İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
JOURNAL OF BUSINESS RESEARCH-TURK
2019, 11(1), 1-11
https://doi.org/10.20491/isarder.2019.577

Balkanlardaki Geçiş Ekonomilerinde Dış Ticarete Açıklık ve Massetme Kapasitesi
İlişkisi (The Relationship Between Openness to Foreign Trade and Absorptive Capacities
in Transition Economies in The Balkans)
M. Emre Görgülü

a

aİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar, Türkiye.egorgulu@aku.edu.tr

MAKALE BİLGİSİ

ÖZET

Anahtar Kelimeler:

Amaç – Bir ülkenin ihracat ve ithalat değerlerinin, o ülkenin Gayrisafi Yurtiçi Hâsılası’na oranı
olarak ifade edilen dış ticarete açıklık ölçüsü aynı zamanda küreselleşme göstergesi olarak da
kabul edilmektedir. Massetme kapasitesi ise ülkelerin yabancı kaynaklı finansal akımlardan ne
ölçüde faydalanabileceğini ifade eden, o ülkedeki kurumsal ve altyapısal kaliteyi de içeren bir
gelişmişlik seviyesi göstergesi olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmada massetme kapasitesinin,
dış ticarete açıklık göstergesi üzerindeki etkileri incelenmektedir.
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Yöntem – Küreselleşmenin doğal bir sonucu olarak, dış ticarete açıklık birçok ülkede artış
gösterme eğilimindedir. Geçiş Ekonomileri olarak tanımlanan eski Sovyet Blok’u ülkeleri de bu
konuda istisna değildirler. Güney-Doğu Avrupa’da bulunan Balkan Geçiş Ekonomileri, Rusya
hinterlandından uzak olmaları ve henüz Avrupa Birliği üyeliği süreçlerini tamamlamamış
olmaları bakımından diğer eski Sovyet ülkelerinden ayrışmakta ve bu yönleriyle bu çalışmaya
konu olmaktadırlar. Çalışmaya konu olan model panel veri analizi ile ele alınmış olup,
regresyon analizi uygulanmıştır.
Bulgular –Analiz sonuçlarına göre massetme kapasitelerinin o ülkelerde dış ticarete açıklığı
olumlu anlamda etkilediği ekonometrik olarak ortaya konulmuştur. Ayrıca, uygulanan diğer
çeşitli ekonometrik testler ile verilerin ve modelin güvenilirliği test edilerek onaylanmıştır.
Tartışma – Böylelikle, henüz geçiş süreçlerini tamamlamamış Balkan Geçiş Ekonomileri için
massetme kapasitelerinin önemi ortaya çıkmış ve massetme kapasitesi artırıcı politikalar
izlemenin gereği vurgulanmıştır.
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Purpose –The openness to foreign trade measure that is expressed as the ratio of sum of a
country’s exports and imports to its Gross Domestic Product is considered as an indicator of
globalization at the same time. The absorptive capacity on the other hand, shows to what extend
countries could benefit from foreign financial flows and is considered as an indicator of
development, which also denotes institutional quality along with infrastructural quality. In this
study, the effects of absorptive capacity on the openness to foreign trade are investigated.
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Design/methodology/approach – As a natural outcome of globalization, openness to foreign
trade has shown tendency to grow in many countries. Ex-Soviet Bloc countries defined as the
Transition Economies are no exception in this matter. Balkan Transition Economies located in
South-East Europe are distinguished from other ex-Soviet countries and are subject to this
study in that being far from the Russian hinterland and not being European Union members as
of yet. The model used in the study is handled through panel data analysis and regressed.
Findings – It is econometrically revealed that absorptive capacities in countries in question
positively affected openness to foreign trade in those countries. Moreover, applied other various
econometric tests also confirm the integrity and reliability of the data and model.
Discussion – In this way, the importance of absorptive capacities in Transition Economies in the
Balkans who did not yet completed their transition, emerges and the necessity of pursuing
absorptive capacity enhancing policies is emphasized.
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