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Abstract:
Although the advocates of the market seem to have won the "market or state" debate in the
economics literature, it is not possible to talk about a market order in which the state is completely
absent. The state has an important role in the market system, at least to provide the necessary legal
basis for the treatment of free-market conditions. The reliability of the contracts, which form the basis
of the system, is directly related to the political and legal system in the country. In addition, the
purpose for which policymakers use this authority and their management style is closely related to the
functioning of the market mechanism. For this reason, studies have gained popularity that examines
the quality of administration and the ability of the state to manage beyond its size. The alteration in
the handling of the market-state relationship is not limited to this, the concept of administration has
changed as well. The concept of governance, which expresses the management activity of the state in
mutual interaction with the public, has come to the fore instead of the ability of the state to govern
alone. This study aims to investigate the relationship between the quality of governance and youth
unemployment, which has been on the agenda quite frequently in recent years. For this purpose, using
the World Bank Governance Indicators, the relationship between the governance quality of 38 OECD
member countries and youth unemployment rates was investigated with panel data analysis
management for the period 2002-2019. As a result of the preliminary tests, the Driscoll-Kraay Standard
Error Estimator Test was determined as the appropriate method. As a result of the analysis, it was
found that as the quality of governance increased, the youth unemployment rate decreased both in
total and in grouping according to gender.

Keywords: Youth Unemployment, Governance Quality, Panel Data Analysis
JEL Codes: E24, G38, C33

VI. International Conference on Economics
May 13-15, 2022, Anadolu University, Eskişehir, Turkey

Yönetişim Kalitesi Genç İşsizliği Etkiler mi? OECD Ülkelerinden
Kanıtlar
Özet:
İktisat yazınında “piyasa mı devlet mi?” tartışmasını piyasa yanlıları kazanmış gibi görünse de devletin
tamamen olmadığı bir piyasa düzeninden bahsetmek mümkün değildir. Devlet en azından serbest
piyasa koşullarının işlemesi için gerekli hukuki zemini sağlamak adına piyasa sistemi içerisinde önemli
bir role sahiptir. Sistemin temelini oluşturan sözleşmelerin güvenirliği ülkedeki siyasal sistem ve hukuk
sistemi ile birebir ilişkilidir. Ayrıca politika yapıcıların, ellerindeki bu yetkiyi hangi amaçla kullandıkları
ve yönetim tarz ve anlayışları piyasa mekanizmasının işleyişini yakından ilgilendirmektedir. Bu nedenle
günümüz yazınında devletin büyüklüğünden öte yönetebilme kabiliyetini temsil eden ve yönetimin
kalitesini gösteren değişkenler ile yapılan çalışmalar popülerlik kazanmıştır. Piyasa devlet ilişkisinin ele
alınışındaki farklılaşma bununla da kalmayıp, yönetim kavramı da değişikliğe uğramış, tek başına
devletin yönetme kabiliyeti yerine devletin halkla karşılıklı etkileşim içerisinde yürüttüğü yönetim
faaliyetini ifade eden yönetişim kavramı ön plana çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı yönetişim kalitesi ile
son yıllarda oldukça sık gündeme gelen genç işsizlik arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Bu amaçla Dünya
Bankası Yönetişim Göstergeleri kullanılarak 38 OECD üyesi ülkenin yönetişim kalitesi ile genç işsizlik
oranları arasındaki ilişki 2002-2019 dönemi için panel veri analiz yönetimi ile araştırılmıştır. Yapılan ön
testler sonucunda Driscoll-Kraay Standart Hata Tahmincisi Testi uygun yöntem olarak belirlenmiştir.
Analiz sonucunda yönetişim kalitesi arttıkça genç işsizlik oranının hem toplam da hem de cinsiyete göre
yapılan gruplandırmada azaldığı bulgusuna ulaşılmıştır.
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