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ÖZET
Net göçün ev sahibi ülke üzerindeki makroekonomik etkileri hem akademisyenler hem de uzmanlar tarafından
uzun zamandır araştırılmaktadır. Fakat göçün ev sahibi ülke ekonomisi üzerindeki etkileri hakkında hâlen bir
fikir birliğine varılamamıştır.
Bu çalışmada, 1990-2014 yılları arasında üç İskandinav ülkesinde (Danimarka, Norveç ve İsveç) göçün işgücü
piyasasındaki etkisi Panel Vektör Otoregresyon (PVAR) modeli kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada PVAR
modelinin kullanılmasının nedeni net göç, kişi başına düşen gelir, işsizlik oranı ve ortalama ücret arasındaki
dinamik ilişkinin araştırılmak istenmesidir. Bu çalışmada, PVAR modeline dayalı olarak Granger nedensellik
testi, varyans ayrıştırma analizi ve etki-tepki fonksiyonları incelenmiştir.
Etki-tepki fonksiyonlarının sonuçlarına göre, net göçün ortalama ücretteki bir şoka pozitif tepki verdiği, işsizlik
oranındaki bir şoka ise negatif tepki verdiği görülmektedir. Bununla birlikte, net göçte meydana gelecek bir
standart sapmalık şokun kendi gelecek değerleri üzerindeki etkisi pozitif olarak hesaplanmıştır. Kısacası,
İskandinav ülkelerinde ortalama ücretlere yönelik pozitif bir şokun göçmenleri bu ülkeye çekeceği sonucuna
ulaşılmıştır. Bunun yanında, işsizlik oranlarındaki pozitif bir şoka net göçmen sayısının vereceği tepkinin negatif
olduğu görülmüştür. Bunun nedeni ev sahibi ülkedeki istihdam olanaklarının azalması ve göçmenler için iş
bulma fırsatlarının zorlaşması olabilir. Son olarak, net göçteki pozitif bir şokun ev sahibi ülkeye gelecek
göçmenlerin sayısını artıracağı tespit edilmiştir. Bunun temel nedeni olarak göçmenlerin ev sahibi ülkeye
zamanla akraba ve yakınlarını da getirmesi gösterilebilir.
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ABSTRACT
The macroeconomic effects of net migration to host countries have been investigating by both scholars and
experts for a long time. However, there is no consensus about its effects on the host economies in the literature.
This paper investigates the impact of immigration on the labor market in three Scandinavian countries
(Denmark, Norway, and Sweden) from 1990 to 2014 through using a Panel Vector Autoregression (PVAR)
model. We use the PVAR model because of investigating dynamic interlinkages between net migration, income
per capita, unemployment rate, and average wages. In this study, we perform Granger causality test, variance
decomposition analysis, and impulse-response functions but we mainly focus on the results of impulse-response
functions.
Empirical results indicate that net migration flow gives positive responses to shock in average wage while gives
negative responses to shock in the unemployment rate. Moreover, a standard deviation shock in net migration
has a positive impact on its future values. In short, a positive shock in average wage in Scandinavian countries
attract immigrants from abroad. Besides, a positive shock in unemployment rate leads to decrease in net
migration in following years because employment opportunities in the host country deteriorate, and it becomes
harder for immigrants to find a job. Lastly, a positive shock in net migration causes an increase in the number
incomers in following periods. This result may be due to the fact that immigrants bring their kith and kin to the
host country with time.
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