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Öz

Bu çalışmada, seçilen Türk Cumhuriyetlerinde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Özbekistan) petrol rantı ve tarımsal katma değer ilişkisi ile Hollanda 
hastalığının geçerliliği 1991-2013 yılları için incelenmiştir. Çalışmada ARDL 
sınır testinden faydalanılmış ve çalışma sonucunda Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan için petrol rantı ile tarımsal katma değer arasında uzun dö-
nemli ilişkinin geçerli olduğu görülmüştür. Kısa dönemde, Azerbaycan için 
tarımsal katma değerin petrol rantından olumsuz etkilendiği sonucuna ula-
şılmıştır. Buna karşın, Kazakistan ve Kırgızistan için tarımsal katma değerin 
petrol rantından pozitif yönde etkilendiği görülmüştür. Benzer şekilde, uzun 
dönemde de petrol rantının tarımsal katma değer üzerindeki olumsuz etkisi 
yalnızca Azerbaycan için geçerlidir. Bu doğrultuda tarım sektörü bakımından 
incelendiğinde, Hollanda hastalığının yalnızca Azerbaycan için geçerli olduğu 
sonucuna ulaşılmaktadır. Kazakistan ve Kırgızistan için doğal kaynaklar ara-
cılığıyla elde edilen zenginliğin etkin kullanıldığı, Özbekistan için ise doğal 
kaynak rantı ile tarım sektörü arasında herhangi bir ilişkinin geçerli olmadığı 
sonucuna ulaşılmıştır.
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1. GİRİŞ
Ticarete konu olan mallar ve ticarete konu olmayan mallar arasındaki nis-
pi fiyat değişimlerinin reel döviz kurunu etkilediği bilinmektedir. Ticarete 
konu olmayan mal fiyatlarındaki nispi artışlar, reel döviz kurunda artışa ne-
den olmakta ve bu durum özellikle gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 
dünya ticaretindeki rekabet gücünü azaltmaktadır. Ticarete konu olan ve 
olmayan mallar arasındaki nispi fiyat değişimleri ve buna neden olan nispi 
talep değişimleri, bir ülkedeki zengin doğal kaynak keşiflerinden ve küresel 
doğal kaynak fiyatlarındaki ani değişimlerden kaynaklanmaktadır. İlk ola-
rak, Hollanda’da doğalgaz kaynaklarının keşfinden sonra belirlenen söz ko-
nusu etkiler nedeniyle bu durum literatürde “Hollanda Hastalığı” şeklinde 
yer almıştır.

Hollanda hastalığı nedeniyle ortaya çıkan yüksek refah artışlarının ekono-
miyi iki farklı kanal aracılığıyla etkilediği kabul edilmektedir. Birinci etki 
harcama etkisi şeklinde adlandırılmakta ve bu etkiye göre zengin doğal kay-
naklar aracılığıyla ulaşılan zenginliğin ticarete konu olmayan mal ve hizmet-
lerin talebinde ve fiyatında artışa yol açacağı ve bu durumun da reel döviz 
kurunda artışa yol açacağı şeklinde ifade edilmektedir. Harcama etkisinin 
geçerli olması durumunda ticarete konu olan sektörlerde daralma gözlem-
lenecektir. İkinci etki ise, kaynak hareketi etkisi şeklinde adlandırılmakta ve 
ülkedeki mevcut doğal kaynakların zenginleşen sektöre doğru hareketinden 
dolayı üretim faktörleri fiyatlarında artışın gerçekleşeceğini dolayısıyla tica-
rete konu olan sektörlerde daralmanın gözlemleneceğini ifade etmektedir.

Hollanda hastalığının geçerliliğinin incelendiği çalışmalarda genellikle ti-
carete konu olan sektörü temsilen imalat sanayinin baz alındığı ve zengin 
doğal kaynak keşiflerinin imalat sanayi üzerindeki etkilerinin araştırıldığı 
görülmektedir. Buna karşın tüm ülke ekonomilerinin imalat sanayisine da-
yalı olmadığı, tarım sektörünün günümüzde hala birçok ülke ekonomisi-
nin temelini oluşturduğu durumu göz ardı edilmektedir. Bu nedenle doğal 
kaynak zenginliğinin kısıtlayıcı etkisini, özellikle doğal kaynak zengini olan 
ülkeler ve ekonomileri tarıma dayalı olan ülkeler için incelemek önem arz 
etmektedir.

Bu çalışmada, seçilen Türk Cumhuriyetleri (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgı-
zistan ve Özbekistan) için Hollanda hastalığı etkileri incelenirken, ticarete 
konu olan sektör olarak tarım sektörü baz alınmış ve petrol rantının1 ta-
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rımsal katma değer üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ça-
lışmaya Türkmenistan’ın dahil edilememesi, bu ülke için yeterli veri setine 
ulaşılamamasından kaynaklanmaktadır.

Bu çalışmanın literatüre sağladığı katkılar şu şekildedir; öncelikle bu çalışma 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için Hollanda hastalığı-
nın kısıtlayıcı etkilerinin tarım sektörü üzerinden incelendiği ilk çalışmadır. 
Ayrıca çalışmada petrol rantının tarımsal katma değer üzerindeki kısıtlayıcı 
etkilerinin belirlenmesi amacıyla faydalanılan ARDL yöntemi, kısa ve uzun 
dönemli parametrelerin tahminine olanak sağlaması nedeniyle çıkarımlar 
hem uzun dönem hem de kısa dönem için yapılabilecektir.

Çalışmanın takip eden bölümlerinde sırasıyla; ikinci bölümde Hollanda 
hastalığının geçerliliğini inceleyen çalışmalara yer verilerek literatür tara-
ması yapılmıştır. Üçüncü bölümde söz konusu ülkelerde tarım sektörünün 
ekonomik büyümeye katkılarının ve doğal kaynak rantlarının yıllara göre 
değişimi incelenmiştir.  Dördüncü bölümde, literatürle uyumlu olarak oluş-
turulan ampirik model, veri setleri ve faydalanılan ekonometrik yöntemler 
hakkında bilgiler verilmiştir. Beşinci bölümde, analiz bulgularına yer veril-
miş ve beşinci bölümde çalışma sonuçlandırılmıştır.

2. LİTERATÜR TARAMASI
Hollanda Hastalığı’nın geçerliliğinin incelendiği çalışmalarda genellikle do-
ğal kaynak rantının imalat sanayi üzerindeki etkilerinin incelendiği görül-
mektedir. Bu durum, doğal kaynak zengini sanayileşmiş ülkeler için önemli 
bir gösterge olarak kullanılabilse de; ekonomileri büyük ölçüde tarım sektö-
rüne bağlı daha az sanayileşmiş ülkeler için tutarlı sonuçlar verememektedir. 
Bu nedenle, literatür bölümünde öncelikle Hollanda Hastalığı’nın geçerli-
liği inceleyen çalışmalara yer verilecek, daha sonra Hollanda Hastalığı’nın 
tarım sektörü üzerindeki etkilerini inceleyen çalışmalara yer verilecektir.

Corden ve Neary (1982), Buiter ve Purvis (1983), Bruno ve Sachs (1982), 
Corden (1984) ve Edwards (1985) çalışmaları Hollanda Hastalığının teorik 
çerçevesini belirleyen başlıca kaynaklardır. Özellikle de Corden ve Neary 
(1982) çalışması Hollanda Hastalığının temel modelini sunmaktadır. Bu 
modele göre, bir ekonomide bol kaynak kazancı yaşayan sektör, üretimi da-
ralan sektör ve ticarete konu olmayan mallar sektörü olmak üzere üç sek-
tör olduğu varsayılmaktadır. İlk iki sektörde dünya fiyatları veri olup ticari 
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mallar üretilirken, üçüncü sektörde dünya fiyatlarına bağlı olmayan ticarete 
konu olmayan mallar üretilmektedir. Çalışmalarda genellikle bu sektörler 
arasındaki faktör hareketliliği hakkındaki farklı varsayımlara dayalı model-
ler analiz edilmektedir. Literatür incelendiğinde çalışmalarda elde edilen 
bulguların çelişkili sonuçlara işaret ettiği görülmektedir. Bu durumun temel 
sebebi olarak çalışmalarda farklı veri seti, farklı gözlem aralığı ve farklı eko-
nometrik yöntemlerin kullanılması gösterilebilir. Ayrıca imalat sanayi ürün-
leri ihracatının toplam ihracat içerisindeki payının düşük düzeyde olduğu 
ülkelerde, zengin doğal kaynak keşiflerinin imalat sanayi üzerindeki etkileri 
incelenerek yapılan çalışmalarda Hollanda hastalığının geçerliliği bakımın-
dan hatalı sonuçların ortaya çıkabileceği göz ardı edilmemelidir.

Fardmanesh (1991: 713-715) çalışmasında 1966-1986 yıllarını kapsayan 
dönemde Cezayir, Ekvator, Endonezya, Nijerya ve Venezüella için Hollan-
da Hastalığının geçerliliğini incelemiştir. Petrol rantının imalat sanayinde 
genişletici, tarımsal katma değer üzerinde daraltıcı etkilerinin olduğu so-
nucuna varılmıştır. Rudd (1996: 28-38) Endonezya, Hollanda ve Nijerya 
ülkeleri için 1960-1990 yılları arasında hipotezin geçerliliği araştırılmıştır. 
Analiz sonucunda hipotezin geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sachs ve 
Warner (1997: 26-27) çalışmasında 18 doğal kaynak zengini ülke için hi-
potezin geçerliliğini analiz etmiştir. Test sonuçları bu ülkelerde Hollanda 
Hastalığının geçerli olduğu anlaşılmıştır. 

Kutan ve Wyzan (2005: 249, 253) Hollanda Hastalığının geçerliliğini 
1996-2003 yıllarını kapsayan dönem için Kazakistan için analiz etmiş ve 
hipotezin geçerli olduğu sonucuna varmışlardır. Oomes ve Kalcheva (2007: 
15-16) çalışmasında Rusya için Hollanda Hastalığının geçerliliğini 1997-
2005 yılları arasında incelemiştir ve söz konusu hipotezin Rusya’da geçerli 
olduğu sonucuna ulaşılmışlardır. Hasanov (2013: 475) çalışmasında 2000-
2007 yıllarını kapsayan dönem için Hollanda Hastalığının geçerliliğini 
Azerbaycan için test etmiştir. Analiz sonucunda, Azerbaycan’da Hollanda 
Hastalığı gözlemlenmiştir.

Apergis vd. (2014: 487-489) Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri için Hol-
landa Hastalığının geçerliliğini 1970-2011 yılları arasında test etmiştir. Pa-
nel veri analizi sonucuna göre bu ülkelerde petrol sektörünün tarım sektö-
rünü daraltıcı bir etkisinin olduğu anlaşılmıştır. Mercan ve Göçer’in (2014: 
262-263, 267-268) çalışmasında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve 
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Tacikistan ülkeleri için Hollanda hastalığı hipotezinin geçerliliği reel dö-
viz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişme verileri kullanılarak 1990-2011 
yıllarını kapsayan dönem için analiz edilmiştir. Test sonucunda bu ülkeler-
de hipotezin geçerli olmadığı gözlemlenmiştir. Mustapha ve Masih (2016: 
12, 26) çalışmasında Nijerya için Hollanda Hastalığının geçerliliğini 1981-
2014 yıllarını kapsayan dönem için incelemiş ve hipotezin geçerli olduğu 
sonucuna ulaşılmıştır.

3. SEÇİLEN ÜLKELERDE TARIM SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ
Bu bölümde seçilen ülkelerde (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Öz-
bekistan) tarım sektörünün ülke ekonomilerindeki öneminin, tarımsal kat-
ma değerin yıllara göre değişimleri ile birlikte aktarılması amaçlanmıştır. 
Ayrıca hem tarımsal katma değerin hem de doğal kaynak rantının, ülkelerin 
millî geliri içerisinde paylarının karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Şekil 1. Seçilen Ülkelerde Yıllara Göre  

Tarımsal Katma Değer Değişimi (Dünya Bankası)

Ülkelerin tarımsal katma değerlerinin milyon dolar cinsinden yıllara göre 
değişimi Şekil 1›de görülmektedir. Şekil 1 incelendiğinde, Azerbaycan›ın 
1991 yılındaki tarımsal katma değerinin 2.1 milyar dolar düzeylerinde ol-
duğu ve söz konusu dönem itibariyle genellikle artan bir trend izleyerek 
2013 yılında yaklaşık olarak 3.5 milyar dolar düzeylerine ulaştığı görülmek-
tedir. Kazakistan’ın 1991 yılındaki tarımsal katma değerinin ise yaklaşık 7.2 
milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği, buna karşın 2013 yılına kadar önce 
azalan daha sonra artan bir trend izlediği görülmektedir. Nitekim, Kaza-
kistan’ın 1998 yılında 3.9 milyar dolara kadar düşen tarımsal katma değeri 
2013 yılında 7.8 milyar dolar düzeylerine ulaşmıştır. Kırgızistan›ın tarımsal 
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katma değeri 1991-2013 yılları arasında önemli ölçüde değişiklikler gös-
termemiş; 1991 yılında 576 milyon dolar düzeyinde olan tarımsal katma 
değer, 2013 yılında 885 milyon dolar düzeyine ulaşmıştır. Son olarak, Öz-
bekistan›ın tarımsal katma değeri, 1991 yılında 3.6 milyar dolar düzeyinden 
2013 yılında 8.6 milyar dolara yükselmiştir. Söz konusu ülkelerin tarımsal 
katma değerinin 1991-2013 yılları arası dönemde artmış olması tarım sek-
törünün, ülkelerin elde ettiği doğal kaynak rantından olumsuz veya olumlu 
etkilendiği çıkarsaması için yeterli olmamaktadır. Çünkü söz konusu yıllar-
da bu ülkelerin millî geliri de artış göstermiştir. Bu nedenle, her ülke için 
tarımsal katma değerin millî gelir içerisindeki payı ile doğal kaynak rantının 
millî gelir içerisindeki payının karşılaştırılması gerekmektedir.

Şekil 2. Azerbaycan İçin Tarımsal Katma Değer ve Doğal Kaynak Rantı 

Şekil 3. Kazakistan İçin Tarımsal Katma Değer ve Doğal Kaynak Rantı 

Şekil 4. Kırgızistan İçin Tarımsal Katma Değer ve Doğal Kaynak Rantı
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Şekil 5. Özbekistan İçin Tarımsal Katma Değer ve Doğal Kaynak Rantı

Şekil 2’de Azerbaycan için 1991-2013 döneminde tarımsal katma değerin 
ve doğal kaynak rantının GSYH içerisindeki yüzdelik paylarının yıllara göre 
değişimi görülmektedir. 1991 yılında tarımsal katma değer, Azerbaycan 
millî gelirinin %32.3’ünü, doğal kaynak rantı ise millî gelirin % 9.6’sını 
oluşturmaktadır. İncelenen dönemde tarımsal katma değerin millî gelire 
katkısının genellikle azalan bir seyir izlediği buna karşın doğal kaynak ran-
tının millî gelir olan katkısının ise artan bir seyir izlediği görülmektedir. 
2006 yılı incelendiğinde doğal kaynak rantının millî gelir içerisindeki payı 
% 44.5 düzeyine ulaştığı kısaca ülke ekonomisinin neredeyse doğal kay-
nak rantına bağımlı hale geldiği görülmektedir. Daha sonraki yıllarda, bu 
oranda azalmalar görülse de 2013 yılında, doğal kaynak rantının millî gelir 
içerisindeki payının % 26.4, tarımsal katma değerin millî gelir içerisindeki 
payının ise %5.6 düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir.

Şekil 3’de Kazakistan için 1991-2013 döneminde tarımsal katma değerin 
ve doğal kaynak rantının millî gelire katkıları karşılaştırılmıştır. 1991 yı-
lında tarımsal katma değer, Kazakistan millî gelirinin yaklaşık % 26.7’sini, 
doğal kaynak rantı ise millî gelirin %7.1’ini oluşturmakta iken 2013 yılına 
gelindiğinde tarımsal katma değerin millî gelirdeki payının %4.9 düzeyine 
düştüğü buna karşın doğal kaynak rantının millî gelire katkısının %16.5 
düzeyine yükseldiği görülmektedir.

Şekil 4 ve Şekil 5›de ise sırasıyla Kırgızistan ve Özbekistan için tarımsal 
katma değerin ve doğal kaynak rantının millî gelire katkıları karşılaştırıl-
maktadır. Şekil 4’e göre, 1991 yılında tarımsal katma değerin, Kırgızistan 
millî gelirine oranı % 36.9, doğal kaynak rantının millî gelir oranı ise % 
0.92 düzeyindedir. 2013 yılı incelendiğinde tarım sektörünün Kırgızistan 
ekonomisi önemini azalttığı fakat koruduğu ve millî gelirin yaklaşık % 
17’sini oluşturduğu görülmektedir. Doğal kaynak rantının ülke ekonomisi 
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için önemi ise görünür bir şekilde artmakta ve 2013 yılına gelindiğinde 
millî gelirin %9.12’sini oluşturduğu görülmektedir. Özbekistan ekonomisi 
için de benzer bir durum geçerlidir. Şekil 5 incelendiğinde, 1991 yılında 
Özbekistan millî gelirinin % 36.9’unu oluşturan tarımsal katma değerin, 
2013 yılına gelindiğinde % 18.9 düzeyine azaldığı; 1991 yılında ülke millî 
gelirinin %8.5’ini oluşturan doğal kaynak rantının, 2013 yılında millî gelir-
deki payını % 17.1’e yükselttiği görülmektedir.

Ele alınan tüm ülkelerde, 1991-2013 dönemi için tarım sektörünün ülke 
ekonomilerine katkılarının azaldığı, doğal kaynak rantının ülke ekonomi-
lerine katkılarının ise arttığı görülmektedir. Buna karşın, tarım sektöründe-
ki daralmanın, Hollanda Hastalığı kaynaklı olup olmadığının belirlenmesi 
amacıyla ampirik analizler ile bulguların değerlendirilmesi gerekmektedir.

4.VERİ, MODEL VE YÖNTEM
Bu çalışmada seçilen Türk Cumhuriyetleri’nde Hollanda Hastalığı etkileri-
nin, ülkelerin petrol rantı ve tarımsal katma değer ilişkisi çerçevesinde ince-
lenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 1991-2013 yıllık verileri ile oluştu-
rulan gözlem aralığı, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için 
incelenmiştir. Çalışmada Apergis vd. (2014) tarafından oluşturulan ampirik 
modeli takiben oluşturulan model;

        (1)

şeklindedir. Modelde bulunan değişkenlerden lnTKD tarımsal katma değe-
rin reel GSYH içerisindeki payının doğal logaritmasını; lnPR petrol rantının 
reel GSYH içerisindeki payının doğal logaritmasını;  ise hata terimini ifa-
de etmektedir. Çalışmada kullanılan tüm veriler Dünya Bankası tarafından 
oluşturulan World Development Indicators veritabanından elde edilmiştir.

Söz konusu ülkelerde petrol rantının tarımsal katma değer üzerindeki etki-
lerini incelemek amacıyla ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Sınırlar 
Testi yaklaşımından faydalanılmıştır. ARDL yönteminin başlıca avantajla-
rı, farklı düzeylerden bütünleşik seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin 
aranmasına izin vermesi ve değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki ile 
kısa dönem uyarlanma sürecini ayrıştırabilmesidir. Ayrıca Pesaran ve Shin 
(1997), ARDL yönteminin otokorelasyon ve içsellik sorunlarına karşı tutar-
lı sonuçlar verdiğini savunmuşlardır. Bu doğrultuda, değişkenler arasındaki 
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uzun dönemli ilişkinin geçerliliğinin sınanması amacıyla tahmin edilecek 
denklem şu şekildedir;

          (2)

Denklem 2’de bulunan ifadelerden , fark işlemini; , gecikme sayısını sim-
gelerken,  ortak anlamlılıklarını test etmek için alt ve üst sınırı belirleyen  
istatistiği hesaplanmaktadır. Bu doğrultuda, değişkenler arasında eşbütün-
leşme ilişkisinin olmadığı yönündeki boş hipotez , alternatif 
hipoteze karşı   sınanmaktadır. Model oluşturulurken gecikme 
uzunlukları Schwarz Bilgi Kriterine göre belirlenmiştir.

5. AMPİRİK BULGULAR
Çalışmada kullanılan değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişkinin varlığı, 
ARDL sınırlar testi yaklaşımı incelenmiştir. Testin prosedüründe öncelik-
le ele alınan her model için F-istatistikleri hesaplanarak kritik değerler ile 
karşılaştırılmaktadır. Daha sonra modelin uyumunun incelenmesi amacıyla 
varsayım testleri yapılmıştır. Son olarak petrol rantının tarımsal katma değer 
üzerindeki etkileri kısa ve uzun dönemli olarak incelenmiştir.

Tablo 1’de tahmin edilen ARDL modelleri ve F-istatistikleri görülmekte-
dir. Elde edilen F-istatistikleri, Tablo 1’de bulunan ve %5 anlamlılık düzeyi 
için oluşturulan kritik değerler ile karşılaştırıldığında, Özbekistan dışında-
ki tüm ülkeler için değişkenler arasında eşbütünleşme olmadığı yönündeki 
boş hipotezin reddedildiği dolayısıyla uzun dönemli ilişkinin geçerli olduğu 
görülmektedir.

Tablo 1. Tahmin Edilen ARDL Modelleri ve F-istatistikleri

Ülke ARDL modeli F-istatistiği Alt Sınır Üst Sınır
Azerbaycan (1,0) 5.977 4.94 5.73
Kazakistan (2,0) 7.879 4.94 5.73
Kırgızistan (1,3) 5.802 4.94 5.73
Özbekistan (0,1) 2.185 4.94 5.73

Not: Kritik değerler Pesaran vd. (2001), Tablo CI (iii)’den alınmıştır. Kritik 
değerler % 5 anlamlılık düzeyine göre alınmıştır.

Değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu belirlenen ülkeler için uzun 
ve kısa dönemli katsayıları belirlemeden önce, kurulan modellerin uyumu-



bilig
GÜZ  2017/SAYI  83

• Destek, Okumuş, Yıldırım, Tarımsal Katma Değer Üzerinde Hollanda Hastalığı Etkileri: 
Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan için Bulgular •

234

nun sınanması amacıyla varsayım (teşhis) testleri yapılmıştır. Varsayım test-
leri sonuçları Tablo 2’de görülmektedir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde 
tüm ülkeler için; Breusch - Godfrey LM testi (SERIAL) sonucunda model-
lerde otokorelasyon sorununun olmadığı, ARCH testi sonucunda tüm mo-
deller için hata terimlerinin sabit varyans varsayımını sağladığı, Jarque-Bera 
testi (NORMALITY) sonucunda hata terimlerinin normal dağılıma sahip 
oldukları ve Ramsey testi sonucunda da doğru fonksiyonel formun kullanıl-
dığı görülmektedir. Ayrıca CUSUM ve CUSUMQ (Cumulative sum and 
cumulative sum of squares) testleri sonucunda da katsayıların istikrarlı ol-
dukları gözlemlenmiştir.

Tablo 2. Uzun ve Kısa Dönemli Katsayılar ile Varsayım Testleri

Bağımlı Değişken: Tarımsal Katma Değer (lnTKD)
Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan

Uzun Dönem
Sabit 9.455** [2.806] 0.747 [0.196] 2.244** [2.653]
lnPR -0.206** [-2.142] 0.579* [1.842] 0.853 [0.285]

Kısa Dönem
lnPR -0.199** [-2.423] 0.133* [1.799] 0.167** [2.817]

ECT(-1) -0.080*** [-4.492] -0.115*** [-5.412] -0.018*** [-3.610]
Varsayım Testleri

SERIAL 0.337 (0.718) 0.035 (0.965) 0.951 (0.416)
ARCH 0.339 (0.567) 0.079 (0.781) 0.103 (0.751)

NORMALITY 0.304 (0.858) 0.704 (0.703) 0.525 (0.769)
RAMSEY 0.198 (0.661) 1.803 (0.199) 1.799 (0.204)
CUSUM İstikrarlı İstikrarlı İstikrarlı

CUSUMQ İstikrarlı İstikrarlı İstikrarlı

Not: *, **, *** sırasıyla %10, %5 ve %1 düzeyinde istatistiki olarak anlamlılığı ifade et-
mektedir. Köşeli parantez içerisindeki değerler t-istatistiklerini, Parantez içerisindeki değerler 
ise olasılık (prob.) değerlerini göstermektedir. Varsayım testleri uygulanırken F-istatistikleri 
kullanılmıştır.

Tablo 2’de bulunan uzun ve kısa dönemli katsayılar incelendiğinde ise, Azer-
baycan için petrol rantının hem uzun hem de kısa dönemde tarımsal katma 
değeri negatif yönde etkilediği görülmektedir. Buna karşın, Kazakistan için 
petrol rantının, tarımsal katma değeri uzun ve kısa dönemde pozitif yönde 
etkilediği; Kırgızistan’da ise petrol rantının tarımsal katma değer üzerindeki 
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pozitif yönlü etkisinin sadece kısa dönem için geçerli olduğu sonucuna ula-
şılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, tarım sektörü üzerinde Hollanda has-
talığı etkilerinin sadece Azerbaycan için geçerli olduğu görülmektedir. Ka-
zakistan ve Kırgızistan’da ise doğal kaynaklar aracılığıyla elde edilen rantın 
ekonomik sistem içerisinde etkin kullanıldığı ve özellikle tarım sektörüne 
olumlu etkilerinin olduğu görülmektedir. Hata düzeltme terimleri incelen-
diğinde ise ECT katsayılarının tüm ülkeler için negatif işaretli ve istatistiki 
olarak anlamlı oldukları görülmektedir. Bannerjee vd. (1998)’e göre negatif 
işaretli ve istatistiki olarak anlamlı olan hata terimi, tahmin edilen uzun 
dönemli ilişkinin istikrarlı olmasına ve modelde oluşacak dengesizliklerin 
uzun dönemde giderileceğine işaret etmektedir. Söz konusu ülkeler arasında 
bir kıyaslama yapıldığında, en yüksek uyarlanma hızına sahip olan ülkenin 
dolayısıyla modelde oluşacak dengesizliklerin en kısa sürede giderileceği ül-
kenin Kazakistan olduğu görülmektedir.

Çalışmada elde edilen ampirik bulguların, Hasanov (2013) çalışmasında 
elde edilen Azerbaycan ekonomisi için Hollanda Hastalığı’nın geçerli oldu-
ğu bulgusu ile tutarlı olduğu görülmektedir. Buna karşın, Hasanov (2013) 
çalışmasında Hollanda Hastalığı etkileri, petrol rantının ticarete konu olan 
ve ticarete konu olmayan sektörlere etkisi aracılığıyla incelenmiştir. Bu ça-
lışmada ise Hollanda Hastalığı’nın Azerbaycan tarım sektöründeki geçerli 
olduğu bulgusu yönünden farklılaşmaktadır.

6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada seçilen dört Türk Cumhuriyeti (Azerbaycan,  Kazakistan, Kır-
gızistan ve Özbekistan) için tarım sektörü üzerinde Hollanda Hastalığı’nın 
etkileri 1991-2013 dönemi baz alınarak ele alınmıştır. Bu doğrultuda pet-
rol rantının söz konusu ülkelerin tarımsal katma değeri üzerindeki etkileri 
ARDL sınırlar testi yaklaşımı incelenmiştir.

Çalışma sonucunda Özbekistan dışındaki tüm ülkeler için petrol rantı ve ta-
rımsal katma değer arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı desteklenmiştir. 
Uzun ve kısa dönemli parametreler incelendiğinde; Azerbaycan için petrol 
rantının, tarımsal katma değeri kısa ve uzun dönemde olumsuz yönde etki-
lediği; Kazakistan için petrol rantının kısa ve uzun dönemde tarımsal katma 
değeri pozitif yönde etkilediği; Kırgızistan için ise petrol rantının tarımsal 
katma değeri sadece uzun dönemde pozitif yönde etkilediği sonucuna ula-
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şılmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda tarım sektörü üzerindeki Hol-
landa Hastalığı etkilerinin sadece Azerbaycan için geçerli olduğu söylene-
bilmektedir. Kazakistan ve Kırgızistan için ise petrolden elde edilen rantın 
etkin kullanıldığı çıkarımı yapılabilmektedir. Özbekistan için petrol rantı 
ile tarım sektörü arasında uzun dönemde herhangi bir ilişki bulunamamış-
tır. Çalışmada elde edilen sonuçlar için yapılacak politika önerileri, ticarete 
konu olan sektördeki daralmanın yol açtığı sosyal ve özel faydalar açısından 
değerlendirilmelidir. Özellikle Azerbaycan için Hollanda hastalığının geçerli 
olması, daralma gösteren tarım sektörünün ekonomiye sağladığı sosyal ve 
özel faydaları karşılaştırarak ulaşılacak net fayda açısından incelenmelidir. 
Net faydanın pozitif olması durumunda tarım sektöründeki daralmaya kar-
şı herhangi bir hükümet müdahalesi gerekmeyecektir. Buna karşın, tarım 
sektöründeki daralma ile birlikte net faydanın negatif olması durumunda, 
hükümet müdahalesi gerekli olacaktır. Hükümet müdahalesi ise tarım sek-
töründeki daralmanın kaynaklandığı etkiye göre belirlenmelidir. Söz konu-
su daralma harcama etkisi kaynaklı ise halkın tercihlerini ticarete konu olan 
mallar lehine yöneltecek politikalar; kaynak hareketi etkisi kaynaklı ise üre-
tim faktörleri fiyatındaki artışları engelleyici politikalar izlenmelidir.

Açıklamalar
1  Petrol rantı kavramı, dünya fiyatlarındaki ham petrol üretiminin değeri 

ile toplam üretim maliyeti arasındaki farkı ifade etmektedir.
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Abstract

This studyinvestigatestheexistence of Dutchdisease with the role of oilrents on 
agriculturalvalueadded in selected Turkish Republics (Azerbaijan, Kazakhstan, 
Kyrgyzstan and Uzbekistan) fortheperiod from 1991 to 2013. Forthispur-
pose, weuse ARDL bound test approach and the resultsshowtha tthere is a 
long-runrelation ship between oil rentsandagriculturalvalueadded in Azerbai-
jan, Kazakhstanand Kyrgyzstan. Intheshort-run, it is concludedthatagricul-
turalvalueadded is negativelyaffectedbyoilrents in Azerbaijan. On the other-
hand, weconcludedthatagriculturalvalueadded is positivelyaffectedbyoilrents 
in Kazakhstan and Kyrgyzstan. Similarly, the negative effect of oil rents on 
agriculturalvalueaddedexistsonlyforAzerbaijan in thelong-run. The refore, the 
resultsconcluded that Dutchdisease is valid in Azerbaijan. Furthermore, there-
sultsshowthattheprosperitiesobtainedfromthenaturalresourcesareefficiencyused 
in Kazakhstanand Kyrgyzstan, but theneutralityrelationshipexistsbetweenoil-
rentsandagriculturalvalueadded in Uzbekistan. 
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АННОТАЦИЯ
В настоящей работе выявляется наличие или отсутствие«голландскойболезни» 
дляотдельных тюркских стран (Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбе-
кистана) в контексте связи нефтянойрентыисельскохозяйственной добавленной-
стоимостив 1991-2013 гг.С этой целью мы используем подход ARDL, связанный 
с тестированием, и результаты показывают, что между нефтяной рентой и сель-
скохозяйственной добавленной стоимостью в Азербайджане, Казахстане и Кы-
ргызстане существует долгосрочная зависимость. В краткосрочной перспективе 
делается вывод о том, что нефтяная рента отрицательно влияет на сельскохо-
зяйственную добавленную стоимость в Азербайджане.С другой стороны, данные 
из Казахстана и Кыргызстана показывают, что в этих странах нефтяная рента 
положительно сказалась на добавленной стоимости агропромышленного комплек-
са. Аналогичным образом, негативный эффект нефтяной ренты на добавленную 
стоимость сельского хозяйства существует только для Азербайджана в долго-
срочной перспективе.Поэтому в результате было установлено, что голландская 
болезнь проявляет себя в Азербайджане. Кроме того, результаты показывают, что 
преимущества, полученные от использования природных ресурсов, эффективно 
используются в Казахстане и Кыргызстане, в то время как для Узбекистана надо 
отметить нейтральное взаимоотношение между нефтяной рентой и добавленной 
стоимостью сельского хозяйства.

Ключевые слова
Голландская болезнь (Эффект Гронингена), сельскохозяйственная добавленная 
стоимость, нефтяная рента, тестирование ARDL.
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