. IMF, International Financial Statistics, 2019.   



52

Barışık S. and E. Karkacıer (2020); Demografik Unsurlar ile Mali Baskınlık Etkileşim Analizi: 
BRICT Ülkeleri Deneyimi, EfilJournal, Vol. 3, Iss. 10-11, p. 44-57

SAGLIK I0:  0.5333
I1:  0.0008***

I0:  0.8119
I1:  0.0000***

I0:  0.4017
I1:  0.0000***

I0:  0.6517
I1:  0.0002***

ASHAR I0:  0.0525*
I1:  0.0000***

I0:  0.3540
I1:  0.0000***

I0:  0.1113
I1:  0.0000***

I0:  0.0578*
I1:  0.0000***

Tabloda yer alan değerler p olasılık değerini göstermektedir. I0: Düzey hali I1: Birinci derece farkını 
ifade etmektedir. *,*** sırasıyla %10 ve %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. 

Tablo 2’ye bakıldığında değişkenlerin I0 düzeyinde durağan olmadıkları görülmektedir. 
Değişkenlerin birinci derece farkı alındığında ise Genişletilmiş Dickey Fuller testi, Phillips 
testi, Levin Lin ve Chu Testi ve Im, Pesaran, Shin durağanlık testleri sonuçlarına göre seri-
lerin %1 anlamlılık düzeyinde durağan olduğu görülmektedir. 

Şekil 1: Karakteristik Polinom Ters Kökleri
1.5

1.0

0.5

0.0

-0.5

-1.0

-1.5
-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5

Modelin bir bütün olarak durağan olup olmadığına bakıldığında ise Şekil 1’de de görül-
düğü üzere karakteristik polinomun bütün ters kökleri birim çember içerisinde yer almak-
tadır. Sonuç itibariyle modelin bir bütün olarak durağan olduğu görülmektedir.

Panel Entegrasyon testi için gecikme uzunluğunun belirlenmesi gerekmekte ve uygun 
gecikme için VAR modeli kullanılmaktadır. Uygun gecikme uzunluğunu bulmak için 
Schwarz Bilgi Kriteri (SC), Hannan-Quin Bilgi Kriteri (HQ), Son Tahmin Hata Kriteri 
(FPE), Akaike Bilgi Kriteri (AIC) ve Ardışık Modifiye Edilmiş Olasılık Oranı (LR) test 
istatistiği gibi kriterlerden faydalanılmıştır. Tablo 3’te gecikme uzunluğu test sonuçları 
sunulmuştur.

Tablo 3: Uygun Gecikme Uzunluğunun Belirlenmesi

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 -522.9596 NA   0.147472  15.11313   15.30586*   15.18969*
1 -481.4157   74.77901*   0.126375*   14.95473*  16.30383  15.49061
2 -462.2153  31.26917  0.208801  15.43472  17.94019  16.42993
3 -438.7049  34.25807  0.316013  15.79157  19.45340  17.24609

* Uygun gecikme uzunluğunu göstermektedir.

LR, FPE ve AIC kriterine göre uygun gecikme uzunluğunun 1 olarak belirlenmiştir. 
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5.2. Panel Eşbütünleşme Testi Sonuçları
Modelin durağan olup olmadıkları tespit edildikten sonra seriler arasında uzun dönem-

li bir ilişkinin olup olmadığını görebilmek amacıyla eşbütünleşme testi yapılmaktadır. Pa-
nel veri eşbütünleme modeli aşağıdaki şekilde gösterilebilir (Baltagi, 2011:305). 

yit = a +bXit+ uit 

İ, i =1,2,.......N ile kesiti t ise t  =1,2,...... T ile zaman periyodunu temsil etmektedir. a, 
sabit terimi; b  ilişki katsayısını, Xit açıklayıcı değişkeni, uit hata terimini göstermektedir Bu 
amaçla yapılan Johansen Eşbütünleşme testi sonuçları Tablo 4’te gösterilmektedir.

Tablo 4: Johansen Eşbütünleşme Testi Sonuçları

Sınırsız Eşbütünleşme Sıra Testi (İz)

Hipotezler Özdeğer İz Trace İstatistiği 0,05 Kritik Değer Olasılık Değeri¡

H0: r = 0  0.443233  111.6773  95.75366  0.0626*

H0: r £ 1  0.364696  67.75664  69.81889  0.0722*

H0: r £ 2  0.206898  33.73279  47.85613  0.5165

H0: r £ 3  0.176952  16.34756  29.79707  0.6876

H0: r £ 4  0.021268  1.742024  15.49471  0.9976

H0: r £ 5  0.001728  0.129694  3.841466  0.7187

Sınırsız Eşbütünleşme Sıra Testi (Maksimum Özdeğer)

Hipotezler Özdeğer Maksimum Özdeğer 
İstatistiği 0,05 Kritik Değer Olasılık Değeri¡

H0: r = 0  0.443233  43.92063  40.07757  0.0676*

H0: r £ 1  0.364696  34.02385  33.87687  0.0680*

H0: r £ 2  0.206898  17.38523  27.58434  0.5470

H0: r £ 3  0.176952  14.60553  21.13162  0.3175

H0: r £ 4  0.021268  1.612330  14.26460  0.9970

H0: r £ 5  0.001728  0.129694  3.841466  0.7187

¡ MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-değerleri gösterir, * 10 anlamlılık düzeyini ifade etmektedir.

Tablo 4’te iz (trace) testi ve maksimum özdeğer test sonuçlarına göre mali baskınlık 
ile açıklayıcı değişkenler arasında %10 anlamlılık düzeyinde bir kez eşbütünleşik vektör 
olduğunu tespit edilmiştir. 

5.3. Panel Granger Nedensellik Testi Sonuçları
Eşbütünleşme testi sonuçları değişkenler arasında uzun dönemli ilişkinin olup olmadığı 

hakkında bilgi verirken, ilgili değişkenler arasında yönü açısından bir bilgi vermemekte-
dir. Değişkenler arasında ilişkinin yönünün belirlenebilmesi için Granger Nedensellik testi 
geliştirilmiştir (Granger, 1969: 424-438). Dumitrescu ve Hurlin 2012, Granger nedensellik 
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analizini geliştirerek heterojen nitelikteki panel veri setleri için yeni bir nedensellik analizi 
ortaya çıkarmışlardır. Dumitrescu ve Hurlin testi homojen nedensel olmayan ve heterojen 
nedensel olmayan testlerin birleştirilmiş bir hali gibidir (Dumitrescu ve Hurlin, 2012). Ça-
lışmada kullanılan Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testinin anlamlı sonuç-
ları Tablo 5’te gösterilmektedir.

Tablo 5: Pairwise Dumitrescu Hurlin Panel Nedensellik Testi Sonuçları

Sıfır Hipotez: W-Stat. Zbar-Stat. Prob. 
DBORC homojen olarak nedeni değildir CA 7.39321 3.61122 0.0003
CA homojen olarak nedeni değildir DBORC 6.30314        2.81578 0.0049
CA homojen olarak nedeni değildir EGITIM        6.68385 3.09359        0.0020
DBORC homojen olarak nedeni değildir EGITIM 7.04163 3.35467 0.0008
SAGLIK homojen olarak nedeni değildir DBORC 5.64938        2.33872 0.0194
SAGLIK homojen olarak nedeni değildir EGITIM 4.88562 1.78138 0.0749
ASHAR homojen olarak nedeni değildir EGITIM 5.69823 2.37436 0.0176
SAGLIK homojen olarak nedeni değildir ASHAR 5.06448        1.91190 0.0559

Tablo 5’teki nedensellik testi sonuçları incelendiğinde; dış borçlar ve cari açık arasında 
çift yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. Dış borç stokunun büyümesi cari işlemler 
açığında meydana gelen sürekli artışa bağlanabilir. Yurtiçi tasarrufların yatırımları karşı-
layamaması durumunda aradaki fark doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve borçlanma 
olmak üzere iki şekilde finanse edilebilmektedir. Cari işlemler açığının daha çok borçlan-
ma ile finanse edilmesinin nedeni gelişmekte olan ülkelerde finansal piyasaların yeterin-
ce gelişmemiş olması ve ekonomik istikrarın sağlanamamasına bağlanabilir. Bu sebepten 
ötürü dış borçlanmanın, cari işlemler açığı üzerinde belirleyici rolü nedensellikte de gö-
rülmektedir. 

CA ile eğitim harcamaları (EGITIM) arasında cari açıktan eğitim harcamalarına doğru 
tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir. Kamu harcamalarında gerçekleşen artış, 
doğrudan ve/veya milli geliri olumlu açıdan etkilemek suretiyle, cari işlemler açığının art-
masına sebebiyet vermektedir. Ancak, kamu harcamalarının cari işlemler açığını ne kadar 
artırdığı, kamu harcamalarının ne kadarının yurtiçi ne kadarının yurtdışı harcamalardan 
kaynaklı olduğuna bağlı olarak değişmektedir. Glick ve Rogoff (1995:172), kamu harcama-
larının vergi ile finanse edilmesiyle tüketimde düşüş gerçekleşse dahi kamu harcamaların-
daki artışın, vergiler nedeniyle düşen tüketimden daha çok olacağını; kamu harcamaların-
da artışın, cari açığı artıracağını iddia etmektedir. Cari açıktan eğitim harcamalarına dış 
borçlardan eğitim harcamalarına, askeri harcamalardan dış borçlara, sağlık harcamaların-
dan eğitim harcamalarına, askeri harcamalardan eğitim harcamalarına, sağlık harcamala-
rından askeri harcamalara tek yönlü bir nedensellik tespit edilmiştir. 

5.4. Varyans Ayrıştırması Sonuçları
Varyans ayrıştırması, bir değişkene ait tahmin edilen hata varyansının diğer değişkenler 

tarafından açıklanma oranıdır ve değişkenlerin kendilerinde ve ilgili diğer değişkenlerden 
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birinde oluşan bir şokun yüzde kaçının kendisinden ve diğer değişkenlerden kaynaklandı-
ğını göstermektir (Enders, 2004: 280). Yapılan VAR’a dayalı analiz sonucu elde edilen CA 
bağımlı değişkenine ait varyans ayrıştırması sonucu Tablo 6’de gösterilmiştir.

Tablo 6: Şokların CA’ya Etkilerinin Varyans Ayrıştırması Sonuçları

 D(CA) Varyansının Ayrışması:
 Dönem S.E. D(CA) D(DBORC) D(GSYH) D(EGITIM) D(SAGLIK) D(ASHAR)

 1  1.670999  100.0000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000  0.000000
 2  1.712789  95.20537  0.482880  0.270508  0.121354  0.183241  3.736642
 3  1.778451  90.44527  3.076304  1.292756  1.177034  0.507709  3.500927
 4  1.803225  87.98883  3.554790  2.066756  1.176658  0.495820  4.717143
 5  1.806837  87.64349  3.700885  2.103566  1.278508  0.552506  4.721045
 6  1.813074  87.11537  3.736901  2.278702  1.263714  0.592213  5.013100
 7  1.813417  87.08245  3.745558  2.279454  1.270620  0.594381  5.027534
 8  1.814551  86.99319  3.741022  2.305859  1.273229  0.595699  5.091004
 9  1.814719  86.97996  3.746734  2.305832  1.277003  0.595932  5.094538

 10  1.814890  86.96453  3.746479  2.308983  1.277328  0.595847  5.106831
 11  1.814930  86.96111  3.747841  2.309022  1.278353  0.596144  5.107535
 12  1.814965  86.95794  3.747988  2.309716  1.278304  0.596153  5.109897

Tablo 6 değerlendirildiğinde, ilk üç dönemi kısa dönem olmak üzere on iki dönem ola-
rak ele alınmıştır. Kısa dönemde, cari açık üzerindeki değişimin yaklaşık %90’ı yine ken-
disinden kaynaklanmaktadır. Cari açık üzerindeki değişiminin %3.5’lik kısmı askeri har-
camalar, %3.1’lik kısmı dış borçlar, %1.3’lük kısmı gayri safi yurtiçi hasıla, %1,2’lik kısmı 
eğitim harcamaları ve yaklaşık %0.5’lik kısmı ise sağlık harcamalarından kaynaklanmak-
tadır. 12 aylık süre sonunda ise, cari açık üzerindeki değişimin yaklaşık %87’si kendisinden 
kaynaklanmaktadır. Cari açık üzerindeki değişimin yaklaşık; %5’lik kısmı askeri harcama-
lar, %3.7’lik kısmı dış borçlar, %2.3’lük kısmı gayri safi yurtiçi hasıla, %1.3’lük kısmı eğitim 
harcamaları ve %0.6’lık kısmı ise sağlık harcamalarından kaynaklanmaktadır. 

Sonuç
Devletin en temel görevi toplumun refah düzeyini yükseltmektir. Bu görevlerini yerine 

getirirken sağlık, savunma, eğitim, sosyal güvenlik gibi hizmetler için kamu harcamaları 
yapacaktır. Kamu gelir-gider dengesizliği ve kamu harcamaları artışının GSYH artışından 
yüksek olması piyasaları kamu finansmanı baskısı altında bırakacaktır. Kamunun finans-
man baskısı ile birlikte diğer ekonomi politikalarının etkinlik azalışı mali baskınlığa sebep 
olacaktır. Kamu harcamasında temel belirleyici olan nüfus hacmi ve artışının mali baskınlı-
ğa etkisi çalışmanın konusunu oluşturmuştur. Coğrafi alan, piyasa büyüklüğü ve ekonomik 
büyüme hızları açısından benzer özelliklere sahip BRICT (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, 
Türkiye) ülkelerinde, dış borç stoku, büyüme oranı, kamu eğitim harcamaları, askeri har-
camalar ve sağlık harcamalarının panel veri analizi ile mali baskınlığa etkisi incelenmiştir. 
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Analiz sonuçlarına göre mali baskınlık ile açıklayıcı değişkenler arasında %10 anlamlılık 
düzeyinde bir kez eşbütünleşik vektör olduğunu tespit edilmiştir. Nedensellik testi sonuç-
larına göre, dış borçlar ve cari açık arasında çift yönlü bir nedensellik ilişkisi saptanmıştır. 
Dış borç stokunun büyümesi cari işlemler açığında meydana gelen sürekli artışa bağlana-
bilir. Yurtiçi tasarrufların yatırımları karşılayamaması durumunda aradaki fark doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları ve borçlanma olmak üzere iki şekilde finanse edilebilmektedir. 
Cari işlemler açığının daha çok borçlanma ile finanse edilmesinin nedeni gelişmekte olan 
ülkelerde finansal piyasaların yeterince gelişmemiş olması ve ekonomik istikrarın sağlana-
mamasına bağlanabilir. Bu sebepten ötürü dış borçlanmanın, cari işlemler açığı üzerinde 
belirleyici rolü nedensellikte de görülmektedir. 

Varyans ayrıştırmasına göre birçok yönden ortak özellikler gösteren BRICT ülkele-
ri için mali baskınlıkta yaşanılan bir değişimi açıklamada kendisi dışında en fazla etkiyi 
gösteren faktörün kısa ve uzun dönemde askeri harcamalar olduğu tespit edilmiştir. İl-
gili ülkeler jeopolitik konumları gereği siyasi ve ekonomik açıdan devamlı tehdit altında 
olmaları münasebetiyle kendilerini savunma amacıyla askeri harcamalarını gün geçtikçe 
arttırmaktadırlar. Artan askeri harcamalar gelişmekte olan bu ülkelerin finans piyasaları-
na baskısı artmaktadır. Cari açığa etkide askeri harcamaları sırasıyla dış borçlar, büyüme 
oranı, eğitim harcamaları, sağlık harcamaları izlemektedir. BRICT ülkeleri dikkate alındı-
ğında mali baskınlıkta askeri harcamaların etkisinin dış borçların etkisinden fazla olması 
doğal bir sonuçtur. Türkiye harici diğer ülkelerin Brezilya, Hindistan, Rusya ve Çin’in dış 
borç/GSYH oranları düşük olduğu için mali baskınlık üzerinde askeri harcamalardan daha 
düşük etkiye sahip olması doğal bir sonuçtur.  
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Abstract:

This paper analyses the impact of foreign direct investment on labor productivity for the period 
1994-2019 in Mexico. It proposes a production process with labor and three types of capital: 
private national, public national and foreign, and uses a human capital index, which we esti-
mate through a vector error correction model. The estimation finds a long-run joint positive 
causality for the three types of capital on labor productivity. The contribution of private capital 
to economic growth is 2.6 times greater than that of foreign capital. If we add private and gover-
nment capital, the contribution of national capital to economic growth is 3.2 times greater than 
that of foreign capital. The different contributions to growth of the three types of capital suggest 
the need for a change of strategy to one that relies less on FDI, and focuses more on domestic 
producers, making them more competitive and stimulating local private investment.
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Özet:
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1. Introduction

Since the 1980s, foreign direct investment (FDI) flows have increased more than world 
production or world trade (Waldkirch 2008). Accordingly, for many developing countries, 
FDI has become an important, if not the most important source of external financing (see 
UNCTAD 2019). However, the effects of FDI on economic growth remain unclear and may 
well depend on the national policies of the recipient countries. These may vary from liberal 
policies that seek to attract as much FDI investment as possible in a non-discriminatory 
way, to the most interventionist that restrict it to a few sectors, conditioning it in several 
dimensions: technology transfers; associating it with national capital and / or job creation; 
etc. We analyze the Mexican case, which, we argue, constitutes an illustrating example of a 
liberal approach to economic policy regarding FDI.

The vast expansion of FDI and its characteristics have led to a large number of studies 
that focus on this type of investment, examining its effects on economic growth and related 
variables, such as labor productivity, technology acquisition, etc.

We estimate a VEC (Vector Error Correction model) for the 1994-2019 period using 
quarterly data. This estimate finds a positive and significant joint effect of domestic, fore-
ign, and government capital on labor productivity. However, the contribution of foreign 
capital on Mexican growth is 40% that of private national capital and only 1.6 times greater 
than public capital. This result makes us wonder about the desirability of the Mexican 
government strategy that trusts in the inflow of FDI to be the main strategy to push the 
development of the country.

In the next section, we discuss the literature regarding these effects. Nevertheless, it is 
essential to state from the very beginning that such results may very well be dependent on 
the regulations and policies carried out by the recipient countries. Therefore, we feel justi-
fied to focus our analysis on one case, the Mexican one, which in Section III, we argue has 
been following policies to attract, and not to discrimination against, FDI.

In this paper, we analyze the impact of foreign direct investment on labor productivity 
for the period 1994-2019 in Mexico. Section II presents a brief overview of the literature; 
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Section III presents a quick review of the policies carried out by the Mexican Government 
for more than 36 years regarding FDI. Section IV reviews the relation between economic 
growth measured in terms of GDP per capita and labor productivity. Section V presents 
our theoretical equation of the determinants of labor productivity. Section VI estimates 
this relationship using a VEC model (Vector Autoregressive Model). Section VII concludes.

1.1. Literature on the Effects of FDI
Firms locating in a foreign country may do so to export, benefiting from lower costs or 

particular production factors in that country, or to enter the market of the recipient country.
Although tariffs may influence these two objectives differentially, they may be comple-

mentary, as Lipsey and Weiss (1984) found. These two objectives are relevant for Mexico 
due to its proximity to the US and the importance of its domestic market.

However, these two objectives may have different consequences concerning the displa-
cement of domestic production. For example, some Asian countries, such as China, first 
accepted foreign investments in their Special Economic Zones with corresponding regu-
lation, but without access to the domestic market, boosting growth through exports while 
protecting the local market for national firms.

As a response to the potential existence of coordination failures between producers of 
intermediate goods in emerging economies, which would be an argument in favour of 
industrial policy, Markusen and Venables (1999) consider that FDI can create backward 
linkages, increasing the demand for intermediate goods in the host country. The literature 
has highlighted the beneficial role of FDI in potentially helping a developing country to 
overcome its developmental difficulties. By their nature, large foreign multinational com-
panies would not be affected by the coordination problems of small national producers in 
emerging countries. In theory, the arriving multinationals would help solve any domestic 
coordination problems and organize local producers.

Contradictory as it seems in terms of a dichotomy of attracting FDI while protecting the 
local market, or attracting FDI with cheap labor and geoFigureical advantages, in practice, 
the deregulation of FDI has been accompanied by trade liberalization, as happened with 
NAFTA and other free trade agreements. The rationale was that trade openness would 
make a country more attractive to foreign firms as they would have access to cheaper, 
or better quality imported intermediate goods. However, this could have been achieved 
through Special Economic Zones, or through expanding the maquila regime present in 
Mexico since 1965.1

Due to there being multiple reasons for receiving FDI, there is no clear relationship 

1 In 1965 the Mexican government established the in-bond or maquiladora program, a program that 
allows duty-free importation of raw materials, components and equipment needed for the assembly, 
or manufacture of finished goods for subsequent export. The program originated from the need to 
industrialize northern Mexico and slowdown migration to the U.S. by creating jobs along the border. 
Source: https://teamnafta.com/manufacturing-resources-pages/2016/4/18/nafta-and-the-maquilado-
ra-program
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between a country’s trade openness and the arrival of FDI, which may be the reason for the 
lack of clear causality of FDI on growth through a particular open regime.

Although it has been argued that lower tariffs attract FDI, it has also been found that, in 
some cases, FDI is higher in countries with higher tariffs (Tadesse and Ryan 2011). This is 
because FDI may respond to a variety of causal conditions, one of which is attending to the 
needs of the local market. In that case, FDI would be an alternative to trading and would 
be more beneficial when tariffs were higher.

Multilateral institutions like the Organization for Economic Co-operation and Deve-
lopment (OECD) have promoted favorable deregulation of FDI taking into account their 
potential benefits in the recipient countries, such as technology spillovers, assistance for 
human capital formation, creation of competitive environments, the introduction of clea-
ner technologies and socially responsible practices. The unclear impact of FDI on develo-
ping countries’ economic growth has been argued to be related to the recipients not reac-
hing some threshold of their internal conditions, such as the quality of their institutions or 
the qualification of their labor force (OECD 2002).

However, it is hard to believe that such benefits are expected to occur in the recipient 
countries when FDI is motivated to leave their home country to avoid the related costs of 
policies in their own countries; for instance, if FDI has indeed favored the international 
convergence of wages (Gopinath and Chen 2010), lowering salaries in their home country 
and achieving more flexible labor conditions. Similarly, sometimes FDI is established in 
a developing country to avoid stricter environmental regulations in the multinationals’ 
country of origin (Hanna, 2010).

One of the most cited mechanisms through which FDI would have additional effects is 
the transfer of technology (see Saggi 2002 for a review of the literature), which can happen 
as a result of “demonstration effects”, local firms’ workers imitating and learning, named 
“labor turnover”; and vertical linkages. Nevertheless, firms’ technology, as a part of their 
knowledge, is such a valuable asset that FDI has no incentives to share if it is not forced 
to do so. Other forms of internationalization, such as licensing, have suffered from risks 
regarding the loss of firms’ knowledge-based assets (see, for instance, Ethier and Markusen 
1991). There is a possibility of the transfer of technology through supply chains, forcing the 
suppliers to adopt certain strict norms of production. Still, this possibility only enters into 
consideration in the case that the multinational corporation’s supply chain is local, while if 
the inputs are supplied by imports, this possibility disappears.

Although there have been studies that empirically find a positive relationship between 
inward FDI and economic growth in developing countries (see Borensztein et al. 1998), su-
ggesting that technology transfers may take place, one should be careful with cross-country 
analysis, since the legislation on both FDI and intellectual property protection varies betwe-
en countries. In some cases, FDI may be forced to associate with local investors, national 
content requirements, and/or share its technology, while in other cases that is not the case.

Nevertheless, evidence for the presence of positive externalities in the host countries 
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caused by the mere presence of FDI is very scarce. As Rodríguez and Rodrik (2000) point 
out: “Literature on economic policy is full of extravagant findings of the existence of posi-
tive spillovers derived from FDI, but the evidence is very austere.” Alfaro et al. (2005), with 
data from several countries for the period 1975-1995, find that FDI plays an ambiguous 
role in economic growth, with more significant benefits occurring in countries with ma-
ture financial markets. Herzer et al. (2008) find that almost no country shows a long-term 
positive Granger-causality between FDI and per capita GDP. In countries for which they 
observe a positive relationship, they show two-way causality. Similar results can be found 
in Liu et al. (2002) and Chakraborty and Nunnenkamp et al. (2007). Carkovic and Levine 
(2005), using a generalized method of moments to deal with endogeneity, do not find that 
FDI has any effects on economic growth.

The considerable variation of FDI effects on growth has led to the construction of exp-
lanations for the lack of technology transfers in those cases. Assuming that foreign multi-
nationals were eager to share their knowledge with local firms, recipients’ ability to absorb 
the new technologies has been questioned.

Ironically, it has been through free trade agreements that the countries of origin of FDI 
have pressed recipient countries to adopt stronger regulations regarding intellectual property 
protection. Again, paradoxically, technological transfers are the proposed mechanism throu-
gh which FDI is supposed to have a differential effect on growth compared to domestic capi-
tal, but stricter intellectual protective regulations have been approved to attract multinational 
firms, when such regulations also serve to limit those types of potential benefits.

There is a growing consensus that accepting the complete package offered by TNCs, 
which includes financing, technology, and manageability, is not the best way to achieve 
long-term industrial development in a country. For instance, Fransman and King (1984), 
Fransman (1986), and Haque et al. (1996), among others, have raised concerns about 
growth strategies that rely on attracting FDI to promote industrialization. These authors 
consider that it is much better to encourage national companies to build their own “pa-
ckages,” using their management skills, with some outsourcing if necessary. That is why 
it is interesting to compare the effect of FDI on productivity as opposed to other types of 
capital. It would help us determine if the policy of attracting FDI, which, as we will show in 
the next section, has been the primary tool used by the Mexican government to accelerate 
economic growth, has been justified.

1.2. FDI Deregulation and Expected Effects in Mexico
Since 1982, Mexico’s different governments have actively sought to attract FDI. During 

Miguel de la Madrid’s presidency, existing restrictions on FDI were relaxed, first, by al-
lowing the National Commission on Foreign Investments (NCFI) to relax the 49% maxi-
mum participation of FDI in particular cases, then, by reducing the number of products 
that were classified in the most restrictive sectors. In 1993, under the presidency of Carlos 
Salinas de Gortari, the Foreign Investment Act was formally amended to include a more 
liberal interpretation of the 1989 regulation. Also, provisions that were contained in the 
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North American Free Trade Agreement were added, and NCFI procedures were simplified.2

One milestone in the regulation of FDI coming into Mexico is related to the NAFTA, 
which came into effect as of January 1, 1994. Regarding Mexico, the attraction of FDI was 
one of the main objectives for the reduction of tariffs, which had already taken place to a 
great extent since Mexico’s entry into GATT in 1986. NAFTA’s primary purpose was to 
give confidence to investors about Mexico’s government’s commitment to maintain and 
deepen the economic reforms undertaken as of December 1, 1983, which had led to signi-
ficant FDI inflow. NAFTA facilitated the development of a vertically integrated producti-
on network in North America, with imports of intermediate goods from third countries, 
resulting in the fragmentation of production processes from a national perspective (see 
Deardoff 2001 and Puyana and Romero 2005).

Although, as we have seen in the previous section, some of the theoretical benefits of 
FDI would be dispersed with trade, the economic reforms that started at the end of 1982 
were not only looking to attract FDI; they also eliminated trade barriers and reduced the 
state’s participation in the economy. Openness, it was thought, would bring economies 
of scale and access to a variety of inputs and competition. These factors would increase 
Mexican firms’ competitiveness and they would export more, its current account would be 
improved and the Mexican economy would grow. There was no need to create local pro-
duction capabilities since Mexican comparative advantage was on non-qualified labor. The 
pro-market regulation also favoured private over public investment. Accordingly, many of 
the public companies were sold to private capital below their market prices. Public invest-
ment was assumed to be less efficient than private, without any empirical evidence that this 
is actually the case. Therefore, the belief was that efficiency gains would increase.

Previous studies on FDI in Mexico, such as Ramírez (2002), among others (see also 
Kokko 1994), found a significant relationship between FDI and labor productivity using 
data for the period 1960-2001. However, one needs to be careful in evaluating these results 
due to a significant structural change that took place during those years. Romo (2005: 25) 
notes that the studies which found evidence that FDI increased productivity used data 
from the 1970s, when FDI was highly regulated and conditioned; for more recent data, 
however, there is some evidence of spillovers on market access, but not on productivity. 
Mendoza (2008) finds a statistically significant, but economically unsubstantial effect 
of FDI on GDP growth. Geijer (2008) analyses the relationship between FDI and GDP 
growth using a dynamic adjusted model for the period 1993-2007 and fails to find a sta-
tistically significant relationship between these two variables. Mendoza (2011) empirically 
analyses the impact of foreign FDI on the growth of the Mexican manufacturing sector for 
the period 1999-2008 and finds a positive effect on trade openness, but not on its growth.

We believe it is relevant to study the Mexican case since the policies previously men-
tioned have, indeed, transformed Mexico’s productive composition, with transnational 
corporations having gained importance in manufacturing and exports. Mexico’s imports’ 

2 (Dussel 2007: 80).
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share of intermediate goods has increased, at the expense of capital goods. In the early 
1980s, imports of intermediate goods accounted for 40% of its total imports. By 2018, they 
had doubled their relative weight to 80% of the total. Imports of capital goods accounted 
for about 60% of total imports in the early 1980s, but by 2018, their relative share had fallen 
to 10%.3 The low weight of imports of capital goods and the heavy burden of imports of in-
termediate products within Mexico’s total imports reveal Mexico’s actual type of industria-
lization. It is characterized by a manufacturing sector that produces for both the domestic 
market and foreign markets with a high content of imported intermediate goods, and with 
little technological sophistication.

It is worth examining Mexico’s main exported products and the nationality of the pre-
dominant firms in those sectors. The composition of its manufacturing exports includes 
automotive products (36.27%), electrical and electronic equipment (18.36%), special ma-
chinery and equipment (15.93%), professional and scientific equipment (4.75%), food, 
beverages, and tobacco (4.62%) and other manufactures (16.2%).4 With data of the 500 
largest companies in Mexico5 according to their sales, the three main exporting sectors, a) 
automotive products, b) electrical and electronic equipment and appliances and (c) mac-
hinery and equipment accounted for 70.6% of Mexican manufacturing exports in 2018. 
Within the 15 top automotive firms, none were Mexican companies, and within the 30 top 
auto parts companies, only six are registered as Mexican. In the second group, electrical 
and electronic equipment, there are 12 companies, all but one of which are foreign. Finally, 
in the third group, machinery and equipment, there are nine companies of which only two 
are Mexican.

For these reasons, we find it interesting to focus on Mexican as a unique and distincti-
vely different case than that of the East Asia region, and also to compare how various forms 
of capital are related to productivity.

2. Materials and Methods

2.1. Labor Productivity and GDP per capita
We focus on labor productivity to approximate per capita income,6 which, according 

to both economists and historians, is the best indicator of a country’s standard of living.7 
GDP per capita (GDP / P) can be decomposed into average labor productivity (GDP / E), 
the rate of participation of the workforce within its population (L / P), and its employment 
rate (E / L), where P refers to population, L, to its labor force; and E to employment. That is

3 INEGI (2020).
4 INEGI (2020).
5 Expansión Intelligence (2019).
6 See Romero (2018) for a discussion about labor productivity being a more reliable measure of growth 

than the so called “total factor productivity.”
7 “It is the product per capita, and not the total one, which provides the economist and historian with the 

best (if imperfect) indication of production and thus of the state of an economy” (Coatsworth 1990: 25).
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This identity shows that the observed GDP per capita responds to factors related to 
productivity, socioeconomic trends and the level of economic activity. Figure 1 presents 
the behavior of the GDP per capita and labor productivity during the period 1994-2019.

Figure .1. GDP per capita and labor productivity: 1994-2019 
(constant 2015 US$)

Source: Authors’ own calculations from the data described below.

Then, the growth rate of the GDP per capita can be expressed as the sum of the growth 
rate of average labor productivity, the growth rate of a population’s participation in emp-
loyment and the growth rate of the employment rate8, that is:

where superscript ° indicates growth rates, Table 1 shows the average growth rates of GDP, 
P, E, (GDP / P), (GDP / E) and (L / P) for the period 1994-2019.

During the period 1994-2019, GDP per capita grew at an annual average rate of 1.1%, 
labor productivity growth was 0.89%, and the difference was provided by a yearly increase 
in the rate of participation of the population in the labor force of 0.21%. From these results, 
we can conclude that the growth in average labor productivity during these 36 years was 
minimal. Notice that the absence of labor productivity growth during the period does not 
impede the study of its causations.
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Figure 2. Capital stocks by type: 1994-2019

Panel A: (constant 2015 billion US$)

Table 1. Average annual growth rates

1994-2019
GDP 2.51%

P: Population 1.41%
E: Employment 1.62%

GDP/P 1.10%
GDP/E 0.89%

L/P 0.21%

Source: Authors’ own calculations with the data described below.

Panel B: Foreign Capital as a % of Total Physical Capital

Source: Authors’ own calculations with the data described below.

Figure 2, Panel A presents the evolution of real capital: private national (excluding fo-
reign capital), foreign and government for the period 1994-2019 in Mexico. Overall, we 
observe a decline in both the governments’ investments and private capital investments 
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for the entire period. Foreign capital shows a continuous increase throughout the period 
1994 to 2001; since then, its participation has declined. This might be related to China’s 
becoming a full member of the World Trade Organization (WTO) and its turning into an 
attractive alternative to Mexico for FDI. Panel B: shows foreign capital as a percentage of 
total capital.

2.2. Labor Productivity and FDI
Following Rand (2016: 43-65), GDP per capita can be derived from a production relati-

onship. We begin with a simple Cobb–Douglas production function for the whole country, 
defined as

where Y is output; Kp is the stock of private physical capital; Kf is the stock of foreign phy-
sical capital; Kg is the stock of the governments’ physical capital; E is the amount of la-
bor employed; and h is an index of human capital per person. Notice that the parameters 

 and . We divide both sides of Eq. (3) by E and obtain: 

where lower case letters mean variable per worker. Applying logarithms to (4), we obtain:

where .

2.3. The Empirical Model
In this section, we estimate the model of economic growth. Notice that Equation (5) can 

be rewritten as

The signs of , ,  and  are expected to be positive. In the expression (6), we also 
include the real exchange rate ln(RERt) as an explanatory variable, where an increase in  
RERt means a real depreciation of the peso. Although the latter was not included in the 
production function, it may reflect another source of exterior dependence. If the Mars-
hall Lerner condition is fulfilled, the value of  should be positive, so that depreciation 
increases the net external demand and, consequently, growth. However, the opposite might 
occur: an abrupt nominal devaluation (similar to the ones that took place in Mexico in 
1954, 1976, 1981, 1994, etc.), as a product of a balance-of-payments crisis, could generate 
inflationary pressures that usually call for austerity programs, thus constraining domestic 
production. Therefore, the sign of  could be either positive or negative.
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2.4. Description of the Data

To estimate the Equation (6) for the period 1994q1-2019q3, we use quarterly data of the 
nominal GDP, the total gross investment, the gross government investment, and foreign 
direct investment. The data for the nominal GDP, the nominal total investment, and the 
nominal gross government investment were obtained from INEGI (2020). To transform 
nominal values into real 2015 US dollars, we deflate the nominal values in millions of 
pesos, with the 2015 producer Price Index base (obtained from INEGI 2020), and convert 
to US dollars using the 2015 quarterly average nominal exchange rate (obtained from the 
Bank of Mexico 2020). Data for FDI was obtained in nominal US dollars from the Balance 
of Payments, published by the Bank of Mexico (2020). To transform the amounts of FDI to 
2015 US dollars, we use the U.S. Producer Price Index from the Federal Reserve Economic 
Data Bank of St. Louis, Missouri (2020). To obtain private domestic real investment in 
millions of 2015 US dollars, we subtract the real government investment and the total real 
FDI from the total real investment (all expressed in 2015 US dollars).

Total employment data was obtained from INEGI and is expressed in millions of peop-
le. The Annual Human Capital Index for México9 was retrieved from FRED10 and transfor-
med into a new base, where1993q1=1. To convert annual data into quarterly data, we use 
the linear version of the “low to the high-frequency method.” Data for the real exchange 
rate for 49 countries was obtained directly from the Bank of Mexico (2020).

With this information, we proceed to calculate capital stock using the perpetual in-
ventories method, which is described in the Loría (2007). For physical capital, we used a 
depreciation rate of 0.11 (Martin 2002). With this information, we construct the GDP per 
worker (y), National Private Capital per worker (kp), foreign capital per worker (kf), gover-
nment capital per worker (kg), Human Capital Index (h), and real exchange rate (RER)11.

9 Official data for the Human Capital Index stops in 2017, so to obtain data for 2018 and 2019 we use the 
constant annual growth rate observed from 2014 to 2017: 0.73553%.

10 HCIYISMXA066NRUG: Index of Human Capital per Person for Mexico, Index, Annual.
11 The data is publicly available at doi:10.4121/uuid:97942235-0a1c-4dc0-b650-a81a040e9d1d
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Figure 3. Data Sets in Levels

Panel A: GDP per capita

Panel B: Capital per capita

Panel C: Human Capital Index
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Panel D: Real Exchange Rate

3. Results

3.1. Unit root tests and VAR model
Unit root tests using the Phillips-Perron Test12 for the six series expressed in logarithms 

are shown in Table 2. These tests indicate that all the series have the same level of integra-
tion; all are I (1).

Table 2. Phillips-Perron test (trend and intercept)

Serie Levels First differences
ln (y) -3.032371 -11.84258
ln(kp) -3.356160 -7.368060
ln(kf) -1.731958 -8.321047
ln(kg) -0.577186 -8.941685

Ln(IHK) -3.478332 -22.99665
ln(RER) -2.582923 -9.775399

Note: the critical values of the Phillips-Perron test for trends and intercept at significance levels of 1%, 
5%, and 10% are, respectively, -4.046925, -3.452764, and -3.151911.

Since the variables are found to be I(1), we proceed to estimate a VAR (Auto-Regressive 
Vector) and analyze if there are dynamic effects between the variables: ln(y), ln(kp), ln(kf), 
ln(kg), ln(h) and ln(RER). Table 3 shows different criteria for lag selection.

Table 3. Lag order selection criteria

 Lag LogL LR FPE AIC SC HQ
0 1633.031 NA 3.92e-22 -32.26326 -31.31958 -31.88145
1 1753.929 212.4867 7.11e-23 -33.97836 -32.09100 -33.21474
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2 1811.784 94.67250 4.65e-23 -34.41989 -31.58885 -33.27444
3 2004.736 292.3502 2.02e-24 -37.59062 -33.81590 -36.06336
4 2107.913 143.8235 5.52e-25* -38.94774 -34.22934* -37.03867*
5 2141.090 42.22546 6.40e-25 -38.89072 -33.22864 -36.59983
6 2189.645 55.91105* 5.68e-25 -39.14434* -32.53858 -36.47164
7 2217.747 28.95401 8.05e-25 -38.98479 -31.43535 -35.93028
8 1633.031 NA 3.92e-22 -32.26326 -31.31958 -31.88145

* indicates lag order selected by the criterion
LR: sequential modified LR test statistic (each test at 5% level)
FPE: Final prediction error
AIC: Akaike information criterion
SC: Schwarz information criterion
HQ: Hannan-Quinn information criterion

The FPE, SC and HQ criteria suggest five lags, while LR and AIC suggest seven lags. 
Following Asghar and Irum (2007), we should have selected five lags, but this led to a lack 
of stability of the estimated VAR. Staying the closest, but assuring stability, we estimated a 
four lag VAR, which, as we show in Table 4, satisfies stability, since no root lies outside the 
unit circle.

Table 4. Roots of characteristic polynomial (lag specification: 14)

Root Modulus
0.997059 0.997059

0.003926 - 0.993302i 0.993310
0.003926 + 0.993302i 0.993310

-0.987321 0.987321
0.969655 + 0.072693i 0.972376
0.969655 - 0.072693i 0.972376
0.875055 - 0.252424i 0.910735
0.875055 + 0.252424i 0.910735

0.837156 0.837156
-0.816158 0.816158

0.741773 + 0.245413i 0.781316
0.741773 - 0.245413i 0.781316
0.105430 + 0.769847i 0.777033
0.105430 - 0.769847i 0.777033
-0.341879 - 0.642356i 0.727669
-0.341879 + 0.642356i 0.727669
0.193803 - 0.678876i 0.705997
0.193803 + 0.678876i 0.705997
0.052278 - 0.577540i 0.579901
0.052278 + 0.577540i 0.579901

0.436013 0.436013
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-0.132102 - 0.348770i 0.372950
-0.132102 + 0.348770i 0.372950

-0.328418 0.328418

3.2. Estimation of the VEC model

The next step in the construction of the VEC model is to verify that the variables are 
cointegrated. For that purpose, we perform the Juselius Johansen test with four lags to the 
sixth series. We assume intercept and no trend (model iii), since the variables show a posi-
tive trend in levels.13 Tables 5 and 6 show the results of the Johansen Juselius tests according 
to the trace statistic and the maximum eigenvalue.

Table 5. Unrestricted cointegration rank test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s) Trace Statistic 0.05 Critical Value Prob**

None * 127.4554 95.75366 0.0001
At most 1* 84.76231 69.81889 0.0020
At most 2 46.89547 47.85613 0.0614
At most 3 25.15543 29.79707 0.1560
At most 4 10.97190 15.49471 0.2132
At most 5 0.610747 3.841466 0.4345

The Trace test indicates two cointegrating equations at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Table 6. Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s) Max-Eigen Statistic 0.05 Critical Value Prob**

None *  42.69311  40.07757  0.0248
At most 1*  37.86684  33.87687  0.0158
At most 2  21.74004  27.58434  0.2340
At most 3  14.18353  21.13162  0.3502
At most 4  10.36116  14.26460  0.1893
At most 5  0.610747  3.841466  0.4345

The Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Johansen’s cointegration tests suggest that the hypothesis of vectoral non-cointegration 
can be rejected at least at the level of five percent, thus indicating the presence of a cointeg-
ration equation. This justifies estimating a VEC model; that is, a model that combines the 

13 This gives us 102 observations after adjustments. Lag intervals are (in first differences) from one to 
six.
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short-term properties of economic relationships with long-term data information in the 
form of a level provided by the Johansen test.

We proceed to estimate a VEC and focus on the first equation

where is the dependent variable in the first equation of the VEC; xi , i = 1, ..., 4 are the 
variables that appear as dependent on the other equations of the VEC, but as independent 
in the first equation; Di are exogenous variables for all the VEC and Zt-1 is the residual of 
the cointegration equation. The error-correction term, , is related to the fact that the 
deviation of the last period from the long-run equilibrium (the error) influences the short-
term dynamics of the dependent variable. Thus, the coefficient,  measures the speed of 
adjustment to which the variable ln(GDP / E) returns to equilibrium after a change in the 
independent variables.

The results of the estimation of the Equation (7) are given in Tables 7 and 814. The long-
run relationship is:

Table 7. Cointegration equation

yt-1= -0.887 +0.432 ln(kp)t-1 +0.169 ln(kf)t-1 +0.108 ln(kg)t-1 +0.329 ln(h)t-1 +0.193 ln(RER)t-1

Standard 
errors (0.11288) (0.03619) (0.01825) (0.32091) (0.20133)

t-Statistics [-3.82348] [-4.68220] [-5.91522] [-1.02639] [-0.95728]

The adjusted R2 is 0.74, so we have a good fit. We also find that the first term of error 
correction, , has the expected sign and is significant. This implies that the model returns to 
its equilibrium level at a rate of 15.7% per quarter. These results confirm that there exists a 
long-term joint causality of all independent variables on labor productivity.
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Table 8 Estimation by Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -0.157096 0.091345 -1.719817 0.0899

C(2) ln (y)t-1 -0.012384 0.103424 -0.119737 0.9050

C(3) ln (y)t-2 -0.211817 0.092078 -2.300401 0.0244

C(4) ln (y)t-3 -0.299873 0.077383 -3.875153 0.0002

C(5) ln (y)t-4 0.472031 0.083925 5.624437 0.0000

C(6) ln (kp)t-1 0.132235 0.219632 0.602075 0.5491

C(7) ln (kp)t-2 0.088506 0.201193 0.439905 0.6614

C(8) ln (kp)t-3 0.168992 0.183888 0.918998 0.3613

C(9) ln (kp)t-4 -0.800672 0.166018 -4.822798 0.0000

C(10) ln (kf)t-1 0.045017 0.030194 1.490918 0.1405

C(11) ln (kf)t-2 0.006789 0.034423 0.197224 0.8442

C (12) ln (kf)t-3 0.020778 0.027610 0.752545 0.4542

C (13) ln (kf)t-4 -0.079900 0.027678 -2.886727 0.0052

C(14) ln (kg)t-1 0.211207 0.146553 1.441159 0.1540

C(15) ln (kg)t-2 -0.222968 0.163856 -1.360755 0.1780

C(16) ln (kg)t-3 0.084745 0.129268 0.655575 0.5142

C(17) ln (kg)t-4 -0.051846 0.102195 -0.507327 0.6135

C(18) ln (h)t-1 1.496470 1.697654 0.881493 0.3811

C(19) ln (h)t-2 1.647326 1.748569 0.942099 0.3494

C(20) ln (h)t-3 1.010871 1.652799 0.611611 0.5428

C(21) ln (h)t-4 2.362484 1.703274 1.387025 0.1698

C(22) ln (RER)t-1 -0.457062 0.135647 -3.369504 0.0012

C(23) ln (RER)t-2 -0.251372 0.135900 -1.849685 0.0686

C(24) ln (RER)t-3 -0.484604 0.145247 -3.336426 0.0014

C(25) ln (RER)t-4 0.164447 0.158889 1.034978 0.3042

C(26) Constant -0.009179 0.012860 -0.713722 0.4778

C(27) D1 -0.046694 0.018972 -2.461157 0.0163

C(28) D2 -0.080221 0.020550 -3.903747 0.0002

C(29) D3 0.043221 0.016046 2.693536 0.0088

C(30) D4 0.050450 0.018560 2.718249 0.0083

C(31) D5 -0.059272 0.016504 -3.591393 0.0006

C(32) D6 0.047573 0.017329 2.745292 0.0077



75

Berasaluce, J. and J. A. Romero (2020); Contribution of Foreign Direct Investment to Mexico’s  
Economic Growth during NAFTA Years (1994 -2019), EfilJournal, Vol. 3, Iss. 10-11, p. 58-80

R-squared 0.816612  Mean dependent var 0.002001
Adjusted R-squared 0.735398  S.D. dependent var 0.029237
S.E. of regression 0.015040  Akaike info criterion -5.305296
Sum squared resid 0.015833  Schwarz criterion -4.481775
Log-likelihood 302.5701  Hannan-Quinn criteria. -4.971824
F-statistic 10.05499  Durbin-Watson stat 2.030215
Prob(F-statistic) 0.000000

The residual is given by:

We continue with the diagnosis of the residuals, which consists of three parts: a) auto-
correlation test, b) heteroscedasticity test and c) normality test. The results for the Breus-
ch-Godfrey autocorrelation test are given in Table 9.

Since the probability value 58.3% is higher than 5%, we do not reject the null hypot-
hesis; that is, we assume that the model does not have a serial correlation in the residuals. 
We continue with the heteroscedasticity test for which we use the Breusch-Pagan-Godfrey 
test. The results are shown in Table 9. Since the probability of the statistic Obs*R-squared 
is 37.4%, higher than the 5% required, we cannot reject the null hypothesis and conclude 
that our model does not have heteroscedasticity in the residuals.

Table 9. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test

F- statistic 0.4748 Prob. F(4,66) 0.7541
Obs*R-squared 2.8528 Prob. Chi-Square(4) 0.5828

Finally, we perform the normality test of residuals and we find a value of 0.1382 for the 
Jarque-Bera coefficient with a probability of 0.9332. This value of 93.32% is higher than 
the 50% required, so we cannot reject the null hypothesis and, therefore, conclude that our 
model presents normality in the residuals.

Table 10. Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.04722 Prob. F(38,99) 0.4267
Obs*R-squared 37.4429 Prob. Chi-Square(38) 0.4027
Scaled explained SS 19.0631 Prob. Chi-Square(38) 0.9908

We also check if the model is stable according to the CUSUM test. In Figure 4, we show 
the 5% limits are not exceeded and conclude that the model is stable.
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Figure 4. Stability Test

3.3. Short-run causality test
Once we have verified that the model meets the desired properties, we make inferences. 

From Table 9, we can obtain the aggregated effects of the lags of the leading independent 
variables.

Table 11. The cumulative effect on the growth of (GDP/L)

Sum of lag coefficients Standard Error of the Sum* t-Statistic
Dln(kp) -0.4109  0.3874 -1.0607
Dln(kf) -0.0073  0.0602 -0.1215
Dln(kg)  0.0211  0.2747  0.0769

Dln(IHK)  6.5172  3.4018  1.9158
Dln(TCR) -1.0286  0.2885 -3.5658

* The standard error of the sum was calculated by adding the square of the respective standard errors of every 
lagged variable that are given in Table IX.4 and extracting the squared root of the sum .

As shown in Table 11, we did not find any significant cumulative effect of the growth 
of national private capital, foreign capital, or government capital on the growth of labor 
productivity. Growth in the Human Capital Index has a positive accumulative effect, and 
real exchange rate growth has a significant negative impact. This is not surprising; the cu-
mulative growth effects all types of capital in the long run, but not in the short run.

Then, we can focus on the long-run relationship of the different types of capital, the 
Human Capital Index, and the real exchange rate on labor productivity. The value of the 
coefficients, their standard errors and significance appear in Table 7. The coefficients for 
the Human Capital Index and the real exchange rate are not significant in the long run.

Regarding the effects of the different types of physical capital, we find all of them to be 
significant, but with differences in magnitudes. The elasticity of labor productivity with 
respect to a one percent change in private capital per worker, foreign capital per worker 
and government capital per worker are, respectively, 0.432, 0.169, and 0.108.
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4. Conclusions

The discussion about the lack of relevance of human capital is essential and may be rela-
ted to the lack of adequacy of the educational policy and its coordination, or it could be as-
sociated with a lack of relevance for the type of production in which Mexico has chosen to 
specialize. A specialization of labor-intensive fragments of the global production process 
with low technology content needs little skilled labor, nor specialized research and deve-
lopment infrastructure. Under such conditions of subcontracting low skilled segments in 
the integrated process, human capital becomes irrelevant to increase productivity. Howe-
ver, this discussion goes beyond the limits of this paper.

As we have previously mentioned, FDI attraction policies have had a prominent role 
during almost the entire last four decades. The Mexican industrial policy followed from 
1983 to 2020 has been an integration with the United States and Canada, but mainly, with 
the USA. Foreign companies have been attracted to Mexico to take advantage of low wages 
and its proximity to the USA, without any regulation or strategy on how Mexico should use 
FDI to complement national private investment.

Our estimation allows us to verify that the effects of foreign capital on the Mexican 
economy are not particularly spectacular. Furthermore, the contribution of FDI to Mexi-
can growth is 40 percent of the contribution of private national capital, and only 1.6 times 
greater than public capital.

This result makes one wonder about the desirability of the Mexican government’s po-
licy of putting all their hope for advancing economic development on the inflow of FDI. 
It would be more effective if this strategy was changed to concentrate on Mexican private 
and public investment. The contribution of Mexican private capital to economic growth is 
2.6 times greater than that of foreign capital. And if we add private and government capital, 
the contribution of national capital to economic growth is 3.2 times greater than that of 
foreign capital.

It might be desirable for Mexico to impose regulations on FDI as is the case in several 
East Asian countries, where FDI is required to comply with specific criteria, such as te-
chnology transfers and integration into the local productive chains. On the other hand, it 
also would be desirable to change the local environments in which domestic firms operate. 
Mexico should use all necessary tools to make it more attractive for local investors to deve-
lop their capabilities through “learning by doing,” and should help them to build their own 
“know-how” and “know why” abilities.

To break the curse of more than 36 years of sluggish growth (a 1.4% average of GDP per 
capita), we need to try something different rather than concentrating on attracting more 
FDI. Attracting more FDI is impossible; we cannot offer more guarantees because we have 
already given them all, nor do they make economic sense because the contribution of fore-
ign capital is only 40% of the contribution of local private capital. We need to change strate-
gies and focus on domestic producers, helping them become more competitive using simi-
lar (although not the same) strategies as those followed by countries in the East Asia region.
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The book under review consists of fourteen papers, originally presented at a conferen-
ce at Hamburg University in June 2014. They are written by scholars based in different 
countries, including Germany, France, Austria, Switzerland, Sweden, United States as well 
as Turkey. The book documents various aspects of Turkish social, economic, and politi-
cal life ranging from political radicalization and strife and economic interest groups to 
import-substituting industrialization and developments in music and cinema. The book 
basically covers the 1960s but some authors go back to the 1950s, forward to the 1970s 
and even beyond for a more complete presentation of their arguments. The chapters of this 
meticulously edited book are well-written, concise, and highly informative. Some of the 
chapters start with a theoretical background of their subjects which no doubt helps readers 
to gain a better perspective.

Following the editor’s introduction, Çağlar Keyder in the opening chapter of the book 
provides an insightful and thorough analysis of main developments on the basis of the in-
teraction between social and political change in historical perspective with some emphasis 
on the movements of students and organized labour.

The rest of the book is neatly divided into three parts. The first part which is devoted 
to an analysis of the sources of radicalization of political groups against the background 
of social change consists of four chapters. Heiko Schuß provides a detailed and balanced 
analysis of the import-substituting industrialization strategy from its inception in the early 
1960s to its culmination with a deep economic crisis at the end of the 1970s. Schuß emp-
hasizes the inner divisions within the private sector and the reflections of the activities of 
different interest groups in the political realm. Elise Massicard explores the decline of Alevi 
isolation under the spurt of rural-urban migration, the increased politicization of Alevi-
ness and its association with the political and even revolutionary left. Yavuz Köse traces the 
evolution of Turkish-American relations in a wide range of spheres and draws attention 
to the increase in anti-Americanism developing into open hostility, especially after 1970, 
under the leadership of a number of armed leftist groups. Brian Mello gives a detailed 
account of state-labour relations, the origins and the aftermath of the divisions within the 
labour movement broadly along left-wing and right-wing lines, the sharp divisions within 
the leftist movement, and finally the growing violence between rival armed groups.
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Part two of the book entitled “Rationalization and Characteristics of Violence” consists 
of four chapters. Hamit Bozarslan focuses on the leftist movement during the 1960-1980 
period and provides a good overview of its emergence, evolution in its outlook, its growing 
radicalization, and finally transformation into” armed struggle” under different organi-
zations. He opens new ground in a hitherto insufficiently researched sphere, identifying 
the different domestic and global influences on the left, ranging initially from Kemalism, 
to viewing the army as a revolutionary force, and then to Palestine, Europe, Cuba, and 
China. The factors behind its transition to armed struggle and the characteristics of the 
organizations involved are well-documented. Tanıl Bora provides a good discussion of the 
perception of right-wing activists of communism and communists and their legitimization 
of violence against left wing activists. His analysis clearly shows that the united front of ext-
reme nationalists, the Islamic movement, the army and other organs of the state conducted 
a “holy, heroic, and violent” fight against the left which they regarded as a big threat aga-
inst the survival of the Turkish state. After tracing the historical sources of the anti-Alevi 
sentiments, Burak Gürel presents a thorough and well -balanced description of the main 
actors behind the extremely violent 23-25 December 1978 events and their aftermath in 
Maraş which left at least 111 predominantly Alevi/Kurdish people dead and many more 
wounded. Based on in-depth interviews with residents and former activists, Tahire Erman 
analyses the efforts of leftist activists in the second half of the 1970s to help the urban 
poor in urgent need of housing by constructing houses and infrastructure on state lands in 
gecokondu areas (shantytowns in the Turkish context) in Ankara and İzmir and in the pro-
cess transform their residents into political subjects. She also describes the violence that 
has erupted when leftist activism was counteracted by ultra-nationalist groups and draws 
attention to the escalation of violence across Turkey with the number of deaths in street 
fights between the two groups rising from 27 in 1974 to 2206 in 1980.

The five chapters constituting Part Three of the book entitled “Symbols, Rituals, Artistic 
Manifestation” start with Berna Pekesen’s article which provides a detailed description of 
the role, position, and profile of women activists vis-a-vis their male counterparts in the 
stormy political environment of the 1960s and 1970s and broadens our horizon, again in a 
hitherto little explored subject. Starting from the premise that the 1968 protest movement 
in Turkey was basically a male concern, Pekesen, on the basis of the surviving stories and 
memories of women activists, provides a detailed account of the factors behind the subor-
dinate position of women and compares and contrasts this with the position of women 
in Western Europe. She notes that while violence until the mid-1970s was strictly a male 
preserve, female veterans, like their male counterparts, believed in the legitimacy of revo-
lutionary violence. She also emphasizes that the main concern of the student movement 
was “salvation of the people” rather than personal advancement. Bülent Batuman presents 
a detailed discussion of the interaction between developments in housing, cinematic pro-
duction, popular culture and urban politics. On the basis of the contrasts between the 
gecekondu, the emerging apartment blocks with modern amenities and luxurious houses 
built at great expense as presented in films, he draws attention to the growing tension, even 
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hatred between the “oppressed and exploited squatters” and “morally corrupt” inhabitants 
of the “bourgeois home” in the political sphere. Christoph Ramm provides a good exposi-
tion of experiments and innovations in music and the emergence, under the influence of 
European and American and earlier generations of Turkish musicians, of new music trends 
over time. Ramm also draws attention to the growing politicisation of folk music in parti-
cular, parallel to the rise of leftist movements. Karin Schweißgut analyses different dimen-
sions of poverty, one of the main subjects of Turkish literature until 1980, mostly on the 
basis of a number of selected short stories and novels about life in gecekondus, focusing on 
the late 1960s and 1970s. She argues that in contrast to the importance given to the village 
and poor quarters of cities, the literature on gecekondu was limited in quantity and quality, 
exerting its influence basically through cinema. She identifies the gecekondu as as a symbol 
of poverty and leftism and discusses the interaction of poverty with class, gender, ethnicity, 
and age. Based on her personal observations, secondary literature, and oral history inter-
views, Jenny B. White in the last chapter of the book identifies common characteristics 
among right-wing, left-wing and Islamist activists in the increasingly violent environment 
of the 1970s, such as authoritarian internal hierarchies and continual splitting, collecti-
vism, factionalism, masculinity, hostile and violent group formation, and romanticism at-
tached to martyrdom. She emphasizes that concepts like “hero” and “traitor” have framed 
the Turkish social and political life and links this with cultural mechanisms such as low 
inter-personal trust and high levels of intolerance of anyone who is different, but intense 
solidarity within individual groups.

At the expense of oversimplification, I can identify eight main themes which are at cent-
re stage in this book.

‘68ers: Frequent references to ‘68’ers, referring to the mass movement dominated by 
students, go a long way in broadening our knowledge of their profile, main objectives, and 
prudish outlook shaping their daily lives. They come out as patriotic individuals, holding 
objectives like independence and development of their countries and interests of the wor-
king class, the poor, and the downtrodden above all else.

Turkish-American relations: While both Berna Pekesen and Hamit Bozarslan place 
anti-Americanism at the centre of their analysis of left-wing activism, Yavuz Köse, using 
material from left-wing journals and several dailies, draws attention to the importance of 
American military and economic assistance to Turkey and the contradiction between the 
anti-Americanism in the political sphere and a deep American influence on the cultural 
front encompassing, in particular, music and cinema.

Gecekondu-Migration: In several chapters of the book rural-urban migration and geco-
kondulaşma (spread of shantytowns in major provinces to such an extent that in 1970, 65% 
of Ankara’s and 45% of İstanbul’s population lived in a gecekondu)) which went hand-in- 
hand with it are rightly identified as an all-embracing and central phenomenon of social, 
political and cultural change with deep repercussions on literature, music, cinema, and last 
but not the least, on the emergence of revolutionary activism, extreme nationalism, and 
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religious fundamentalism.
The Anti-Left Coalition and State Coercion: Although the 1961 constitution brought 

about new liberties for leftist politics in general and labour rights in particular, several 
contributors to the book clearly show that even during this period there was a strong and 
parallel move to restrict leftist, Kurdish and Alevi activities. These authors have shown that 
the anti-left coalition included the army with its counter-guerrilla strategy, Islamic and 
other right-wing parties, in particular the extreme right one with its tightly-organized and 
highly violent militia, anti-communist associations, big business, and the behind the sce-
nes activities of foreign intelligence agencies. The anti-left activities of these groups led to 
the military intervention in March 1971 which not only removed the liberal clauses of the 
1961 constitution but also opened a new repressive period of which the Turkish Workers’ 
Party (TİP, Turkish acronym) as the main leftist political party, organized labour, leftist 
NGOs and intelligentsia were the main victims. It is clearly shown that the left which was 
at the receiving end of violence until around the mid-1960s gradually emerged as one of 
its actors thereafter. Another sign that the “free” 1960s was not as free as some observers 
would like us to believe was the policies of the State Broadcasting Company (TRT, Turkish 
acronym) which had no scruples in banning “politically suspicious” artists as well as certa-
in types of music from the airwaves and screens.

Radicalization, Polarization, Fragmentation, and Violence: The roots of the ideological 
divisions, fragmentation and polarization of Turkish society which to some extent conti-
nues to this day are described in detail. The division that cuts across almost all of the mic-
ro-level divisions is the deep conflict between those on the right and the left of the political 
spectrum. Ample evidence is provided to this effect by the contradiction between capital 
and labour, violent confrontations between the socialist left and the far right, in the divisi-
ons between the Sunni and Alevi populations, the divisions within the student and labour 
movements, and the factions within political parties leading at times to their splitting up 
into rival formations. The evolution and gradual radicalization of the left-wing movement 
in Turkey from the establishment of TİP in 1961 to the emergence of splinter groups rep-
resenting the Turkish versions of different shades of global socialism, to the dominance 
of various groups at the turn of the 1970s, prioritizing armed struggle are documented 
in detail. As one of the authors has succinctly shown, in the 1970s the number of leftist 
fractions had reached as high as 45. The conflict of interest within the private sector, most 
notably between the traders and the industrialists and the emergence of the conflict betwe-
en large industrial firms operating in a monopolized environment in and around İstanbul 
and small and middle-size enterprises in Anatolia can also be seen in this light, pointing to 
fragmentation and polarization at different societal levels, penetrating even into different 
layers of the government. The polarization and fragmentation between the “right” and the 
“left” was accompanied by increasing violence throughout the country which had reached 
such proportions that by the end of the 1970 about 30 civilians a day were being killed in 
armed conflicts between rival groups.

Import-substituting industrialization (ISI): Schuss provides a good and thorough desc-
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ription of ISI and the protective foreign trade regime that accompanied it. Unlike many, if 
not most observers, he presents an open-minded treatment of ISI and discusses its “benefi-
cial effects” alongside its “problems” especially those in the 1970s and draws attention to its 
role in the simultaneous expansion of state economic enterprises and the private industrial 
sector. The impact of the ISI and the increasing difficulties it faced towards the end of the 
1970s and the deep economic crisis characterized by galloping inflation and severe balance 
of payments problems accompanied by increasing industrial and political strife is descri-
bed in detail. This partially makes up for the absence of a chapter devoted solely to econo-
mic developments which, with their role at centre stage had a lot of explanatory power for 
much of the social and political events covered in this rich body of essays.

Poverty: The oft-neglected topic of poverty which in 1973 affected as high as 38.4 % of 
the population, together with developments in income distribution is another theme high-
lighted in the book. Attention is drawn to government’s reliance on economic growth and 
social solidarity mechanisms as the main poverty alleviation mechanism. In this respect, 
it is pertinent to ask the question why the governments of the period were by and large 
oblivious to the issue of poverty which drew so much attention in the films and literature 
of the period. One can advance several answers to this question which is non tackled in 
this volume at the level of detail it deserves. 1960s was a period of rapid growth and low 
inflation. Rapid labour migration to Western Europe had to some extent alleviated the 
pressures on the labour market. High agricultural support prices, rising urban real wages, 
subsidized prices of goods and services produced by the State Economic Enterprises, as 
well as the inflow of migrant workers’ remittances were instrumental in increasing the 
welfare of low income people in both urban and rural areas. Moreover, in the politically 
tense and polarized environment of the sixties, for planners and policy-makers poverty, in 
contrast to income distribution, was considered a “soft” subject. As argued by Schuß, the 
poor population’s lack of capability to organize as an effective interest group has no doubt 
also played a part in this respect.

Gender Issues: It is interesting to note that the passive and subservient role of women 
was deeply embedded in Turkish conservative culture even when women’s liberation mo-
vement was in its heyday in Western Europe. Relations remained tradition-bound in terms 
of gender relations; morals were much in evidence even among the politically sophisticated 
right-wing and left-wing activists. On the other hand, in her perceptive article on a sub-
ject which we know little about, Berna Pekesen is quick to point out that women activists 
considered feminism as a “bourgeois ideology” and tied their hopes for the removal of 
patriarchal structures to the socialist revolution.

Apart from its contributions in the detailed treatment of the above themes, a number of 
other more specific contributions of the book need to be mentioned. The chapter by Tanıl 
Bora on the rightist and the chapters by Mello and Bozarslan on the leftist movements 
complement each other well and together give us a comprehensive picture of the motives 
of these two deeply antagonist sides which were responsible for much of the polarization 
and violence in the 1960s and 1970s. I strongly agree with the assertion of one of the aut-
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hors (White) that the 1960-1980 period, in particular the set of events that have led up to 
the 1980 coup has not received the attention it deserves from social science research on 
Turkey. The chapters in this book go a long way in filling this gap. The attention devoted to 
the Kurdish problem, until recently one of the taboos of Turkish political history and the 
grievances of the Alevi population has no doubt enriched the volume, by providing a more 
complete picture of developments in the 1960s and 1970s.

Most students of Turkish history of the twentieth century would date the beginning of 
the Kurdish problem to events around the mid-1980s. Those with longer memories would 
remind us of the Kurdish uprising in 1925 and the events in Dersim in 1938. I find it no-
teworthy that Çağlar Keyder attaches much importance in this respect to the 1960s when 
the enlargement of political liberties enabled the Kurds to organize on the basis of the 
ethnic question and find some support within the TİP. Likewise, it is notable that Burak 
Gürel, while drawing attention to the lack of government initiatives to deal with the early 
signs of major events, identifies the death of many Kurdish/Alevi people in the December 
1978 events in Maraş as the milestone in the Kurdish armed mobilization in the region. 
Many observers of the Turkish economy will be surprised by the information that Köse 
brings to light that the majority of tourists coming to Turkey from the 1950s through the 
early 1970s, were from the United States. The efforts of some of the authors to link their 
discussion of events in the 1960s and 1970s with developments in subsequent decades is 
also noteworthy.

In addition to its aforementioned contributions, the book directly and implicitly pro-
vides interesting ideas for future research. Among these several stand out. A more com-
prehensive analysis than attempted by White in this book, comparing the activism of the 
youth in the 1960s and 1970s with the Gezi protesters in 2013 is the first that comes to 
mind. Likewise, a comparative analysis of the student movement in Turkey as covered in 
this volume with similar movements in other countries, most notably those in W. Europe 
and North America deserves increased attention of social scientists. The role of the United 
States in the three military interventions in Turkey in 1960, 1971, and 1980 referred to in 
this book requires further research. Likewise, subjects such as the sources and evolution of 
the Alevi-Sunni cleavage and the link between Aleviness and the leftist world view merit 
more attention by social scientists. The cultural factors behind the question of how a deeply 
polarized society in the 1970s could rapidly exhibit a united front in the face of the Turkish 
military intervention in Cyprus in 1974 and the subsequent American arms embargo may 
be another interesting topic for future research.

The important contributions of the book as outlined above were accompanied by a num-
ber of minor errors and shortcomings in this otherwise carefully edited book. The name of 
the third revolutionary activist who was executed on 6 May, 1972 was Yusuf and not Beşir 
(p.52). When CKMP was renamed in 1969, the new name in Turkish became Milliyetçi 
Hareket Partisi, and not Milliyetçi Halk Partisi (p.137). Military intervention in 1971 was 
a heavy-handed one and had far-reaching consequences but was not a military coup per se 
(p.309) as the army was behind the scenes dictating the course of events to a civilian go-
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vernment, whilst keeping political parties intact and the parliament open. Kızılcahamam is 
not a village of Ankara (p.197) but a small town within the Ankara administrative division. 
It must be pointed out that, in contrast to its meaning in the United States, the term colle-
ge in Turkish usage (p.217 and p. 267, for example) has referred to fee-paying secondary 
schools in which the curriculum was in a foreign language, usually English. İş Bank is not 
state-owned (p.72) but is a private commercial bank. Reference to the extreme nationalist 
movement in the 1960s and 1970s as “fascist” and the widespread civil disorder during the 
same period as “civil war” could have been more appropriately expressed as “fascist-like” 
and “widespread fighting with heavy casualties between right-wing and left-wing youth 
groups”, respectively. The political science department at the Ankara University” (p.232) 
should read as Faculty of Political Sciences at Ankara University. English translation of 
Leyla Erbil’s book should read “A Strange Woman” (p.292). Finally, although the title of 
the book indicates coverage of the 1960s, there is a great deal in it on the 1970s. Moreover, 
according to most observers, including the present reviewer, 1970s would deserve the word 
“turmoil” much more than the 1960s, a decade characterized also by favourable events 
such as the emergence of a degree of political liberalization under the spurt of the liberal 
1961 constitution.

In extending their analysis back to the 1950s, no mention is made by authors of the 
growing authoritarianism of the government in the second half of that decade. Talking of 
“turmoil” in the 1960s, one would have expected some coverage of the two important coup 
attempts on 22 February 1962 and 20-21 May 1963. I find myself in agreement with the 
view of one of the authors (Bozarslan) that the left-wing movements in Turkey were not 
receiving any support from the Soviet Union (p.128) but think this view should be quali-
fied by the fact that there were a number of pro-Soviet front organizations in Turkey and 
abroad, especially among Turkish workers and students.

Keyder’s treatment of the occupation of state lands by rural-urban migrants and bu-
ilding houses on them gives the impression that the movement took off despite public 
authorities’ strict control of this process whilst my reading of it is that the populist gover-
nments, after turning a blind eye to this process earlier on, started to control this process 
at a much later stage when the growth of cities made urban land more valuable as a source 
of rent. The treatment of the twin and mutually reinforcing processes of gecokondulaşma 
and migration could have been accompanied by a much more detailed discussion of their 
labour market implications, in particular the emergence of a large and growing informal 
sector and rising unemployment.

More space should have been devoted to TİP, in particular the split in the party in the 
second half of the 1960s and the role of its loss of power and influence on the leftist mo-
vement taking a violent turn. Likewise, in a book dealing with various aspects of Turkish 
society in the 1960s and the 1970s one would have expected frequent references to Turkish 
labour migration to Western Europe which has had profound effects on the Turkish eco-
nomy through workers’ remittances and no doubt also on social life through permanent 
returnees and short-term visitors.
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There are a number of unsubstantiated as well as highly controversial statements in the 
book which also need to be pointed out. It is true that 1970s witnessed a sharp division 
in society extending to public employees such as teachers and the police force, but this 
reviewer finds himself in disagreement with the statement that the “army itself was split” 
(p.310). I also disagree with the view that big industrialists began to advocate export-orien-
ted policies in the 1970s (p.43).

While welcoming the development of “counter-hegemonic” interpretations of historical 
events, this reviewer finds himself in disagreement with two issues raised in the book. 
There are many references in the book to Kemalism, all of which invariably representing 
its critical treatment. Like all other ideologies Kemalism should not be immune from cri-
ticism as long as it is the product of an objective assessment and is not preconceived. This 
reviewer finds the reference to the statement that Kemalism along with Islam and leftist 
ideology was “a source of women’s oppression in Turkey” (p.232) unjustified not least be-
cause a modern Civil Code was adopted in 1926, women’s right to vote came into force in 
1934, much earlier than some of the European countries and much emphasis was put on 
female education in the early Republican period. Likewise, Bozarslan’s assertion that Ke-
malism was “widely inspired by the Italian fascism” (p.120) somehow ignores the fact that 
in terms of its sources of inspiration the same could be said, for example, of Switzerland 
(Civil Code), the Soviet Union (etatist economic policies) and even France (secularism). 
Atatürkist (p.106 and p.140) and Atatürkism (p.140) are other concepts used in the book. 
The readers will be eager to know the difference between the latter and Kemalism. I can 
only offer, at the expense of overgeneralizing, the explanation that Kemalism refers by and 
large to negative critical assessments by some academic writers and intellectuals while Ata-
türkism is the favourable usage by major sections of the population

Finally, almost all Turkish people will find one of the author’s reference (Bozarslan, 
p.118) to the tragic events of 1915 as “Armenian genocide” highly offensive. This subject 
needs to be objectively explored in depth before a firm judgment is passed on it. The fol-
lowing aspects of this event should be taken into consideration in this respect. The Ana-
tolian ethnic populations, including Turks and Armenians have for many years lived in 
piece in the same provinces with good neighbourly relations. The tragic events took place 
in the middle of a major war when the Ottoman Empire was fighting on several fronts. The 
Armenian population showed increasing secessionist tendencies and some inclination to 
collaborate with the “enemy”. There was heavy fighting between the two sides resulting in 
many Turkish and Armenian casualties. From a humanistic perspective, the decision to 
relocate the Armenian population from the sensitive war zones was a highly ill-conceived 
one which led to the tragic loss of thousands of Armenian lives. This reviewer for one, like 
millions of his compatriots, deeply sympathizes with Armenians across the border for the 
painful and tragic events their forefathers went through. He regards this as a big loss not 
only for its human aspects but also as a loss for Turkey’s economic and cultural life, depri-
ving Anatolia, in the absence of its Armenian population, of a much livelier and colourful 
social life. But at the same time he objects his country and people to be called genocider 
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not least because some of his forefathers’ misjudgement had also been responsible for the 
death by freezing of thousands of their own Ottoman soldiers in Sarıkamış shortly before 
the Armenian tragedy. This reviewer, for one has heard his mother mention on many oc-
casions their Armenian neighbours with affection and how they developed a solidarity to 
protect each other against the atrocities of the fighting gangs from both sides. Emphasizing 
the view that genocide should involve a deliberate decision to kill on a massive scale, this 
reviewer calls for an objective study of the subject by an international tribunal of historians 
and political scientists before one or the other verdict is readily taken as an historical fact.

The book under review provides an in-depth historical analysis of social change in the 
1960s and beyond from an interdisciplinary perspective shifting the focus of analysis from 
industrial economy and the layers of state structures and institutions of previous studies to 
the level of society. It covers a wide field encompassing the emergence and radicalization of 
left-wing and right-wing positions, ethnic, religious, student, and working class activism at 
the political level as well as the interaction between social and cultural change. The volume 
is an important contribution to social science literature on a very interesting period of Tur-
kish history. It will deeply enhance our knowledge of developments during this period, un-
covering the crucial factors behind certain events hitherto inadequately explored. Readers 
of the book will get a more comprehensive picture of the period, especially if read together 
with Barbaros and Zürcher (2013) in Turkish, covering a similar ground.
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