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ÖNSÖZ
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KISALTMALAR VE SİMGELER
TBMM:

Türkiye Büyük Millet Meclisi

MEB:

Milli Eğitim Bakanlığı

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı

İDT:

İktisadi Devlet Teşekkülü

DİB:

Diyanet İşleri Başkanlığı

MB:

Maliye Bakanlığı

AB:

Adalet Bakanlığı

SDF:

Sanayi Destekleme Fonu

UDHB:

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

KİT:

Kamu İktisadi Teşekkülü

SSK:

Sosyal Sigortalar Kurumu

GSMH:

Gayri Safi Milli Hasıla

GSYH:

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

SMH:

Safi Milli Hasıla

AR-GE:

Araştırma ve Geliştirme

EKK:

En Küçük Kareler Yöntemi

VECM:

Eş Bütünleşme ve Vektör Hata Yöntemi

VAR:

Vektör Otoregresif Model

TCMB:

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

DPT:

Devlet Planlama Teşkilatı (Kalkınma Bakanlığı)
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GİRİŞ
Ekonomi literatüründe devletin faaliyetleri ve varlığı konusunda
temel iki farklı görüş söz konusudur. Bu görüşlerden birincisi
Klasiklerin, devletin ekonomik faaliyette bulunmaması gerektiği
görüşüdür. Aksi halde devletin ekonomik yaşama müdahalesinin
ekonominin genel dengesini bozacağını savunurlar. İkinci görüş ise
1930’lu

yıllarda

ortaya

çıkan

Keynesyenler’in

görüşüdür.

Keynesyenler, devletin maliye politikaları ile ekonomik düzene
müdahale

etmesi

gerektiğini

savunurlar.

Devletin

ekonomiye

müdahalesi, gerçekleştirdiği kamu harcamalarının miktarıyla ortaya
koyulur. 1930’lu yıllardan günümüze kadar Keynesyen politikaları ile
birçok

ekonomide

harcamalarının

artışı,

devletin

rolü

devletin

zamanla

ekonomideki

artmıştır.
rolünün

Kamu
arttığını

göstermektedir.
Klasik iktisadi görüş düşünülecek olursa, kamunun ağırlığının
ekonomideki payının sürekli artması harcamaların verimliliğini ve
etkinliğini azaltacağından, ekonomik büyüme hızı da yavaşlayacaktır.
Bu durum, büyük oranda kamunun etkin olmayışından, ayrıca
düzenleyici faaliyetlerin sisteme çok fazla bir maliyet yüklemesinden
kaynaklanmaktadır. Ayrıca yanlış uygulanan siyasi politikaların
varlığı

göz

önüne

alındığında,

sistemin

verimliliği

zamanla

azalmaktadır (Işık ve Alagöz, 2005:64). Bu durumun tersine,
Keynesyen görüşe göre; kamunun bir ekonomi için itici güç olduğu;
yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik büyüme ve kalkınmanın
sağlanmasında çok önemli bir payının olduğu söylenebilir (Ram,
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1986:191). Bu iki zıt düşünceye bakıldığında, kamu harcamaları ve
ekonomik büyüme arasında sıkı bir ilişki vardır; fakat birinde kamu
harcamaları

ekonomik

büyümeyi

engellemekte,

diğerinde

ise

artırmaktadır.
Son yüzyılda, hem Klasik politikaları hem de Keynesyen
politikaları

uygulayan

çoğu

ülkedeki

ekonomik

ilerlemeler

incelendiğinde kamu harcamalarındaki artışlar ciddi bir noktaya
ulaşmıştır. Kamu harcamalarındaki yükselişin, ekonomik gelişme
sonucu mu meydana geldiği yoksa siyasi iradelerin bu harcamaları
ekonomik gelişmeyi gerçekleştirmek için bir politika aracı olarak
kullanmalarından mı kaynaklandığı sorusu bu noktadaki çalışmaların
kaynağı olmuştur.
Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişki
ekonomi literatüründe farklı iktisadi yaklaşımlar ve teoriler tarafından
incelenmiş, araştırılmış ve açıklanmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada
amacı, Türkiye’de kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkinin yönünün bulunmasıdır. Bu amaçla konu önce teorik
yönleriyle ele alınmış ve daha sonra da kamu harcamaları ile iktisadi
büyüme arasındaki ilişki, çeşitli çalışmaların sonuçları incelenerek
yorumlanmıştır.
Çalışma, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde,
çalışmanın amacı ve varmak istediği sonuç açıklanmaktadır.
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Çalışmanın birinci bölümünde, temel kavramlar açıklanarak
kamu

harcamalarının

sınıflandırılması

gerçekleştirilmiştir.

Bu

sınıflandırmada kamu harcamalarının türlerinin her biri ayrı başlık
altında

tanımlanmıştır.

Örneklerle

de

bu

harcama

türleri

pekiştirilmiştir.
Çalışmanın ikinci bölümünde, ekonomik büyüme kavramı ve
tanımı üzerinde durulmuştur. Daha sonra ekonomik büyümenin
niteliği ve unsurları üzerinde durulmuştur. Ekonomik büyüme kavramı
üzerinde genel bir değerlendirme yapıldıktan sonra ekonomik büyüme
kavramının tanımı, büyümenin belirleyicileri, büyümenin ölçülmesi ve
büyüme teorilerinin tarihsel gelişim içerisinde nasıl şekillendiği ele
alınmış ve açıklanmıştır. Bu bölümde ekonomik büyüme teorileri içsel
büyüme ve dışsal büyüme teorileri olarak ikiye ayrılmış ve ayrı ayrı
incelenmiştir. Bölüm sonunda ise kamu harcamaları işle ekonomik
büyüme arasında nasıl bir ilişki olduğu ortaya koyulmuştur.
Bu çalışmanın üçüncü bölümünde kamu harcamaları ile
ekonomik büyüme arasındaki ilişki OECD ülkeleri için 2000-2016
dönemi verilerinden hareketle panel veri analizi kullanılarak test
edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak değişkenliklerin durağanlıkları
birim kök testleri yardımıyla sınanmış ve aynı seviyede oldukları
sonucuna ulaşılmıştır. İkinci aşamada panel eşbütünleşme testleri
kullanılarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki incelenmiş ve
kamu harcamaları ile ekonomik büyümenin eş bütünleşik olduğu
görülmüştür. Son aşamada ise ekonometrik model tahminlemesi
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yapılmış ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde negatif
bir etki yaptığı bulgusu elde edilmiştir.
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BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU HARCAMALARI
Devlet geliri ve harcamaları arasındaki ilişki, bütçe açığını,
devlet harcama planlarını ve bir ülkenin vergi yapısını temsil ettiği
için birçok ekonomist ve politika yapıcı için önemlidir. Her hükümetin
temel

amacı

düşük

borç

seviyeleriyle

ekonomik

büyümeyi

iyileştirmek olduğu için, bu hedeflere ulaşmak için daha iyi eğitim
sistemi, altyapı ve iş olanaklarının geliştirilmesi daha iyi bir maliye
politikasına ihtiyaç duyulmaktadır.
Kısa vadeli bir perspektiften bakıldığında, maliye politikasının,
hükümet harcamaları toplam geliri aştığı ve bunun sonucunda ortaya
çıkan açığın hükümet tarafından finanse edildiği durumda genişletici
olduğu söylenebilir. Ancak, bu harcamalar ekonomik büyümeye
katkıda bulunursa, hükümet harcamaları arasında uzun vadeli bir ilişki
vardır. Farklı çalışmalar ekonomik büyümenin belirlenmesinin vergi
seviyelerine bağlı olduğunu göstermektedir.
1.1. KAMU HARCAMALARININ TANIMI
Kamu harcamaları, kamu ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliği
neticesinde meydana gelmiş bir tanımdır (Çelebi,1994:1). Kamunun
üstlendiği misyonun önemli bir bölümü devleti bir takım harcamalara
zorlar. Devletin

kamusal

ihtiyaçlarının

giderilmesi için bazı

hizmetlerden faydalanması, bir takım malları kullanması gerekmektedir. Örneğin, adalet hizmetlerini gerçekleştirebilmesi için hakim,
savcı, katip, yazıcı ve mübaşir gibi kişilerin hizmeti satın alınacak;
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yine adalet hizmetlerinin sunulması için binalar, araçlar, malzemeler
vb.

ihtiyaçları

giderilecektir

(Uluatam,1991:211).

Tüm

bu

açıklamalardan yola çıkarak kamu harcamaları, kamu ihtiyaçlarını
gidermek için gerçekleştirilen harcamalar olarak tanımlanabilir
(Orhaner,2007:103).
Bunlara ilave olarak iktisat literatüründe kamunun hangi kurum
ve kuruluşlarının ödemelerinin kamu harcaması olarak kabul
edildiğinin tespit edilmesi önemlidir. Kamu harcamaları, dar anlamada
kamu harcamaları ve geniş anlamada kamu harcamaları olmak üzere
iki kategoriye ayrılır. Devlet ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından
devlet hizmetlerinin karşılığı olarak yapılan ödemelere dar anlamda
kamu harcamaları denir. Bu sınıflandırmada kamu harcamalarını
yapan organlar kısıtlanmıştır. Yalnız genel bütçeli ve katma bütçeli
yönetimlerin harcamaları kamu harcaması sayılmaktadır. Genel
bütçeli ve katma bütçeli idarelerin yaptığı harcamaların yanında sosyal
sigortalar

kurum

ödemeleri,

iktisadi

devlet

teşekküllerinin

ödemelerini, vergi muafiyet ve istisnaları gibi yapılan harcamalara
geniş anlamda kamu harcamaları denir. Geniş anlamda kamu
harcamalarına iktisadi kamu harcamaları da denmektedir. Bu tür
harcamalar

her

(Kalenderoğlu,2005:31).

ülkede

farklılık

arz

etmektedir
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1.2. KAMU HARCAMALARININ SINIFLANDIRILMASI
Kamu

harcamalarının

kategorilere

ayrılmasının

başlıca

faydaları;
- Kamu harcamalarının kategorilere ayrıldığında nasıl, nereye,
ne kadar ödeme veya harcama yapılacağı kolay ortaya
koyulmaktadır. Bundan ötürü bu kategorilere ayırma, bütçe
çalışmalarına büyük kolaylıklar sağlar.
- Kamu harcama veya ödemelerinin kategorilere ayrılması,
kamuya ait fonksiyonların özelliklerini tespit etmede, bütün
fonksiyonlar içindeki harcamaya konu usulleri incelemede
büyük fayda sağlar.
- Kamu

harcamalarının

kategorilere

ayrılması,

bütçe

uygulamalarında, Maliye Bakanlığı’nın, Sayıştay’ın ve
Türkiye

Büyük

Millet

Meclisi’nin

gerçekleştirdiği

denetlemelerde fayda sağlamaktadır.
- Kamu harcamalarının kategorilere ayrılması, plan ve bütçe
ilişkileri açısından önem arz eder. Kamu harcamalarının
kategorize edilmesi plan ve bütçe arasında mümkün olan en
faydalı uyumu sağlamaktadır.
- Kamu

harcamalarının

harcamalarının

meydana

kategorize

edilmesi,

devletin

getirdiği

sonuçları,

etkileri,

toplumsal hasılaya katkıları, toplumda meydana getirdiği
yükü inceleme ve tespit etme açısından fayda sağlamaktadır.
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- Kamu

harcamalarının

kategorize

edilmesi,

kamu

harcamalarının veya ödemelerinin mali politika aracı olarak
kullanılmasında hedefe ulaşmayı ne denli sağladığını ortaya
koymada fayda sağlamaktadır (Orhaner,2007:112-113).
Kamu harcamalarındaki değişme ve gelişmelerin takip
edilmesi, hangi alanlarda azalış veya artış içinde olduğunun ortaya
koyulması, sağlıklı bir sınıflandırma yapmak ile mümkündür
(Uluatam,1991:149). Pek çok fayda sağlayan bu sınıflandırma
yöntemi

literatürde

farklı

türlerde

yapılabilmektedir.

Bu

sınıflandırmada; kamu harcamaları ile gerçekleştirilmesi öngörülen
görevler, kamu ödemelerinin ekonomik nitelikleri, ödemeyi yapan
tüzel kişinin niteliği, kamu ödemelerinin kalkınma planlarıyla olan
münasebetleri, kamu ödemelerinin mali politikalar ve sosyal
politikalarındaki önemi gibi kriterler baz alınabilir. Fakat bu
çalışmada kamu harcamalarının ekonomik, idari ve fonksiyonel
sınıflandırmaya ayrılmasına yer verilecektir.
1.2.1. Ekonomik Ayrıma Göre Sınıflandırma
Kamu harcamalarının bu tür kategoriye ayrılmasında kamu
harcamalarının; harcamaya veya yatırıma yönelik olması, üretim
kapasitesindeki meydana getirdiği artış, mal ve hizmet karşılığında
yapılması veya transfer ve yardım niteliğinde olması baz alınmaktadır.
Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılması gider ve hizmet
planlamasında ve etkin kaynak tahsisinde fayda sağlamaktadır
(Orhaner,2007:115). Bu açıdan ekonomik ayrıma göre kamu
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harcamaları; cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer
harcamaları olarak üçe ayrılır.
1.2.1.1.Cari Harcamalar
Cari harcamalar, devletin yerine getirmekle mecbur olduğu
hizmetler için yapılan ödemeler, ilave çalışma ücreti, hizmet alımı ve
demirbaş eşya alımlarından meydana gelmektedir (Güner,2002:35).
Daha geniş bir tanımlamaya göre, bir yıl içerisinde bir veya birden çok
kullanmakla tükenen, kamu tüketimiyle alakalı olan, sağladığı fayda
süreklilik göstermeyen, ama hemen her yıl tekrar eden mal ve
hizmetler için yapılan ödemelere carı harcamalar veya ödemelerdir.
Cari harcamalara örnek; maaşlar, elektrik,su ve yakıt ödemesi,
kırtasiye

masrafları,

kiralar

vb.

ödemeler

gösterilir

(Kalenderoğlu,2005:45). Cari ödemelerin bir bölümü kamunun
tüketimiyle alakalıyken diğer bir bölümü de iktisadi gelişmeyle
ilgilidir. Bu ödemeler insanlara yönelik ödemelerdir. Bu tür
ödemelerin meydana getireceği etkiler cari dönemde yok olmadığı
halde,

somut

varlıkları

olmadığından

cari

ödeme

olarak

adlandırılmaktadır (Türk,1992:84).
Ekonomik

kalkınma

sürecinde

eldeki

kıt

kaynaklarla

gerçekleştirilen kamu yatırımlarından en üst düzeyde verim elde
etmek

için

yeterli

miktarda

cari

ödeme

gerçekleştirilmesi

gerekmektedir. Bu tarz ödemelerin yeterli seviyede gerçekleşmemesi
durumunda üretimde meydana gelen kalite düşüşü, uzun dönemde
ekonominin gelişimini ve büyümesini engelleyen etkenlerin meydana
gelmesine ortam hazırlayabilmektedir (Ulutürk,1998:114-115).
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Bu sebeple cari ödemeleri kamu harcamaları içinde önemli bir
paya sahiptir Bütçe yapımızda cari ödemeler, personel ve diğer cari
harcama kalemlerinden meydana gelmektedir. Personel harcamaları
bağlamında; aylıklar, sözleşmeli personel giderleri, işçi ücretleri, gıda
ve tedavi yardımları ve cenaze giderleri yer almaktadır. Diğer cari
harcamalar ise; hizmet alımları, yolluk ve yevmiyeler, tüketim malları
ve demirbaş alımları ve diğer ödemelerden meydana gelmektedir
(Taşkesti,2006:27).
1.2.1.2.Yatırım Harcamaları
Yatırım harcamaları veya ödemeleri; üretimi artıran, üretkenliği
pozitif yönde etkileyen, kaynakların daha verimli ve etkin
kullanılmasına olanak sağlayan, üretim faktörlerinin verimliliğini
artıran genellikle sağlam nitelikte ve faydası birden fazla seneye
yaygın mallara yapılan ödemelerdir (Gürsoy, 1978:132).
Yatırım harcamalarının sağladığı faydalar devamlılık gösterir.
Yatırım harcamalarına örnek; yol, köprü ve baraj yapımı, etüt
çalışmaları, proje giderleri, yapı tesis giderleri gibi gösterilebilir
(Kalenderoğlu,2005:45). Devlet, ekonominin genel dengesini bozucu
hamlelerden veya girişimlerden uzak durması ile klasik ekonomik
düşünce içerinde yatırım harcamalarının önemi yok denecek kadardır.
Devletin ekonomi içerisinde aldığı rolün değişme ve gelişmesine bağlı
olarak, bütçe içindeki yatırım harcamaların payı ve önemi her geçen
gün daha da artmıştır. Özellikle 1929-1930 ekonomik krizi ve
Keynes’den sonra, devletin elindeki mali ve ekonomik imkanlarla,
ülke ekonomisi içindeki öneminin ve rolünün arttığı saptanmaktadır.
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İstihdam düzeyinin artması, ekonomik büyüme ve kalkınma
uğraşları, gelir adaleti ve ekonomik dengenin tesis edilmesi
noktasında devlet, diğer araçlarla beraber kamu harcamaları yoluyla
da etkin olmak gereği ve ihtiyacı hissetmiştir. Söz konusu etkilerin
sağlanması ve devamlılığı bakımından, cari ödemelerin de fonksiyonu
ve katkısı çok olmakla beraber, özellikle yatırım harcamaları; bir
yönden kaynakların etkin ve verimli kullanılması, diğer taraftan
dengeli kalkınma ve istihdam seviyesinin artırılması bakımından
büyük öneme sahiptir. Ülkenin sosyo-ekonomik durumuna, finansal
koşullarına

ve

sosyo-ekonomik

hedeflerin

gerçekleştirilmesi

yönünden gösterilen gayret ve tercihlere göre, yatırım harcamaları;
üretim

araçları

ve

kapasitesinin

artırmaya

yöneliktir

(Akdoğan,1999:86).
Yatırım harcamalarının meydana getirdiği etkiler uzun dönemde
meydana geleceği için hükümetlerin belli dönemlerde bu tür
harcamalardan kaçınması olasılığı fazladır. Böyle bir durumda
ekonominin üretim gücünü kısıtlayıcı, daraltıcı bir etki meydana
gelmekte

ve

ekonomik

büyüme

sınırlandırılmış

olmaktadır

(Ulutürk,1998:115-116). Yatırım harcamalarının kısa dönemde toplam
talebi artırıcı, uzun dönemde ise toplam kapasiteyi artırıcı özelliği söz
konusudur. Bu anlamda, kısa dönemde enflasyonist etki meydana
getirse de uzun dönemde toplam arzda genişletici etkisinden dolayı
enflasyonist etkiyi frenleyecektir (Özbaran,2004:118).
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1.2.1.3.Transfer Harcamaları
Transfer ödemeleri; mal ve hizmet karşılığında yapılmayan,
toplumun sosyal bakımdan güçlü kalmasına dönük olan, şahıslara ve
sosyal gruplara karşılıksız olarak verilen satın alma gücüdür. Şekil
olarak transfer ödemleri adeta bir negatif vergidir. Transfer ödemeleri
şirketlere veya tüketicilere yapılmaktadır. Sosyal sigorta ödemeleri,
fakirlere yapılan yardım ödemeleri, öğrencilere verilen burslar, engelli
ve yaşlılara aktarılan paralar vb. kişilere gerçekleştirilen ödemeler
transfer harcamalarıdır (Orhaner,2007:115-116). Yine benzer bir
tanımlamada milli gelir üzerinde direkt olarak bir değişiklik
yapmadan, sadece satın alma gücünün kişilere ve sosyal gruplara
bedelsiz,

karşılıksız

aktarılmasına

transfer

ödemeleri

denir

(Kalenderoğlu,2005:43).
Transfer ödemeleri kendi içinde alt kategorilere ayrılır:
- Dolaylı ve Dolaysız Transfer Harcamaları
- Gelir ve Servet Transfer Harcamaları
- Verimli ve Verimsiz Transfer Harcamaları
Dolaylı transfer harcamaları, tüketiciler bakımından, bir takım
mal ve hizmetlerin fiyatlarının düşürülmesi amacıyla aktarılan
sübvansiyonlardır. Üretici bakımından ise maliyetleri düşürmek için
gerçekleştirilen vergi iade, muafiyeti, istisnaları, yatırım kolaylıkları,
hazine teşvikleri gibidir. Dolaysız transfer harcamaları, şahısların
gelirlerini doğrudan artıran transfer ödemeleridir. Örneğin; mamüliyet
aylıkları, fakirlere yapılan yardımlar, sosyal hizmetler için yapılan
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ödemeler gibi… Gelir transferi, kişinin gelirini artıran transfer
ödemeleridir. Örneğin; aylık, ücret gibi… Servet veya sermaye
transferi, sermaye birikimine sebep olan ödemelerdir. Mesela; savaş
tazminatları, mesken yapım yardımları, iş kurmak için yapılan
yardımlar örnek verilebilir (Kalenderoğlu,2005:43-44).
Verimli – verimsiz transfer harcamaları, devletin gerçekleştirmiş
olduğu ödemelerin üretim seviyesi üzerinde herhangi bir değişiklik
meydana getirip getirmediğine göre bakılır. İktisadi hedefli transfer
ödemeleri üretim ve hasıla üzerinde etkin olduklarından verimli
transfer ödemleri olarak adlandırılırken, sosyal amaçlı transfer
ödemeleri ise üretim üzerinde herhangi bir değişiklik veya etki
meydana

getirmeksizin

yalnız

sosyal

bir

takım

hedeflerin

gerçekleşmesini sağladıkları için verimsiz transfer ödemeleri olarak
nitelendirilir (Meriç,2003).
1.2.2. İdari Ayrıma Göre Sınıflandırma
İdari ayrıma göre sınıflandırma, kamu kurum ve kuruluşlarının
idari yapısına uygun sınıflandırılması esasına göre yapılır. Harcama
yerleri, kalemleri ve miktarları konusunda bilgi vermek hedefine
yöneliktir. Bu sınıflandırma, idari teşkilat yapısının düzenlenmesinde,
koordinasyon ve iş bölümünün sağlanmasında faydalı olmaktadır
(Eker ve Tüğen,1994:81). Bu sınıflandırmanın kamunun harcama
yapan erkleri arasındaki bir sınıflandırma olmasından dolayı bu
sınıflandırmaya

organik

sınıflandırma

da

denilmektedir.

İdari

sınıflandırmaya örnek, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Yargıtay,
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Sayıştay, Türkiye Büyük Millet Meclisi, tek tek bakanlıklar vb.
birimlerin ayrımı gösterilebilir (Kalenderoğlu,2005:41).
Devlet bütçesindeki ödenekler kamu hizmetlerini yürüten çeşitli
kurum ve kuruluşlar arasında idari sınıflandırmaya göre dağıtılır.
Kamu harcamalarını gerçekleştiren dairelerin idari tablolarına göre
gerçekleştirilen sınıflandırma zamana ve mekana göre değişiklik
gösterebilir. Bu durum çeşitli zaman aralıklarıyla aynı kurum ve
kuruluşların incelenmesini zorlaştırdığı gibi uluslar arası mukayeseleri
de güçleştirir. Karşı karşıya kalınan bu tarz zorluklar nedeniyle
günümüzde idari sınıflandırma yerini fonksiyonel sınıflandırmaya
bırakmak durumunda kalmıştır (Türk,2005:52-53).
1.2.3. Fonksiyonel Ayrıma Göre Sınıflandırma
Fonksiyonel sınıflandırma, kamu harcamalarının verilen hizmet
baz alınarak sınıflandırılmasıdır (Eker ve Tüğen,1994:82). Başka bir
ifadeyle; kamu harcamaları, bu ödemeleri yapan kurum ve kuruluşlar
yerine harcamaların yöneldiği kamu faaliyetlerine, fonksiyonlarına
göre icra edilirse fonksiyonel sınıflandırma ile karşılaşılır. İdari
sınıflandırmada harcamacı kurum ve kuruluşların nerelere, ne kadar
ve hangi miktarda neler için harcama gerçekleştirdiği gözlemlenirken
fonksiyonel sınıflandırmada kamunun hangi amaçlar için, hangi devlet
fonksiyonu

için

harcama

yaptığı

ödeme

yaptığı

görülür

(Türk,2005:54-54).
Fonksiyonel sınıflandırma devletin klasik ve sosyo-ekonomik
özellikteki görevlerini göz önünde tutmaktadır. Bir görev birden fazla
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idari birim veya kısım arasında paylaşılmış olsa bile aynı başlık
altında toplanacaktır. Örnek; eğitim fonksiyonunu gerçekleştirirken
devletin yaptığı masraflara “eğitim giderleri” denir. Ülkemizde eğitim
fonksiyonunu tek başına Milli Eğitim Bakanlığı yerine getirmez. Milli
Savunma

Bakanlığı’na,

Sağlık

Bakanlığı’na,

İktisadi

Devlet

Teşekküllerine bağlı eğitim kurumlarındaki eğitimin de eğitim
fonksiyonu içinde yer alması önemlidir. Bu açıdan fonksiyonel
sınıflandırmada,
Bakanlığı’nın

eğitim
masrafları

masraflarına
değil

diğer

sadece
tüm

Milli

kamu

Eğitim

kurum

ve

kuruluşlarının da eğitim için gerçekleştirdikleri giderleri eklemek
gerekmektedir (Orhaner, 2007:113).
Aynı özellikteki kamu hizmetlerinin, bazen farklı kamu kurum
ve

kuruluşları

tarafından

gerçekleştiriyor

olması,

bu

ayrımı

güçleştirmektedir. Fakat, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir
şekilde yürütülmesi, kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, bir
takım hizmetler hiç yapılmazken bazılarının da tekerrürünün
engellenmesi, harcama rakamlarının daha anlamlı olması ve bilimsel
faaliyetlere daha yardımcı bir özellik taşıması bakımından bu ayrımın
önemi ve faydası çok büyüktür (Akdoğan, 1999:82).
Genellikle fonksiyonel sınıflandırma; eğitim, sağlık, ulaştırma,
savunma, adalet, ekonomik yönlü hizmetler ve genel hizmetler gibi
alanlardan oluşmaktadır. Bu şekilde bir kategori yapılarak kamusal
fonların hangi amaçla kullanıldığının takibi ve verilen hizmetlerin
maliyetinin ortaya koyulması daha kolay olmaktadır. Yani bu
sınıflandırma, devletin veya kamunun gerçekleştirmiş olduğu toplam
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ödemelerin hangi amaçlar için gerçekleştirildiğini göstermektedir
(Bıçak, 1996:36-37).
1.2.3.1. Genel Hizmet Harcamaları
Genel hizmet harcamaları; devletin veya kamunun genel idareye
dönük görev ve sorumluluklarını yerine getiren kamu kurum ve
kuruluşların gerçekleştirdikleri ödemeleri kapsamaktadır (Özbaran,
2004:127). Genel hizmet harcamaları, devletin veya kamunun yasama
ve

yürütme

misyonlarını

ifa

ettiği

kurum

ve

kuruluşların

harcamalarından meydana gelmektedir. Bu kurum ve kuruluşlar;
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık,
Sayıştay, Danıştay, Kalkınma Bakanlığı, DİB, İçişleri, Dışişleri ve
Maliye bakanlıklarıdır (Ulutürk, 1998:202).
1.2.3.2. Adalet ve Yargı Harcamaları
Adalet, demokrasinin saygın bir şekilde sahip olduğu ilkelerden
biridir. Felsefi olarak adalet, rasyonalite, hukuk, din, adalet, ahlak ve
eşitlik temelinde ahlaki haklarla ilişkilendirilmiştir. Ceza adaletinin
maliyet-fayda analizi, maddi ve manevi ya da sosyal maliyetleri ve
cezaevlerinin sosyal faydalarını hesaplar. Sosyal maliyetler “bir
hapishane sistemini yürütmek için gereken kaynaklara ek olarak
toplum üzerindeki yükleri” ifade eder (Piehl, Bert ve DiIulio, 1999).
Adalet ve yargı hizmetleri ülkedeki kamu düzeni ve güvenliğini
yakından ilgilendirmektedir. Hukuk devleti olmanın en önemli ön
şartlarından birisi de yargı makamlarının güvenilirliğinin ve
bağımsızlığının

tesis

edilmesidir.

Kanunların

anayasaya
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uygunluğunun denetlenmesinde ve bütün kanunların objektif bir
şekilde icra edilmesinde yargı organlarının iyi çalışması ve bağımsız
olması büyük önem taşımaktadır. Adalet ve yargı harcamaları; Adalet
Bakanlığı, Yargıtay, Sayıştay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi
Başkanlığı

ve

diğer

yüksek

mahkemelerin

harcamalarından

oluşmaktadır (Mere, 2006:57).
1.2.3.3.Savunma Harcamaları
Askeri harcamalar ve doğrudan yabancı yatırımlar birbiriyle
karşılıklı ilişki içerisindedir. Askeri harcamalar, ülkelerdeki davalara
bağlı olarak, yabancı yatırıma hem olumlu hem de olumsuz bir etkiye
sahiptir.

Askeri

harcamaların

ülkelerin

ekonomisine

getirdiği

sonuçlardan biri yatırım etkisidir. Askeri harcamalar ve yatırım
arasındaki

geçiş,

savunma

harcamalarındaki

artışın

hükümet

borçlanmasının artmasını sağlaması ve böylece hükümetin yatırım için
kullandığı fonun azalmasıdır. Buna, ülkelerin askeri sektöre daha fazla
bütçe ayırmaları için kabul etmeleri gereken bir fırsat maliyeti denir.
Askeri harcamaların olumlu etkisi, modern becerilerin getirilmesi,
ekonomik

altyapının

güçlendirilmesi

ve

işsizlik

oranının

düşürülmesidir.
Askeri harcamalar, silahlı kuvvetler, askeri harekat, askeri uzay
faaliyetleri, satın alma, askeri araştırma ve geliştirme ve askeri yardım
(SIPRI) gibi askeri faaliyetlerde kullanılan ülkelerin tüm maliyetleri
olarak tanımlanabilir. Bütün ülkeler, askeri harcamaların ekonomideki
yükünü bilmek için askeri harcamalarını ölçmelidir. Dahası, hükümet,
diğer sektörle askeri harcamaları karşılaştırarak eğitim ve sağlık gibi
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daha fazla odaklanması gereken sektörlere daha fazla öncelik
verebilir. Askeri harcamalar, ülkeler için barışçıllık düzeyini ölçebilir
ve ayrıca ülkelerin gücünü de gösterebilir.
Savunma harcamaları, ülkelerin milli güvenliklerini sağlamaları
için milli gelirlerinden ayırdıkları pay olup, egemenlik ve ulusal
varlıklarının

devamını

sağlayan

ödemelerdir.

Savunma

harcamalarında talep, ülkenin sahip olduğu teknolojinin ve potansiyel
düşmanların

bir

fonksiyonudur.

Savunma

harcamalarının

büyüklüğünün veya hacminin belirlenmesinde savunma ihtiyaçlarının
çok iyi belirlenmesi gerekmektedir. Ülkenin jeopolitik özellikleri,
ülkeler arası ilişkiler, dış politika hamleleri, ekonomik ve teknolojik
durumu ve bütçe imkanları gibi sebepler ne kadar savunma harcaması
yapılması gerektiğinin belirlenmesinde etkili olan etkenlerdir. Milli
Savunma Bakanlığı bütçesi bu ödemlerin büyük bir bölümünü
oluşturmaktadır. Bunun haricinde çeşitli kaynaklar da bulunmaktadır.
Savunma harcamalarının diğer önem arz eden kaynaklarından
biri de 1985 yılında kurulan Sanayi Destekleme Fonudur. Kurulan bu
fon ile savunma sanayi alanında yatırım gerçekleştirecek olan yerli ve
yabancı girişimciler desteklenmektedir. Savunma harcamalarının
artmasındaki en önemli nedenlerden birisi de güvenlik kuvvetlerinin
zamanın gerektirdiği ve hızla değişen, gelişen modern silahlara her
daim büyük oranda ihtiyaç duymasıdır (Güner, 2002:86-89; Ulutürk,
1998:182-189).
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1.2.3.4. Altyapı Harcamaları
“Altyapıyı tanımlamaktan çok tanıması kolaydır” (Grimsy ve
Lewis; 2002). Toplum için temel hizmetler sağlar ve bir ülkenin
kalkınmasında temel bir rol oynarlar. Mal ve hizmet üretimine olanak
sağlayarak

ekonomik

iyileşmeyi

kolaylaştırırlar.

Daha

sonra

yoksulluğun azaltılmasında kilit rol oynarlar. Altyapı hizmetleri,
hareketsiz ve topaklı olan ve gelir elde etmek için daha uzun süreye
ihtiyaç duyan sermaye yoğun mallar olarak tanımlanmaktadır.
İstatistiksel uygunluk için, ülkeler “gelişmiş” veya “gelişmekte
olan” ülke olarak belirlenmiştir. Gelişmekte olan bir ülke düşük
düzeyde maddi refahı olan bir millet olarak tanımlanabilir. Gelişmekte
olan ülkelerin nüfusları ile karşılaştırıldığında önemli bir sanayileşme
olmadığı ve orta ve düşük yaşam standardına sahip olduğu
düşünülmektedir.
"Altyapının erişimi, kalitesi ve fiyatı, bir ülkenin ve bölgenin
rekabet gücünün, büyümesinin ve yoksulluğun azaltılmasının önemli
bir etkenidir. Yeterli altyapının olmaması, üretkenlikteki kazanımları
sınırlayabilir, lojistik ve üretim maliyetini artırabilir, işletme
karlılığını azaltabilir ve fırsatları kısıtlayabilir.
Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınması ve ekonomik büyümesi
büyük ölçüde ekonomik ve verimli altyapı hükümlerine bağlıdır.
Hükümetler, altyapı hizmetlerinin ekonomik kalkınmada kilit bir rol
oynadığını, bu hizmetlerin sonucunda yoksulluğun azalacağını ve
böylelikle gelişmekte olan bir ülkenin temel meselesini ele aldıklarını
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kabul etmiştir. Altyapı hizmetleri, kolaylaştırarak toplumun refahına
doğrudan

katkıda

bulunurlar.

Bu

hizmetler;

yollar,

elektrik,

telekomünikasyon, kanalizasyon sistemi, sağlık ve eğitim gibi
hizmetlerdir. Altyapı ağı, daha düşük toplam maliyete yol açan girdi
maliyetini düşürerek sanayi / işletmelerin mal üretimini kolaylaştırır.
Bu daha düşük toplam maliyet, maliyeti azaltan pazarı büyütür. Bu
pazar genişlemesi sonuçta topluma ekonomik büyüme getirir.
Gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaçlarının ve yatırımlarının arttığı
bilinirken, altyapı hizmetlerinin tedariği hala ciddi bir eksiklik
içerisindedir. Boşluk, esas olarak fiili arzdan daha yüksek talep
nedeniyle genişlemeye devam etmektedir. Sorun, düşük gelirli
ülkelerde daha ağır olmasına rağmen orta gelirli ülkeler de büyük bir
düşüşle karşı karşıyadır. Buna ek olarak, gelişmekte olan ülkelerde
çoğu yoksul insanın yaşadığı kırsal alanlar, altyapı arzının ciddi
şekilde azalmasından geçmektedir, ancak kentsel alanlar da baskı
altındadır. Altyapı su, sıhhi tesisat, ulaşım ve telekomünikasyon
sektörlerini içermektedir.
Bu eksiklik temel olarak altyapı yatırımlarının sermaye
yoğunluğuyla karakterize olması, planlama ve inşaat için daha uzun
bir süre gerektirmesi ve kademeli olarak tam kapasite kullanımına
gelmesi, gelir elde etmek için daha uzun süreye ihtiyaç duyması ve
taşınamayan hareketsiz ve topaklı mallar olarak görülmesidir. Ancak
artan mali sıkıntılar ve kamu maliyesine yönelik rekabetçi ihtiyaçlarla
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birlikte, gelişmekte olan ülkelerdeki hükümetler altyapı güçlüklerini
karşılamak için özel katılımları göz önünde bulundurmaktadır.
Altyapı hizmetlerinin yüksek sermaye maliyeti ve artan finansal
ihtiyaçlar, sadece kamusal yetkinliğin çok üzerinde olmakta ve bu
sayede kamu kaynaklı özel altyapı tedarikine doğru vurgulanmaktadır.
Altyapı için kamu-özel-ortaklıkları sadece yüksek sermaye
maliyeti nedeniyle değil, aynı zamanda hizmetlerin daha verimli bir
şekilde sunulması için teknik inovasyon ve yönetim uzmanlığı
getirmesi açısından da hayati önem taşımaktadır. Kamu alımlarının
altyapı hizmetlerine bu yeni yaklaşımı, kamu borçlanmasının
azaltılması ve kamu idaresi verimsizliklerinin en aza indirilmesi
olarak algılanmaktadır.
Düşük gelirli ülkeler için, yüksek politik ve ekonomik risk
nedeniyle, büyük bir altyapı yatırımı eksikliği söz konusudur. Bu
yatırım eksikliği nedeniyle altyapı talebi ve arz arasındaki fark
artmaya devam etmektedir. Altyapı hükümleri bir toplumun
gelişmesine katkıda bulunduğundan, düşük gelirli ülkelerdeki bu
büyük altyapı zorluğu kalkınma sürecini yavaşlatmaktadır. Ardından,
düşük gelirli ülkeler kendilerini türbülanslı ekonomilerde özel
yatırımları teşvik eden kaçınılmaz düşük seviyeli bir denge tuzağında
bulurlar.
Altyapıya yatırım yapmak pahalıdır, ancak altyapıya yatırım
yapmamak da pahalıdır. Altyapıya yatırım yapmamanın fırsat
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maliyetleri arasında şunlar sayılabilir: artan tıkanıklık, ileriye doğru
bağlantı yoktur. İyi hareket etmede rekabet avantajının olmaması, ön
üretkenlik ve işler.
Ekonomik faaliyetlerin temel organize edicisi konumunda olan
kamu veya devlet, ekonominin sistemli ve düzenli bir şekilde
işlemesini sağlamak maksadıyla altyapı harcamalarını yapmalıdır.
Altyapı yatırımlarını genellikle devletin gerçekleştirmesinin nedeni,
toplumsal faydalarının kişisel veya özel faydalardan daha yüksek
olmasındandır.

Altyapıya

yapılan

ödemeler

üretimi

doğrudan

etkilemez; ancak üretim faktörlerinin verimliliğini ve toplumsal
faydalarını mutlak şekilde etkilemektedir. Karayolları, demiryolları,
limanlar, havayolları, telekomünikasyon, enerji, sulama vb. yatırım
harcamaları altyapı yatırımlarını meydana getirmektedir.
Yani,

ülke

ekonomisinde

üretim

imkanlarının

meydana

getirilmesi veya genişletilmesini sağlayan etkenlerin hepsi altyapı
yatırımlarının dahiline girmektedir. Bu açıdan bu tür yatırımlar,
ekonomide gerçekleştirilecek olan diğer yatırımlara yön tayin etmekte
veya yatırımların verimliliklerini artırmaktadır (Kazaz, 1990:1-8). Bu
tarz yatırımlar ülkede bulunan hem üreticileri hem de tüketicileri
olumlu yönde etkiler, katkı sağlar.
Altyapı harcamaları genellikle; Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Orman ve
Su İşleri Bakanlığı ile Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Karayolları
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Genel Müdürlüğünün harcamalarından oluşmaktadır (Özmen, 2010).
Devletler bu tarz harcamaları gerçekleştirerek oluşturdukları altyapılar
sayesinde ülke içindeki ulaşım ve lojistik maliyetlerini düşürürler,
ürün ticaret pazarlarının gelişimini ve büyümesini sağlarlar ve
ticaretin kolaylaşmasına katkıda bulunurlar. Ulaşımda elde edilen
etkinlik ve teknolojik ilerlemeler sayesinde üretim, maliyetlerin daha
az olduğu alanlarda icra edilir ve daha sonra üretim bölgelerine uzak
bölgelere kolay ve hızlı ulaşım sistemleri sayesinde düşük maliyetler
ile aktarılır. Devlet sadece üretim ve pazarlama bölgeleri büyütmek
veya geliştirmek için değil, aynı zamanda eğitim, sağlık, savunma gibi
hizmetlerin de sağlanabilmesi için ülkenin pek çok bölgesinde
yaşayan insanlara ulaşmak zorundadır. Bu tür kamu hizmetlerinin ifa
edilebilmesi

için

ulaşım

imkanlarının

geliştirilmiş

olması

gerekmektedir. Karayollarının, demiryollarının, limanlar ve hava
alanlarının tesisi ve yapımı ile devlet ekonomik gelişmede ve
büyümede önemli olan ulaşım problemini halletmekte ve bölgeler
arasında ulaştırma maliyetlerinden kaynaklanan fiyat faklılıklarını
minimuma indirmektedir. Uygun ulaşım imkanları, bir yandan üretim
bölgesinde üreticiye ödenen fiyatı artırır, bir yandan da tüketim
yerinde satış fiyatının düşmesine sebep olur (Bulutoğlu, 2002:306314).
1.2.3.5. Eğitim Harcamaları
Topluma ve bu toplum içerisinde yaşayan bireylere fayda
sağlayan en öncelikli ve önemli etken eğitimdir. İyi bir eğitim sistemi
ve eğitim için bu alanda bu sektöre yatırımlar gerçekleştirilmesi
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gerekir. Eğitimin sosyal, iktisadi ve bireysel boyutlarının var olması
devlet tarafından üretilmesi ve kontrol edilmesine sebep olmaktadır
(Özbaran,2004:129-130).
Eğitime aktarılan paralar, sunulan hizmetlerden faydalanan
kişilerin iş yapma kabiliyetlerini artırmaktadır. Eğitilmiş kişilerin
sayısının ve

niteliklerinin artıyor olması

ülke

ekonomisinde

kaynakların verimliliğinin artmasına sebep olur. Bu nedenle eğitim,
ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını kapsamaktadır. Ayrıca eğitim
ödemleri, eğitim yatırımlarının getirisi uzun dönemde kendini gösterir.
Bu sebeple bu tarz harcamalarda uzun vadeli plan ve programların
ortaya konması gereklidir. Kamu, uzun vadeli yatırım ve harcamalar
gerçekleştirebilmekte ve getirisinin kişisel olmasından öte toplumsal
umumun faydasının üzerinde durmaktır. Bu sebeple bu tarz yatırım ve
harcamalar kamusal özellikli olmaktadır (Güner,2002:83-84).
Günümüzde iş gücünden beklenenler ise, gelişme ve değişmeye
açık, teknolojiye uyum sağlayan, bilgisayar kullanma kabiliyetine
haiz, yabancı dil bilen, temsil kabiliyetine haiz ve sorumluluk sahibi
kişiler olmaktadır. Ayrıca insan sermayesine gerçekleştirilen her bir
ilave yatırım, şirketlerin rekabet gücünü artırmakta ve yine şirketlerin
karşılaştığı ekonomik bunalımları kolay atlatmalarını sağlamaktadır.
Bu sebeple devletler kalifiye iş gücünü kaybetmeme hususunda bir
arayış içerisine girmekte, çözümler bulmaya çalışmaktadır. Eğitimin
ehemmiyetinin artması kamu hizmeti olarak vatandaşlara sunulan
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eğitim mantığında yeni arayışları zorunlu hale sokmaktadır (Bedir,
2002:58-62).
Eğitim, insan sermayesine yatırım olarak kabul edilir. Beşeri
sermaye, bireyin eğitim, deneyim ve deneyim yoluyla edinilen, daha
verimli

olabilmesi

ve

böylece

potansiyel

gelir

kazancını

iyileştirmesine yardımcı olan bilgi, yetenek ve beceriler olarak
tanımlanabilir. Ismael (1998), Becker (1964) ve Mincer (1974), insana
yatırım yaparak, gelecekte bazı faydalardan yararlanacağımızın altını
çizmişlerdir. Bununla birlikte, Blankneau ve Simpson (2004), devletin
eğitim harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki bağlantı hakkında
net bir kanıt bulamamıştır.
İnsan sermayesi, Lucas (1988) ve Romer (1990) tarafından "yeni
büyüme" literatüründe gösterildiği gibi, bir ülkenin sürdürülebilir
ekonomik kalkınmasının en önemli bileşenlerinden biridir. Mankiw,
Romer ve Weil (MRW) (1992) tarafından geliştirilen genişletilmiş
neoklasik büyüme modeli ve Lucas (1988), Romer (1990), Barro
(1990) ve diğerleri tarafından geliştirilen endojen büyüme modelleri
sadece insanın önemini vurgulamıştır.
İnsan sermayesini geliştirdiği için, eğitimin ekonomik büyümeyi
ağırlıklı olarak etkilediğini söyleyebiliriz, ama aslında eğitimin
ekonomik kalkınmaya etkisi oldukça belirsizdir. Araştırmacılar
tarafından, eğitimin bir ülkenin ekonomik büyümesi ile pozitif,
olumsuz ya da hiç bir ilişkisinin olup olmadığı konusunda yıllar
boyunca sayısız tartışmalar olmuştur. Barro (1991), eğitimin
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ekonomik büyüme üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkisi olduğunu
bulmuştur. Kayıt oranındaki herhangi bir yükselişin GSYİH'yı da
artırdığını gözlemliyor. De Meulmester ve Rochet (1995), bu ilişkinin
her zaman doğru olamayacağına dair kanıt sağlamaktadır. Devarajan
ve diğ. (1996), eğitimin bazı gelişmekte olan ülkeler için ekonomik
büyüme üzerinde olumsuz bir etkisi olduğunu bulmuştur.
Türkiye’de eğitim harcama ve yatırımlarına bakacak olursak;
ülkemizde eğitim sektörü, kamu kurum ve kuruluşları içerisinde en
fazla kişi istihdam eden sektördür. Bunun yanında aile ve öğrencilerin
açısından da büyük bir kitleyi kapsamaktadır. Her geçen gün artan
nüfus ve teknolojiye rağmen, eğitim yatırımları veya ödemeleri arzu
edilen noktaya ulaştırılamazsa uzun vadede üstesinden gelinmesinde
zorlanılacak sorunları da getirecektir (Özbaran, 2004:129-130).
Ülkemizde gelişmekte ve büyümekte olan bir ülke konumunda
bulunmasına rağmen eğitim harcamaları istenilen sevide henüz
değildir. Kamu harcamaları içerisinde eğitim harcamalarının miktarı
artırılamaz ise gelecekte ülkenin ve vatandaşların refah seviyelerinde
yükselme olmayacaktır. Bunun yanında eğitim harcanmaları ve
yatırımları da çok önemlidir. Ancak; eğitim sisteminin başarısı ve
ekonomik büyüme üzerine olumlu anlamda etkileri olacak harcama ve
yatırımların verimli ve etkim şekilde kullanılması ve refah seviyesinin
üzerinde olumlu bir ektisi de dikkate alınarak değerlendirilmelidir
(Canpolat, 2000:266).
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1.2.3.6.Sağlık Harcamaları
Sağlık, bireyin veya grubun kişilerarası, sosyal, biyolojik ve
fiziksel çevrelerle baş edebilme derecesidir (Dünya Bankası, 2004).
Bu nedenle sağlık, günlük yaşam için bir kaynaktır, yaşam amacı
değildir. Sosyal ve kişisel kaynakların yanı sıra fiziksel ve psikolojik
kapasiteleri kucaklayan olumlu bir kavramdır. Sağlık finansmanı,
kaliteli sağlık hizmetlerinin sağlanmasında kilit bir girdidir.
Hükümetler, kamu sağlığı risklerinin üstesinden gelmede her
zaman önemli bir rol oynamışlardır ve bu, gelişmiş ülkelerde önemli
bir endişe alanıdır (Scott, 2001). Sağlığın sağlanması temel insan
ihtiyaçlarından birini karşılar ve insanların verimliliğini sürdürme ve
geliştirmeye önemli ölçüde katkıda bulunur (Owino, 1997). Bu
nedenle sağlık hizmetlerine yapılan kamu harcamaları, insan
sermayesi için önemli bir yatırımdır ve insanların tam potansiyellerini
gerçekleştirmelerine ve üretken yaşamlarını sürdürmelerine olanak
sağlayarak ekonominin büyümesinde katalitik bir rol oynar (GOK,
1965).
Kamu harcama ve yatırımları içerisinde en önemli harcamalar
arasında

sağlık

harcamaları

da

vardır.

Sağlık

harcama

ve

yatırımlarının iktisadi etkileri çok yönlü ve uzun vadelidir. Sağlık
hizmetleri, kişilerin çalışma hayatlarında etkinlik ve verimliliklerini
etkileyen bir faktör olarak büyüme ve kalkınmanın gerçekleşmesinde
önemli bir rol almaktadır.
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Gerçekleştirilen çalışmalar, gelişmekte olan ülkelerde sağlık
problemleri sebebiyle kaybedilen iş gücü miktarının fazlaca yüksek
olduğunu göstermektedir. Sağlıklı bir toplumda işgücünün verimliliği
artacağı için iş gücü kaybı engellenecektir ve devamlı artan sağlık
harcamaları, sağlık yatırımları kişilerin yaşam standartlarını ve yaşam
süresi beklentilerini yükseltecektir. Sağlık hizmetleri; emek, fiziki
sermaye, ara malı ve hizmetleri kapsamaktadır. Gerçekleştirilecek
sağlık harcama ve yatırımları, kişilere istihdam ortamı oluşturmakta
ve çalışan işgücü verimliliği ve etkinliğini yükseltmektedir. Böylece
daha önceden de vurgulandığı gibi üretimin artmasına, sosyal kültürel
alanlarda yapısal ve köklü değişimlerin gerçekleşmesine fayda ve
katkı sağlar.
Sağlığın sosyal ve ekonomik etkilerini ölçmek zor olmasına
rağmen, gerçekleştirilecek olan sağlık yatırım ve harcamaları
sayesinde

işgücü

etkinlik

ve

verimliliği

yükselmekte,

gerçekleştirilecek yatırım harcamaları iş gücü verimliliği ve etkinliği
artmaktadır, iş başında boş zaman önlenmekte ve çalışma koşullarının
iyileşmesi sağlanmaktadır (Gümüş, 2005:31-32).
Ülkelerin gelişmişlik ve kalkınmışlıkları yükseldikçe sağlık
hizmetleri ve yatırımları için aktarılan kaynaklar artmaktadır.
Aktarılan kaynaklar içerisinde, devlet kaynaklarının oranı ve sosyal
güvenlik kapsamına giren nüfus oranında da artış gözlemlenmektedir.
Yani ülkelerin içinde bulunduğu politik ve toplumsal yapı, sağlık
sistemleri ve yatırımları üzerinde etkili olabilecektir (Belek,1997:148).
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Kamu eliyle gerçekleştirilen sağlık hizmetleri ve yatırımları
yalnız sağlık bakanlığının harcamaları ile sınırlı değil, zamanla sağlık
hizmeti veren birçok kurum ve kuruluş meydana gelmiştir. Bütçe
içinden, devlet memurları ve bu kişilerin bakmakla yükümlü oldukları
aile bireyleri emekli, dul ve yetim aylığı elde edenler de
yararlanmaktadır. Bütçe, kaynaklarının kıt olması durumunda SSK ve
Bağ-Kur’u da finanse etmek için kullanmaktadır. Bütçe dışı kaynak
olarak sağlık hizmeti gerçekleştiren veya sağlık harcaması, sağlık
yatırımı yapan kurum ve kuruluşlar ise; Belediyeler, KİT’ler, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Teşvik Fonu, SSK ve Bağ-Kur’dur.
Sağlık harcama ve yatırımlarının tümünü kapsayan bir çalışma
gerçekleştirmek için doğrudan veya dolaylı sağlık hizmeti veren
kurum

ve

kuruluşların

sağlık

hizmetlerinin

incelenmesi,

değerlendirilmesi, bu kurumların kaynaklarının ve bu kaynaklardan
faydalanma biçimlerinin ayrıntılı olarak ele alınması gerekmektedir
(Ulutürk, 1998:180).
1.3. KAMU HARCAMALARININ VERİMLİLİĞİ
Harcama ve gelir arasında istikrarlı bir ilişki bulunmaktadır.
Ayrıca, üretim

fonksiyonuna

girdi olarak giren ve

yatırım

teknolojilerinde girdi olarak giren harcamalar uzun vadeli bir etki
yaratmaktadır. Koch, Schoeman ve Tonder (2005), vergi yükünün
ekonomik büyümeyi önemli ölçüde azalttığı 1960-2002 verilerine
dayanan verilere göre vergi yükü ve ekonomik büyüme arasında bir
ilişki olduğunu bulmuşlardır.
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Friedman (1982), hükümetin harcamalarının toplam gelire bağlı
olduğunu açıklar; çünkü vergiler, bütçe açığının aynı seviyede kaldığı
harcama artışlarını artırdığı için, vergi açığının artmasıyla mali bütçe
açığı azaltılamaz.
Buchanan ve Wagner (1977) ise, vergilerdeki artışın düşük
harcamalara yol açmayacağına dair alternatif bir hipotez ortaya
koymuştur çünkü vergiler, yüksek faiz maliyeti nedeniyle kamu için
daha yüksek fiyat malları yaratmaktadır. Bütçe açığını kapatmak için
finansman kabiliyetini sınırlandırmalıdır.
Sobhee (2004), kamu maliyesinin verilerini kullanarak vergiden
harcamamıza ve harcamalardan vergiye kadar olan nedenselliği test
etmiştir ve küçük bir ekonomi hükümetindeki kamu harcamalarının
kullanılmasının öncelikle gerekli fonları karşılayacağını, dolayısıyla
mali durumun ortadan kaldırılmasını sağladığını tespit etmiştir.
Hükümetin açıkladığı harcama programlarını dikkatle izlemeli ve
kontrol etmelidir.
Fasano ve Wang (2002), GCC ülkeleriyle ilgili bir araştırmada,
temel gelir kaynağının petrol olduğunu ve ekonomik dalgalanmalar
nedeniyle orta vadeli harcama stratejisinin, harcamaların petrol dışı
gelirleri aşmaması için hangi harcamaların yağ gelirlerini aşmaması
gerektiğine karar verdi. Harcamaları telafi etmek için resesyonlar
petrol gelirleri kısa vadeli konaklama ile enjekte edilebilir.
Nedenselliğin harcamasından harcadığı gelirden hükümetin önce
harcadığı ve daha sonra gerekli harcama düzeyini karşılayacağı ikinci
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hipotez, vergi politikasını düzenler. Peacock ve Wiseman (1979)
ekonomik krizlerden dolayı devletin harcamalarının arttığını ve krizler
bittiğinde bile aynı seviyede kaldığını iddia ediyor. Diğer bir deyişle,
hükümet harcamaları, hükümetin büyüklüğü hakkındaki kamu algısını
değiştirebilen

güçlü

ekonomik

krizlerden

kaynaklanmaktadır.

Gounder, Narayan ve Prasad (2007), hükümet harcamalarının yerine
getirilmesi için vergilerin artmasının, gelecekte daha yüksek vergiler
ödenme korkusu nedeniyle yatırımcıların sermaye yatırımlarına etki
ettiği yönündeki ikinci hipotezle uyumluluk bulmaktadır.
Üçüncü hipotez, harcama ve gelir kararlarının bağımsız ve iki
taraflı olarak birbirine neden olduğu mali senkronizasyondur. Kamu
mallarına olan talep için geleneksel teorileri yansıtır. Meltzer ve
Richard (1981), kamu harcamalarının ve bu harcamaların telafi
edilmesine yönelik vergilerin, maliyet fayda analizi için birçok
alternatif harcama programı ile karşılaştırılması gerektiğinden, bu
hipotezin pratik anlamı iki yönlü nedenselliktir.
Narayan ve Narayan (2006), hükümet gelirleri ve harcamaları
arasındaki bağın önemi konusunda üç nedenden ötürü öne
sürmektedir. Hükümetin önce harcadığı ve daha sonra vergileri
artırarak ödediği korkusu. Üçüncüsü iki yönlü nedensellik harcamaları
gelir ve harcama kararları birbirinden bağımsız olduğu için büyük
bütçe açıkları yaratabilen gelirden daha hızlı gider.
Baharumshah ve Lau (2007) Kore, Singapur ve Tayland maliye
politikası uzun vadeli sürdürülebilir bütçe kolaylaştırmak dengeli
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bütçenin sınırına göre hükümet planlanan harcamalarına ilişkin geliri
finanse harcamaları ile tahrik edilmektedir farklı iki sonuç kümesini
bul konumu. Ancak, vergi sisteminin genel pürüzsüz mali politikasına
dikkat ederek uygulanması gerekmektedir. Malezya ve Filipinler'de
harcamalar ve gelirler birbirinden bağımsız olmakla birlikte, devlet
harcamaları ve gelirleri, marjinal maliyet ve gelirlere dayalı maliye
politikası yoluyla belirlenmektedir.
Griffin ve McKinley (1992) hükümetin harcama politikalarının
uzun vadeli gelecekteki büyümeye ve halkın refahına yöneltilmesi
gerektiğine inanmaktadır. Bu nedenle kaynak ve fon kullanmak yerine
sosyo-ekonomik kalkınmaya daha fazla katkıda bulunacak faaliyetler
artırılmalıdır. King ve Rebelo (1990) vergilendirmesinin, büyümenin
dolaylı vergilendirmeden etkilenmediği bir ülkenin uzun vadeli
büyüme sürecinde çok önemli bir rolü vardır, ancak doğrudan
vergilendirmenin büyümeye zararlıdır.
Nanthakumar ve Taha (2008), Malezya'nın bir analizinde,
verginin en önemli kısmının doğrudan vergiler olduğunu ve doğrudan
ve dolaylı vergilerin azaltılmasının devlet harcamalarında azalmaya
yol açtığını, ek olarak, vergi dışı gelirlerin ekonominin büyümesine
çok fazla katkıda bulunmadığını tespit etmiştir. Hondroyiannis ve
Papapetrou (1996), Yunanistan'ın hükümet harcamalarından, gelirlerin
uzun bir zaman dilimindeki sebebinin hükümet harcama kararları
olduğu

gelirlere

yönelttiği

tek

yönlü

nedensellik

buldular.

Yunanistan'da GSYH'ye harcama yapan hükümet, ekonomide etkin
bir verimsizlikle sonuçlanan çok yüksek. Ayrıca, sonuçlar kamu
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harcamalarını azaltmadan mali açıkların azaltılmasının başarısızlığa
yol açtığını göstermektedir.
Ahiakpor ve Amirkhalkhali (1989) Kanada'nın analizine
dayanarak, mali politika hükümetinin ilgili sonuçlarının, vergi açığını
tamamen kontrol altına almak için geçici ve eksik bir eylem olan
vergileri

artırdığını

göstermek için hükümetin bunun yerine

harcamalarını azaltması veya sınırlandırması gerektiğini buldu.
Baghestani ve McNown (2004), Mısır ve Ürdün'ün yaptığı bir
çalışmada, yurtiçi tasarrufları ve özel yatırımları teşvik etmenin, her
iki ülke için de bütçe açığını ortadan kaldırmak için gerekli olduğunu
iddia ediyorlar. Baghestani, Mısır örneğinde vergi gelirinden
harcamaya ve Ürdün'ün durumundaki iki taraflı nedensellikten
nedenselliği destekledi. Ayrıca, yüksek yerel tasarruf ve yatırımı
kolaylaştırdığı ve aynı zamanda mali açığı azaltmaya yardımcı olduğu
için özelleştirme sürecini destekledi.
Neyapti (2008) mali desantralizasyonun devlet gelirleri ve
harcamaları üzerindeki etkisini incelemiş ve ademi merkeziyetçiliğin
bütçe açığını ve istikrarlı ekonomik durumu azaltan yönetişim
kalitesini artırdığını belirtmiştir. Bununla birlikte, geniş bir nüfus
durumunda mali desantralizasyonun etkinliği artar.
Brennan ve Buchanan (1980) Kamu ve minimum gelir tahsilatı
tarafından talep malların azami finansman o pozisyon elde edilebilir,
böylece mali açık anayasal sınırlarını azaltmak amacıyla ikincisi
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hükümetler tarafından gelir tahsilatını azaltmak için post-anayasal
hükümete empoze edilmesi gerektiğini düşündürmektedir .
Baffes ve Anwar (1990), Arjantin, Brezilya, Şili, Meksika ve
Pakistan ülkeleri için hükümetin mali açığın uyumlaştırılması için
gelir ve harcamalara yönelik davranışlarını belirlemeye yönelik
araştırmalarını yürütmüştür. Meksika, Brezilya ve Pakistan için
sonuçlar pozitif bulunurken, Arjantin ve Şili için de benzer bulgular
bulunamamıştır. Brezilya, Meksika ve Pakistan için nedensellik her iki
yönde de çalışmaktadır, diğer bir deyişle devlet harcamaları ve
gelirleri için alınan kararların eş zamanlı olarak alındığı iki yönlü
nedensellik. Ancak Arjantin ve Şili'de nedensellik durumunda
harcamalardan gelir elde edilir. Sonuçlar, bütçe açığını kontrol altına
almak için hükümetin gelir tahsilatını artırması ve harcamaları
kısıtlaması

gerektiğini

belirtirken,

Arjantin

ve

Şili'de

kamu

harcamalarının azaltılması gerektiğini göstermektedir.
Stoian (2008), Romanya'da, Johansen eşbütünleşme ve Hata
Düzeltme modelini uygulayarak, hükümet gelirleri ve harcamaları
arasındaki

uzun

vadeli

ilişkinin

etkilemediğini tespit etmiştir.

büyük

mali

dengesizlikleri
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İKİNCİ BÖLÜM
EKONOMİK BÜYÜME
2.1. EKONOMİK BÜYÜME KAVRAMI VE TANIMI
Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet kapasitesinde
meydana gelen artıştır. Ekonomistler, GSYİH'deki değişimleri,
çıktının değerini bir proxy ölçüsü olarak kullanırlar. Kısa vadede,
GSYİH, uzun vadeli büyüme hızının etrafında dalgalanmaktadır ve bu
dalgalanmalar, iş çevrimi olarak bilinmektedir (Economics, Alain
Anderton,185).
İş çevrimi, ekonominin üretken potansiyeli etrafında ekonomik
faaliyet düzeyinde düzenli dalgalanmalardır. İş çevrimlerinde dört ana
aşamaya sahip olma eğilimi vardır: Boom, Downturn, Recession and
Recovery. Üstelik, ispatlama ve durgunluk ekonomik döngünün en
üstünde ve altında yer almaktadır (Economics, Alain Anderton, ndp
189).
Bugün, birçok gelişmekte olan ülke kendi iş döngüsünün
patlama aşamasına ulaşmıştır. Boom, ekonominin güçlü bir şekilde
büyüdüğü zamandır. Ekonomi bir patlama yaşadığında, GSYİH
özellikle hızlı büyüyor. İşsizlik muhtemelen düşük ve yüksek
harcamalar. GSYH büyüme oranının uzun vadeli eğilim oranının
üzerinde olması muhtemeldir. Toplam talebin artması nedeniyle
enflasyonist baskılar olacaktır. Firmalar, talepleri karşılamak için
yatırımlarını artıracaklardır (Economics, Alain Anderton, ndp 185).
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Örneğin, Çin şu anda iş döngüsünün patlama aşamasında ve
enflasyonist baskıyla karşı karşıyadır.
Bununla birlikte, bir ülkenin ekonomisi uzun bir süre bom
aşamasında kalmamaktadır. Ekonominin azalmasına neden olabilecek
birçok sebep vardır. Ekonomik refahtan sonra aşağı inecek ve bir
durgunluğa neden olacaktır. Durgunluk, iş döngüsünün altındadır,
GSYİH büyüme hızı sıfıra yakın olabilir veya negatif olabilir.
Durgunluk ne kadar derin olursa, GSYH'deki düşüş o kadar
büyük olacak ve durgunluk sürecektir. Bir durgunlukta, işsizlik de
yüksek olacak ve muhtemelen yükselecektir. Tüketiciler ve firmalar
borçlarını

almakta

isteksiz

davranacaktır,

çünkü

ödeme

yapamayacaklarından korkmaktadırlar. Firmalar da yatırımlarını
artıramaz çünkü talep de azalmaktadır
Ekonomik büyüme, bir ülkede yaratılan ulusal gelirin bir
dönemden diğer döneme kişi başına düşen gelirin artmasını ifade
etmektedir. Bir başka ifadeyle, kişi başına düşen gelirin/miktarın, bir
yıldan diğer yıla olumlu yönde artış gösteren ölçeği göstermektedir.
Ya da ekonominin reel çıktı düzeyinde zaman içinde ortaya çıkan artış
olarak da tanımlanır. Fakat ekonomik büyümenin tanımı, iktisat
literatüründe çok sayıda çeşitlilik arz etmektedir. Genel olarak tanımı
bir ülkede üretilen mal ve hizmet miktarının zaman içerisinde artış
göstermesidir.
“Bir ekonomide üretim için yararlı bir metafor mutfaktan
geliyor. Değerli son ürünler yaratmak için, ucuz malzemeleri bir tarife
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göre karıştırıyoruz. Kişinin yapabileceği pişirme, malzemelerin
tedariki ile sınırlıdır ve ekonomideki çoğu yemek, istenmeyen yan
etkiler yaratır. Ekonomik büyüme ancak daha fazla ve daha fazla aynı
pişirme yöntemiyle sağlanabilirse, eninde sonunda hammadde
tükenebilir ve kabul edilemez kirlilik ve baş belası sorunlardan
muzdarip olabilirdik. Ancak insanlık tarihi, ekonomik büyümenin
sadece daha fazla yemek pişirmeden değil, daha iyi tariflerden
kaynaklandığını öğretir. Yeni tarifler genellikle daha az hoş olmayan
etkiler üretmekte ve birim hammadde başına daha fazla ekonomik
değer üretmektedir (Henderson, D. 2007). Bu küçük giriş, bir
ekonominin daha çeşitlendirilmiş olmasının, daha az yan etkileri
olması gerektiğini söyleyebilmenin bir yoludur.
Günümüzde ülkeler sadece “hayatta kalma” için gerekli olanları
üretme eğilimindedir, ekonomilerin çoğu gıda, giyim ve ev gibi şeyler
üretmeye başlamıştır. Ancak günümüzde, ekonominin sadece küçük
bölümleri sözde temelleri üretmek için kullanılmaktadır. Bu
değişikliğin nedeni ise endüstriyel devrim 18. ve 19. tarım, üretim ve
ulaşımdaki büyük değişikliklerin Britanya'daki sosyo-ekonomik ve
kültürel koşullar üzerinde derin bir etkisi olduğu yüzyıllar.
Değişiklikler daha sonra Avrupa ve Kuzey Amerika'ya yayıldı
ve nihayetinde Dünyada, sanayileşme olarak devam eden bir süreç
başladı. Sanayi Devrimi'nin başlangıcı, tarımın icadıyla ya da ilk şehir
devletlerinin yükselişiyle karşılaştırılabilir biçimde, insan sosyal
tarihinde önemli bir dönüm noktası oldu; günlük yaşamın ve insan
toplumunun neredeyse her yönü nihayetinde bir şekilde etkilenmiştir.
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Büyüme o kadar hızlı olmuştur ki, bazı ekonomiler neredeyse
bir durak noktasına ulaşmakta ve maksimum seviyeye ulaşmaktadır. “
Bir yandan doğal kaynakların (tatlı su, okyanus balıkçılığı, atmosfer,
ekosistem) belirli örneklerine bakarsak, şu anda kullanmakta
olduğumuz oranların sürdürülemez olduğuna dair güçlü kanıtlar
vardır” (Dasgupta, P. 2008). Ancak, büyük bir faktör bunun olmasını
engelleyebilir, ancak bunun iyi bir şey olmadığı anlamına gelmez; Bu
faktör, büyümenin neden olduğu ekolojik zararlardır. Küresel ısınma,
er ya da geç gündelik hayatımızı etkileyecek ve bu durum büyümeyi
nasıl izleyeceğimiz konusundaki kısıtlamalardan birisidir.
Şekil 1: Ekonomik Büyüme ve Temel Kavramlar
EKONOMİK BÜYÜME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR

VE

TANIMLARI

SAFİ MİLLİ HASILA

MİLLİ GELİR
Bir ülkede belli bir dönemde
üretilen mal ve hizmetlerin net
parasal değeridir.

Bir ülkenin ekonomik durumunu
belirlemek amacıyla, GSMH'dan
amortismanların çıkarılması yoluyla
elde edilen değerdir.

GAYRI SAFİ MİLLİ HASILA
Ulusal bir ekonomide belli bir dönemde (genellikle bir
yıl) üretilen mal ve hizmetlerin piyasa fiyatlarıyla ifade
edilen değerlerinin toplamıdır.
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Diğer bir kavram ise; Safi Milli Hasıla (SMH) kavramıdır. Mal
ve hizmetlerin üretiminde kullanılan sermaye mallarından bazı
kısımlar, zamanla eskimekte ve aşınmaktadır. Aşınmakta olan bu
kısımlar, üretilen malların içerisine karışmaktadır. Bundan dolayı
üretilen mal ve hizmetlerin gerçek miktarının hesaplanması için
üretime

katılan

teçhizatın

aşınma

paylarından

çıkarılması

gerekmektedir. Bir başka ifadeyle amortismanların GSMH’dan
çıkarılması gerekir. Bu işlem sonunda ise SMH elde edilecektir.
Önem arz eden bir diğer kavram ise; şahsi/bireysel gelir
kavramıdır. Bu kavram milli gelire dâhil olmadan kişilerin veya
bireylerin ya da şahısların bütçesine giren ve şahsın satın alma gücünü
artıran durumu ifade etmektedir. Şahsi geliri bulmak için, milli
gelirden emeklilik ve sosyal sigorta aidatları gibi gelir adımlarını
çıkarmak gerekir. Böylece kişilerin ya da şahısların serbestçe
kullanabilecekleri gelire ulaşılır. Kişi başına milli gelirin hesaplanması
demek, bir ülkenin refah seviyesinin ne düzeyde olduğu anlamına
ulaşmak demektir. Kısacası, kişi başına milli gelir, ülkelerin refah
seviyesi hakkında daha iyi fikir veren bir kavram olarak ortaya
çıkmaktadır.
Milli gelir, bir ülkenin nüfus miktarına bölünür. Ardından kişi
başına düşen milli gelire ulaşılır. Böylelikle milli gelir kavramının da
bir ülkenin ekonomisi için ne derece önemli olduğu da, buradan
anlaşılmaktadır. Tüm bu kavramların yanı sıra, nominal ve reel milli
gelir kavramları da önem arz etmektedir. Nominal milli gelir kavramı;
gelirin para ile ifade edilmesi durumudur. Reel milli gelir kavramı ise;
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nominal milli gelirle satın alınabilecek mal ve hizmet miktarlarının
ifade

edilmiş

şeklidir.

Ekonomiye

dayalı

bu

kavramlar

ve

tanımlamalar dışında ekonominin büyümesinde hem nitelik hem de
bazı unsurlar mevcuttur. Bu nitelik ve unsurlar da, ekonominin
büyümesinde önemli temel görevler ifa etmektedir.
2.2. EKONOMİK BÜYÜMENİN NİTELİĞİ VE
UNSURLARI
Ekonomik büyümenin sorunları hep var ola gelmiştir. Sadece
20. ve 21. yüzyılların sorunları olmamıştır. 20. yüzyılda yaşanan
dünya savaşları ekonomik büyümeyi çok olumsuz etkilemiştir.
Özellikle 1929 yılında ortaya çıkan Dünya Ekonomik Bunalımı,
bunun temel göstergesi olarak ifade edilebilir. Klasik iktisatçılardan
Adam Simith, David Ricardo ve Robert Malthus, bir ekonominin
büyümesi ile ilgili önemli görüşler dile getirmişlerdir. Öte yandan
bilimsel sosyalizmin kurucusu olan Karl Marx da kapitalist sitemde
büyümenin nasıl ve ne düzeyde gerçekleştiği üzerine çalışmalar
yapmıştır.
Fakat 19. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan marjinalist akım
ve neo-klasik ekonomik analiz yöntemleri, ekonomi alanını, kısa
vadeli ve mikro analize dönüştürerek büyüme konusuna gerekli yeri
ve önemi vermemişlerdir. Böylece ekonomik büyüme analizi, daha
çok

milli

gelir,

dalgalanmalarla

istihdam

yürütülmeye

seviyesi

ve

başlamıştır.

fiyatlardaki
Böylece,

vadeli

ekonomik

konjonktürün büyük bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bir başka
ifadeyle, ekonomik konjonktür alanı önemli bir yer kaplamıştır.
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Bir ülkedeki sermaye stoku (belli bir dönemde bir firmanın, bir
endüstrinin ya da bir ekonominin sahip olduğu toplam fiziki sermaye),
işgücü, hammadde kaynakları ve nüfus miktarının bazen dengeli bir
yol alması bazen de dengesiz bir yöne kayması şeklinde büyüme
gösterebilmektedir. Fakat buradaki ana tema, üretimi sağlayan bu
aktörlerin düzen/uyum içerisinde gelişmeleridir. Bir başka ifadeyle bu
faktörlerin birbirini engellemeden kişi başına milli geliri en yüksek
seviyeye çıkaracak bir akım sağlamalarıdır. Bundan hareketle bu
gelişmelerin en önemli adımı da yatırımlar yapmaktır. Daha önce de
ifade edildiği gibi, üretim faktörlerinin kişi başına reel milli geliri
yükseltecek biçimde daima artış göstermesi, ekonomik büyümeyi
olumlu

etkilemektedir.

Yani

bu

duruma

ekonomik

büyüme

denilmektedir.
Şekil 2: Ekonomik Büyümenin Faydaları
Gelecekle İlgili Umutlu
Bekleyiş Pozitif Yönde
Olur.
Vatandaşların
Gelirlerinde Artış
Gözlenir.

Asgari Ücretteki
Artışı
Canlandırmada
Etkili Olur.

BİR ÜLKE İÇİN
EKONOMİK
BÜYÜMENİN ÖNEMİ

Genel Olarak Ülke
İçi Sorunlar
Şiddetten Uzak
Kalır.

Sürdürülebilir ve
Kapsayıcı Büyüme
ile Yüksek Gelirli Ülkeler
Arasında Yer Alma
Fırsatı Doğar.

Yönetimde Olan
Hükümetin Uzun
Süreli Kalmasını
Sağlar.
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Ekonomik büyümeyi oluşturan argumanlar ise; işgücü, yatırım,
teknolojik seviye, hammadde kaynakları ve örgütlenme biçimleri gibi
makro değişkenlerin seviyelerindeki artışlardır. Ekonomik büyüme,
uzun vadede sürekli olarak aynı çizgide devam etmez. Başka bir
söylemle, daimi olarak bir trend boyunca yürümez, bazen de
dalgalanmalar olmaktadır. Makro ekonomik alanında yaşanan bu tür
dalgalanmalara konjonktür denilmektedir. Başka bir ifadeyle, milli
gelir, istihdam ve fiyatlar konusundaki genel dalgalanmalara
konjonktür denir.
Buradan hareketle hem kısa vadeli dalgalanmalar hem de uzun
vadeli büyüme dalgalanmaları birbiri içine girmiş durumdadır.
Bundan dolayı makro ekonomide ekonomik konjonktür ile ekonomik
büyüme birbirinden ayrılmaz bir bütün olarak görülmektedir. Hemen
her ülke için büyüme/gelişme trendinde izlenen ortak dört ana
kategori bulunmaktadır. Bu kategoriler;
1-) Doğal kaynakların nicelik ve niteliği,
2-) Toplumun eriştiği teknolojik seviye,
3-) İşgücünün nicelik ve niteliği ile
4-) Gerçek sermayenin nicelik ve niteliği olarak sıralanabilir.
Bu kategoriler, ekonomik büyümenin ana argümanlarıdır. Bu
argümanlar, aynı zamanda her ekonominin üretim potansiyeliyle de iç
içedir. Bu doğrultuda, teknoloji üretimi sırasında harcanan emek,
doğal kaynaklar ve sermayenin birleştirilmesiyle oluşmaktadır. Ayrıca
kaynakların niteliği bir toplumun ulaştığı teknolojik düzeyi de
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yansıttığından önem arz etmektedir. Bu durumda her argüman kendi
arasında ilişikli bir durum içerisindedir.
Bu dört argüman veya kategori dışında ekonomik üretim
kapasitesine ek olarak dolaylı ya da dolaysız şekilde büyüme sürecine
giren üç farklı kategoriden de bahsetmek mümkündür. Bunlardan ilki;
emek arzı, teknoloji düzeyi ve sermaye stokundaki (depolanmış
malların toplam miktarı) değişiklikleri tayin eden ekonomik olan veya
ekonomik

olmayan

faktörler

demetidir.

İkincisi;

toplumun

sosyoekonomik yapısını oluşturan birçok değişkenin olduğudur. Bu
değişkenler arasında ekonominin rekabetçi niteliği, gelir ve servet
dağılımı ile ilgilidir. Üçüncüsü ise; toplam talep düzeyinin
belirlenmesinde işlev gören değişkenlerdir. Bu değişkenlere ara
değişkenler de denilmektedir. Bu değişkenler, ekonomik büyüme
sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Çünkü ekonomik
büyüme, üretim kapasitesinin kullanımında önemli bir paya sahiptir.
Böylelikle toplam talep belirtenlerinin çözümlenmesiyle ilgili olarak,
incelenip araştırılan değişkenler, ekonomik büyüme sürecinin de
anlaşılıp yorumlanmasında önemli bir argüman olarak ortaya
çıkmaktadır.
2.3. EKONOMİK BÜYÜME TEORİLERİ
Ekonomik büyüme teorileri Dışsal Büyüme Teorileri ve İçsel
Büyüme Teorileri olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.
Bu çalışmada öncelikle içsel büyüme teorileri ve ardından dışsal
büyüme teorileri incelenmiştir.
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2.3.1. İçsel Büyüme Teorileri
İçsel büyüme modelleri Harrod-Domar Büyüme Teorisi ve NeoKlasik Büyüme Modeli (Solow Modeli) olarak ikiye ayrılmıştır.
2.3.1.1. Harrod-Domar Büyüme Teorisi
Harrod-Domar büyüme

teorisinin gerekçesi, tasarruf

ve

yatırımdır. Harrod (1939) ve Domar (1946), yatırımlardaki artışın iki
yönlü bir etkiye sahip olduğunu beyan etmişlerdir. Yatırım, talep
tarafında, milli gelirde artışa neden olan toplam talebi artırıyor. Arz
tarafında, yatırım aynı zamanda üretkenlikte artışa neden olan toplam
arzını da desteklemektedir. Verimlilik artışının daha fazla milli gelire
yol açması nedeniyle daha fazla yatırım bir kez daha yaratılmaktadır.
Böylece ekonomik büyüme, marjinal tasarruf oranının ve sermaye
çıkış oranının bir işlevidir. Her ikisi de ekonomik büyümede sermaye
birikiminin önemli rolünü vurgulamaktadır. Devlet müdahalesi ve
makroekonomik kontrol, tasarruf miktarını, yabancı sermayeyi
düzenleyerek ve sermaye çıkış oranını iyileştirerek ekonomik
büyümeyi teşvik etmede analiz edilmiştir.
Uzun dönemde Keynesgil temel makroekonomik modelini
genişletmeye yönelik ilk çalışma, Roy Harrod ve Evsey Domar
tarafından gerçekleşmiştir. Esasında Harrod ve Domar’ın modelleri
farklılık göstermekle birlikte, aralarında çok az farklılık olduğu için
Harrod-Domar Modeli olarak söylenmektedir (Parasız, 1998:383).
Keynes’in kısa zamanlı statik analizi öncelikle Domar sonra da
Harrod tarafından uzun zamanlı dinamik bir yapı olmuştur. Domar’ın
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meydana getirdiği büyüme modelinin 1946 yılında yayınlandıktan
sonra, Harrod modeli ile birlikte söylenmiştir. Bu modelde, Harrod ve
Domar dinamik bir analiz yapmış, genişleyen ekonominin denge
durumlarını araştırmışlardır (Akyüz, 1977:245).
Harrod ve Domar, ülkelerin iktisadi yapılarının dengeli
büyümesini nasıl gerçekleştireceğini ve bunun sürdürülebilir hale
gelmesinin şartlarını açıklamak için uğraşmışlardır (Sivrikaya,
2003:11). Harrod-Domar büyüme modelinde, dengeli ve istikrarlı
büyüme için belirlenmiş bir yatırım oranı ile sağlanan büyüme hızının
gerekli büyüme hızına eşit olması şarttır. Farklı bir ifade ile üretilen
mal ve hizmetlerin piyasada arz ve talep fazlası oluşturmadan yok
edilmesi gerekmektedir. Bunun için de yatırım ve tasarruf eşitliği,
mecburi ve yeterli bir şart olarak meydana gelmektedir. Bu noktada,
devletin uygulayacağı iktisadi politikaları ile tüketim ve yatırım
kararlarıyla piyasayı etkileyerek uzun zaman ekonomik büyümeyi
gerçekleştirmenin önünü açacaktır. Keynesyen iktisadi düşünce,
devletin kamu kesimi için emredici, özel kesim için yön gösterici
nitelikteki izlediği kamu politikaları ile ekonomik büyümenin
gerçekleşeceğini öngörür (Biber, 2010:2).
Harrod-Domar ekonomik büyüme modeline göre, bir ekonomide
gerçekleştirilen yatırım harcamalarının ekonomi üzerinde oluşturduğu
iki etkisi vardır. Ekonomide gerçekleştirilen yatırımlar arttıkça ilk
önce üretim kapasitesi genişlemektedir. Bu etki ekonominin arz yönü
ile alakalıdır; fakat ardından, daha fazla üretimin yapılması, gelir
düzeyinin de artmasına sebep olduğundan gelir etkisi meydana
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gelecektir. Bu etki de ekonominin talep yönünün hareketlenmesini
sağlayacaktır (Berber, 2006:109). Harrod ve Domar, ekonominin
sürükleyici gücünün yatırımlar olduğunu söylemiş, Keynes’in
yatırımların gelir yükseltici etkisi savunmasını daha da geliştirerek
yatırımların

kapasite

yükseltici

etkisinin

de

olduğunu

ileri

sürmüşlerdir (Hiç, 1994:71).
Tam istihdamda bir ekonomide teknoloji seviyesi değişmiyor
şeklinde kabul edersek, üretimi yükseltmenin tek yolu yatırımları
arttırmaktır. Harrod-Domar modeli, gerçekleştirilen yatırımların hem
üretim kapasitesini hem de geliri yükseltici etki yaratacağı düşüncesi
üzerine bina edilmiştir. Çünkü gerçekleştirilen yatırımlar hem çarpan
etkisiyle geliri yükseltirken, hem de ekonomideki üretim gücünü
artırmaktadır (Branson, 1982).
Keynesyen

düşünceyle

oluşturulmuş

olan

Harrod-Domar

büyüme modelinin temelini yatırım çoğaltanı, hızlandıran ve toplam
arz oluşturmaktadır. Harrod-Domar modelinde ortaya çıkarılan
kavramaların ölçülme zorlukları tartışma konusu olmuştur. Ayrıca
bütün sektörleri tek bir kat sayıya indirgemeleri de eleştirilmiştir.
Modelde emek ve teknolojik gelişme ve değişmelerde dışsal faktörler
baz alınarak sadece içsel olarak sermayeyi kabullenmeleri en önemli
eleştiri konusudur (Savaş, 1979). Bunların yanında, bu modeller
gelişmiş ekonomiler için oluşturulmuştur. Her iki modelin temel
amacı, ekonomiyi eksik istihdama ve enflasyona karşı sürdürülebilir
bir halde tutmaktır. Ancak gelişmekte olan ülkelerde tek amaç bu
değildir. Harrod’un ve Domar’ın modelleri ise bu konunun bu yönü
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üzerinde fazla durmamıştır (Acar, 2002:92). Diğer yönden, modelin
eksiklikleri olsa da, gelişmiş ekonomilerde ekonomik büyüme
olgusuna ışık tutmakta ancak azgelişmiş ekonomilerde uygulandığında
değerinden çok şey yitirmektedir (Unay, 2001:402). Harrod-Domar
büyüme modeli pek çok noktadan eleştirilmiş olsa da, yatırımların
iktisadi yapı üzerinde meydana

getirdiği etkilerin daha iyi

anlaşılmasını sağlamıştır (Fikir, 2010).
2.3.1.2.Neo-Klasik Büyüme Modeli Büyüme Teorisi
Başlangıçta dışsal büyüme modeli olarak bilinen Solow (1956)
tarafından geliştirilen neoklasik büyüme teorisi, mükemmel bir
rekabet ekonomisini ortaya koymuştur. Teori, finansal gelişme ve
yatırımın verimliliği arasında güçlü bir pozitif ilişki olduğunu
göstermektedir. Sermaye, fondaki paraya sahip olanlardan açığa çıkan,
ancak yatırım fırsatlarına sahip olanlardan akar, dolayısıyla sanayide
gelişme yaratır. Finansal piyasalar, ünite biriminden para toplar ve
yenilikçi işletmeler için finansal destek verir, teknolojik değişime yol
açar ve böylece ekonomik büyüme artar.
Harrod-Domar büyüme modeli Keynezyen analizden yola
çıkmasına karşılık Neo-Klasik büyüme modeli Klasik iktisadın
öğretisinden faydalanmıştır. Neo-Klasik büyüme modeli pek çok
iktisatçının çalışmaları sonucu meydana gelmiştir. Bu iktisatçılardan
en önemlileri R.Solow, T.W.Swan ve J.E.Meade’dir (Unay,
2001:402). Solow 1956’da, iktisadi büyüme ve kalkınma konusunda
gelecekte önemli gelişmelere sebep olan, ‟İktisadi Büyüme Teorisine
Bir Katkı’ başlıklı bir makale yayınlamıştır. Solow’a 1987’de, hem bu
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çalışmasından hem de iktisadi büyüme sürecini anlamamız noktasında
önemli katkılarından ötürü Nobel İktisat ödülü almıştır. Tüm bu
gelişme ve değişmeler sonucu bu model iktisat literatüründe Solow
büyüme modeli olarak anılmaktadır (Jones, 2001:18).
Neo Klasik büyüme modeli, nüfus artışına ve teknolojik
gelişmeye tasarruf, yatırım ve ekonomik büyümenin nasıl cevap
verdiğini açıklamaya çalışmaktadır (Parasız, 2008:131). Solow
gerçekleştirdiği çalışmalarında tasarruflarla, sermaye stoku ve büyüme
arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır (Berber, 2004:113). Bu model, bir
takım ülkeler neden yoksulken, başka ülkelerin neden çok zengin
olduğunu anlamamızda önemli bir katkı sağlamaktadır (Jones,
2001:18).
Neo-Klasik büyüme, üretim faktörleri için ölçeğe göre azalan,
üretim fonksiyonu için ölçeğe göre sabit getirili bir üretim teknolojisi,
nüfus artış hızının sabit olarak kabul edilmesi ve modele dışsal olarak
ilave edilmesi, teknolojik gelişme ve değişmenin de dışsal olarak
olması, devletin ekonomi üzerine müdahalesinin en alt düzeyde
olması, tasarruf oranındaki yükselişin statik büyüme hızına herhangi
bir etkide bulunmaması, dışa kapalı ekonominin varlığı ve beşeri
sermayedeki üretkenlik değişmelerinin dikkate alınmaması gibi
varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlara göre modelde, kişi
başına sermaye, kişi başına üretim ve tüketimle aynı oranda
değişmektedir. Denge durumunda kişi başına gelir ve kişi başına
tüketim artışı, teknolojik gelişme ve değişme artışı ile dengelenmektir.
Bu

durum

kişi

başına

gelir

yükselişinde

ve

büyümeyi
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gerçekleştirmede temel sebebi tasarruf değil, modelde dışsal faktör
olarak yer alan teknoloji olduğunu göstermektedir. Bu durum da
gelişmekte olan ekonomilerle gelişmiş ekonomilerin yakınsanacağı
görüşünü akla getirmektedir (Atamtürk, 2007:91).
Modele göre bir ülkenin fert başına gelirinin büyüme oranı, fert
başına gelirinin başlangıç düzeyi ile ters orantılıdır. Eğer ülkeler
arasında yapısal göstergeler ve teknolojik seviye noktasında
benzerlikler varsa, fakir ülkeler zengin ülkelerden daha hızlı büyüme
eğiliminde olacaklardır. Bu sebeple de ülkeler arasında, kişi basına
gelir seviyeleri açısından bir benzerlik söz konusudur (Barro, 1991:
407).
Neo-Klasik

görüşe

göre

devletin

uyguladığı

ekonomi

politikalarına hiç ihtiyaç yoktur. Çünkü devletin yatırımları artırmak
ve işsizlik oranlarını azaltmak için uygulamaya koymuş olduğu
ekonomi politikaları enflasyonist etkiye sebep olmaktadır ve dönemsel
hareketlerin boyutunu artırmaktadır (Tüylüoğlu, 1995:35).
Neoklasik büyüme modelini incelediğimizde, model kuramsal
olarak kabul edilse de gerçeklerle tam uyum göstermemektedir.
Kısacası, Neoklasik modelin reel hayatla uyuşmayan varsayımları ve
özellikle teknolojik gelişmeyi göz ardı etmesine rağmen model içinde
açıklayamamaları içsel büyüme varsayımların meydana gelmesine
neden olmuştur (Kibritçioğlu, 1998).
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2.3.2. Dışsal Büyüme Teorileri
Dışsal Büyüme Teorileri; Temel AK Modeli, Bilgi Birikimi ve
Romer Yaklaşımı, Kamusal Alt Yapılar ve Barro Yaklaşımı, Beşeri
Sermaye ve Lucas Yaklaşımı ve AR-GE Yaklaşımı olarak kendi
içinde beş alt başlığa ayrılmıştır.
2.3.2.1.Temel AK Modeli: Rebello Modeli
Dışsal büyüme modelleri iktisadi büyüme olgusunun daha kolay
anlaşılmasını gerçekleştirmiştir. Ancak yine de ne Harrod ve
Domar’ın bıçak sırtı büyüme varsayımı ne de Neo-klasik modelin
emek ve sermaye miktarı ile teknolojik değişmelere ve gelişmelere
dayandırdığı büyüme modeli kafi gelmiştir. İktisatçılar, iktisadi
büyümenin sürekliliğini sağlayabileceği ve büyümenin tetikleyicilerini
de yine ekonominin kendisinin yaratabildiği bir çözüm bulmaya
koyulmuşlardır. İçsel büyüme modelleri de bu gayretler neticesi
doğmuşlardır (Mankiw, 1995).
Solow

modeli

tasarruf

seviyesinin-sermaye

birikiminin

büyümeyi yalnız geçiş döneminde ileri sürmek şartıyla, sermaye
birikiminin büyüme üstündeki etkisini en asgari seviyede tutmaktadır.
Bunun karşısında Solow modeli ekonomik büyümenin sebebinin
teknolojik gelişme olduğunu öne sürmek suretiyle de, teknolojik
değişme ve gelişmelerin büyüme üstündeki etkisini en üst seviyede
tutmaktır. Fakat Solow modelinde teknolojik gelişme dışsal bir olgu
olduğundan, Solow modeli iktisadi büyümenin nasıl oluştuğunu
esasında açıklayamamaktadır. Solow modelinin bu önemli eksikliği,
büyümenin nasıl meydana geldiğini ve dolayısıyla da büyümeyi
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tetikleyen politikaların neler olduğunu izah etmeyi hedefleyen yeni bir
varsayımın meydana gelmesine sebep olmuştur. 20. Yy.’ın sonlarında
meydana gelen ve öncülüğünü Amerikalı iktisatçı Paul Romer ve yeni
klasik okulun kurucusu Robert Lucas’ın yaptığı bu alternatif
varsayıma, içsel büyüme teorisi denmektedir (Ünsal, 2009:616).
Geleneksel büyüme modellerinde bilgi birikimi, beşeri sermaye,
Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik ilerleme gibi ekonomik gelişme ve
değişme üstünde etkin unsurlar dışsal olarak kabul görmektedir. İçsel
büyüme modelleriyle bu faktörler içselleştirilmiş ve ekonomik
büyümenin belirleyicilerine farklı bir yönden yorum getirmiştir. İşte
bu unsurların sistem içerisine eklenmesiyle içsel büyüme modelleri
meydana gelmiştir (Berber, 2006:184).
İçsel

Büyüme

modellerinin

sınıflandırılmasında

başlıca

büyümenin kaynakları üzerinde konuşulacaktır. İçsel Büyümenin
temel kaynakları; Bilgi birikimi (Paul Romer), kamusal alt yapılar
(Robert Barro), beşeri sermaye (Robert Lucas), AR-GE (araştırma
geliştirme) harcamalarıdır (Parasız, 1998:413-414).
2.3.2.2. Bilgi Birikimi ve Romer Yaklaşımı
Arrow’un (1962) sürdürdüğü çalışmada, bilgi ve ücretlerin
artması, yatırım ve üretimden dolayıdır. Arrow, bir takım sektörlerde
maliyetlerin düştüğünü, kalitenin arttığını ve üretimin yükseldiği
üzerine dikkatleri çekmiştir. Arrow’a göre bir firma üretim
gerçekleştirdiği

sektörde

zamanla

uzmanlaşmakta,

ürünlerini
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geliştirmekte, maliyetlerini minimize etmekte ve yeni ürünler ortaya
çıkarmaktadır (Tüylüoğlu, 1995:63).
Romer (1986), Arrow’un çalışmalarından yola çıkarak, bilgi
birikiminin etkisini ortaya çıkarmaktadır. Romer (1986), üretim ve
yatırım sürecinde, bilginin meydana getirildiği, meydana gelen bu
bilginin üretim safhasında karşılıksız girdi şeklinde kullanıldığını ve
bunun neticesinde gerçekleştirilen yeni üretimin daha düşük maliyetle
gerçekleştiği varsaymaktadır. Romer, üretilen bu bilginin ekonominin
ortak bilgisi haline gelerek taştığını ve diğer firmalara iletildiğini
söylemektedir. Üretim fonksiyonu ölçeğe göre artan getiriyi
göstermekte ve bu üretim faktörü ikiye katlandığında, üretim iki
kattan daha çok artmaktadır. Romer’in bu varsayımı ileriki senelerde
ekonomik büyüme teorilerinin meydana gelmesine temel teşkil
etmektedir. Romer’e göre, bilgi gizlenemeyeceğinden, şirketlerce
üretilen yeni bilgi diğer şirketlerin üretim imkânları eğrisi üstünde
Bilgi, ekonomik birimler üstünde pozitif etkiler yapan taşma
etkileri oluşturur. Bilgi, doğası gereği rekabete tabi olmayan bir
tanımdır ve bir yerde kamu malı gibidir. Bilginin herkesçe
paylaşılmasıyla toplum, yayılan bu bilgiden fayda görecek ve
ekonomik büyüme, gelişme ve refah yükselişi gerçekleşecektir
(Atamtürk, 2007).
2.3.2.3.Kamusal Alt Yapılar ve Barro Yaklaşımı
Büyümenin diğer kaynağını kamusal mallar ve haberleşme ağı,
enformasyon hizmeti gibi alt yapılar oluşturmaktadır. Robert Barro
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tarafından ortaya atılan bu modele göre altyapı yatırımlarının özel
sermayenin prodüktivitesini yükseltmekte ve şirketler için bir dışsal
üretim faktörü meydana getirmektedir. Kamu ödemeleri vergilerle
finanse edilmektedir. Öyle ki şirket sermayesini yükselttiğinde,
üretimi artıracak ve alt yapı ödemelerini de artıracaktır. Aynen
dışsallıktaki gibi firma optimizasyon kararlarında, meydana gelmesine
katkı sağladığı kamu sermaye birikimini hesaba katmaması olayı, çok
zayıf bir rekabetçi denge büyümesine sebep olacaktır (Parasız,
1998:415).
Varsayım, fiziksel ve beşeri sermaye birikimi için firmalar ve
hükümet politikalarının ekonomik teşvikleri değiştirerek, AR-GE ve
eğitime gerçekleştirilen yatırımın rolünü ortaya koyarak teknolojideki
değişme ve gelişmenin büyüme üstündeki etkisini açıklamaya
çalışmaktadır (Han ve Kaya, 2004:304).
Bu modelde hükümetler, ekonomik büyümeyi sağlamak için
hem yatırım gerçekleştirecek hem de yatırımların artırılması için özel
sektör vergi teşvikleri ve sübvansiyonlarla katkı sağlayacaktır. Özel
sektör yatırımları bir taraftan sermaye stokunu yükseltirken, dolaylı
şekilde yükselen vergi gelirleri de kamu malının arzını yükseltecektir.
Böylelikle gerçekleştirilen özel sektör yatırımları ekonomiye iki farklı
şekilde katkı sağlayacaktır (Berber, 2006:182,183).
Kamu politikası modeline göre devletin temel görevleri
arasında; kamusal malları ve hizmetleri yapmak, eğitim alanında
yatırım gerçekleştirmek ve var olanları iyileştirmek ve bununla
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beraber araştırma geliştirmeye yapılan teşviklerle bilginin üretilmesini
ve yayılmasını gerçekleştirmektir. Devlet bu bilgiyi kullanacak olan
kişilerin yetiştirilmesi için temel eğitime önem vererek gerekli
çalışmaları yapacaktır (Artan, 2000:28).
2.3.2.4. Beşeri Sermaye ve Lucas Yaklaşımı
Beşeri sermaye eğitilmiş ve beceri kazandırılmış işgücü olarak
tanımlanabilir. Ekonomik büyümenin sağlanması için beşeri sermaye
birikimi önem arz etmektedir. Beşeri sermaye birikimi, eğitim ve iş
başında çalışarak öğrenme yoluyla kazanılan sermayedir. Beşeri
sermayenin fazla olduğu ülkelerde bireyler çok daha verimli
çalışabilecekleri için az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere doğru
göç etme olgusu ortaya çıkmaktadır.
Bu

göçün

neticesinde

az

gelişmiş

ülkeler

ekonomik

büyümelerini sağlayamamakta ve diğer taraftan gelişmiş ülke
ekonomilerinin statik hale girmeleri engellemektedir. Yani beşeri
sermeye

stoku

fazla

gözlemlenmektedir.

olan

Lucas,

ülkelerin
içsel

daha

büyüme

hızlı

büyüdüğü

teorisinin

temel

çalışmalarından birisi kabul edilen makalesinde fiziki sermayenin
birikimini ve ekonomik sistemdeki yerini, geleneksel bir Neo-klasik
üretim fonksiyonu yardımıyla şekillendirmektedir (Lucas, 1988:7).
Neo-Klasik büyüme modeline daha benzer olan Lucas’ın modeli
bir

içsel

büyümenin

ortaya

çıkması

için

dışsallığa

ihtiyaç

duymamaktadır. Büyüme; eğitim süresiyle ve beşeri sermaye
birikimiyle oransal olduğu kabul edilen beşeri sermaye stokunun
neticesidir. Verilen eğitim süresince beşeri sermaye birikimi bir dışsal
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büyüme

gösterdiğinden,

bu

model

Neo-Klasik

modelden

farklılaşmaktadır. Bu sebeple Lucas mantığa uygun rakamsal veriler
kullanarak beşeri sermaye olarak zengin bir ortamda produktif
sistemin daha etkin ve verimli bir biçimde kullanılması için fazla
olmasa da dışsallığı hesaba dahil etmemektedir (Parasız, 1998:415416).
Lucas gerçekte fertlerin beşeri sermayesindeki yükselişin şahsi
verimliliğini

yükseltmesinin

dışında

tüm

üretim

faktörlerinin

üretkenliğine ilavede bulunduğunu da belirtmiştir. Hükümetlerin
eğitime ve teknolojik altyapının geliştirilmesine yapacakları her çeşit
yatırımın beşeri sermaye birikimi üstünde olumlu etkiler meydana
getirip, büyümeyi fiziki sermayeye gerçekleştirilen yatırımların
etkisinden daha çok etkileyeceğini belirtmiştir (Kar ve Ağır, 2006:58).
Eğitim ekonomik büyüme ve kalkınmanın itici gücü olmakla
beraber, eğitime gerçekleştirilen yatırımın ölçülmesi ekonomistler
tarafından çok kolay değildir. Örneğin; okuma yazma oranı yalnız
başına eğitim seviyesinin ölçülmesi için kafi değildir. Çünkü önem arz
eden okuma yazma oranından daha çok eğitimin seviyesi ve
niteliğidir. Eğitim yatırımlarının ölçülmesinde bir başka gösterge,
okullaşma oranıdır (Becker, 1992).
Lucas’ın insan sermayesi tanımlaması işgücünün eğitim
seviyesiyle alakalıdır. Lucas’a göre beşeri sermaye yatırımları düzenli
ve sürekli eğitim ve işyerinde mesleki eğitim alanlarına ilave edilen
yatırımlar olarak tanımlanmaktadır. İnsani sermaye birikimi tüm
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bunların yanında, gerçekleştirerek öğrenme, hizmet içi eğitim ve fiziki
sermaye gibi faktörlerle de alakalıdır (Lucas, 1988:17-19).
Lucas, 1993’da yayınlanan çalışmasında, özellikle Güney Kore
örneğinden hareketle Asya mucizesi üstünde durmuş ve kişilerin
kabiliyetlerini meydana çıkarmak için harcayacakları vakitte sürekli
yükseliş gerçekleştiren bir politikanın, işgücü başına çıktıda da
devamlı

artış

seviyesiyle

gerçekleşeceğini
yükseltilebilen

savunmuştur.

marjinal

Ücretler

verimlilik

eğitim

tarafından

belirlendiğinden iş kabiliyetlerinin birikimi, eğitim ağırlıklı üretim
tarafından sağlanır.
İnsan sermayesi yatırımları genellikle eğitim yatırımları olarak görse
de,

gerçekleştirerek

öğrenme

yöntemiyle

çalışma

sürecinde

kendiliğinden meydana gelebilir. Lucas modelinde eğer ülke “yaparak
öğrenmeyi” doğuran üretimin büyük bir kısmına sahipse, daha fazla
bilgi birikimine sahip olacağından daha fazla büyüme sağlayacaktır
(Lucas, 1993).
2.3.2.5.Araştırma-Geliştirme (AR-GE) Yaklaşımı
İçsel büyüme teorilerine göre, ekonomik büyümenin izah
edilmesinde teknolojik gelişme ve değişme önemlidir. Toplumların
günümüz medeniyet seviyelerine ulaşmasında teknolojik ilerlemenin
etkisi çoktur. Teknolojinin arka planında ise bilgi birikimi ve bilgi
stoku mevcuttur. Bilimsel bilgi seviyesindeki yükseliş, uygulamaya
yönlendirilebildiği sürece, teknolojik gelişme ve değişme olarak kabul
edilmektedir. Günümüzde şirketlerin büyümelerini süreklilik arz
ettirmeleri ve varlıklarını muhafaza etmeleri büyük ölçüde Ar-Ge
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faaliyetlerine bağlıdır. Ancak Ar-Ge faaliyetlerinin temel bir özelliği
belirsizliktir. Yani yeniliğin maliyetinin ve elde edilecek başarının
getirisinin daha önceden tespit edilmesi güçtür. Araştırma ve
geliştirmeye yapılan yatırımlar ne kadar riskli, uzun zaman alan ve
maliyetli olsa da ekonominin tamamı için uzun zamanda getirisi çok
fazla olmaktadır (Tüylüoğlu, 1995:101-106).
Romer’e

göre

ekonomik

büyüme

kar

maksimizasyonu

amaçlayan şirketlerin yatırım kararlarından meydana gelen teknolojik
gelişme ve değişme ile olmaktadır. Teknolojinin fark yaratan özelliği
ne geleneksel bir mal ne de kamusal bir mal olmasındandır. Romer
modelinde çalışmalardan ortaya çıkan temel sonuçlar; beşeri sermaye
stokunun ekonomik büyümeyi belirleyicisi olduğu, ekonomi denge
halindeyken Ar-Ge sektörüne ayrılan beşeri sermaye miktarının çok
düşük olduğu, dünya piyasalarıyla uyumunun büyüme oranlarını
yükselteceğini ve büyük bir nüfusa sahip olmanın büyümeyi
gerçekleştirmek

için

yeterli

görülmediği

yönündedir

(Romer,

1990:71). Romer’e (1986) göre, ekonomideki kalkınma gayretleri ve
Ar-Ge faaliyetleri neticesinde verimli ve etkin bilgi birikimi
gerçekleştirecektir.
Bu bilgi herkesçe kullanılabilecek, bundan ötürü bilimsel
bulguların gizli olarak muhafaza edilmesi mümkün olmayacak ve tüm
üreticiler ya da araştırmacılar herhangi bir ücret ödemeden bundan
faydalanabilecektir. Yeni bilgi, meydana geldikten sonra diğer
şirketler bu bilgiyi üretimlerinde herhangi bir ücret ödemeden
faydalanabilecek ve bu durum bir pozitif dışsallık meydana
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getirecektir. Bu da büyümenin içsel bir biçimde ortaya çıkmasını
sağlayacaktır (Romer, 1986:1002-1037).
İçsel büyüme varsayımı kamu politikalarına büyüme alanında
önemli misyon yüklemektedir. Bu zorunluluk, üretim ve yatırımların
üstlendiği

pozitif

dışsallıktan,

beşeri

sermayenin

üretimdeki

öneminden, alt yapı ve istikrar gibi kamu politikalarının doğrudan
neticelerden kaynaklanmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler, araştırma ve
geliştirme, eğitim, finansal kalkınma, dış ticaretin serbestleşmesi,
verimli kamu ödemelerini politikalarına önem atfederek ekonomik
büyüme ve gelişmelerini hızlandırabilmektedir (Kar ve Taban,
2003:152). İçsel büyüme teorilerinde, Neo-klasik büyüme modelinin
dışladığı devlet, AR-GE faaliyeti yapmalı, eğitim hizmeti vermeli,
yabancı yatırımı çekmeli, patent ve mülkiyet haklarını muhafaza
ederek teminat vermesi tekrar önem kazanmalıdır. İçsel büyüme
teorilerinin geliştirilmesinden sonra eğitim, beşeri sermaye, bilgi
birikimi, Ar-Ge çalışmalarını dikkatle incelemeden bir büyüme modeli
meydana getirme imkanı kalmamıştır (Demir,2002:12).
2.4. EKONOMİK BÜYÜMENİN BELİRLEYİCİLERİ
Ekonomik büyüme, genel olarak toplum üzerinde yarattığı
önemli etkilerin yanı sıra toplumu oluşturan çeşitli birimlerden dolayı
önemli bir çalışma alanıdır. Bu makale ekonomik büyümenin toplum
üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerini incelemiştir. Olumlu etkilerin
bazıları, yoksullukta zenginlik / düşüşün artması, gelişmiş yaşam
standartları, sağlık, eğitim ve altyapı ve teknolojiyi içermektedir.
Ayrıca bazı durumlarda nedenselliğin her iki yolla da işlediği
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belirtilmiştir. Örneğin, ekonomik büyümenin sağlık, eğitim ve altyapı
üzerinde olumlu etkileri olsa da, bunların da ekonomik büyüme
üzerinde olumlu etkileri vardır.
Diğer yandan tartışılan olumsuz etkiler arasında yaratıcı yıkım,
doğal sosyal gerginlik, sağlık sorunları, gelir eşitsizliğinde artış, artan
kirlilik ve doğal kaynakların tükenmesi bulunmaktadır. Bu etkileri
göstermek için çeşitli ülkelerden örnekler kullanılmıştır. Ayrıca,
ekonomik büyümenin getireceği olumsuz etkilerin bazılarına nasıl
karşı çıkılacağı konusunda çeşitli öneriler vurgulanmıştır. Bu olumsuz
etkileri tamamen ortadan kaldıramasalar da, olumsuz etkileri en aza
indirgemek ve ekonomik büyümenin sahip olabileceği olumlu etkiyi
arttırmak için uzun bir yol kat edebilirler.
2.4.1. Teknolojik İlerleme
Ekonomik

büyüme

birkaç

faktörden

kaynaklanmaktadır.

Bunlardan biri teknolojik gelişme. Teknoloji verimliliğindeki artış,
aynı miktarda sermaye ve istihdam kullanarak potansiyel üretimi
artırabilir. Ekonominin yeterli kaynağı olduğunda, tüketiciler daha
fazla harcama yapabilir. Teknolojik ilerleme, üretim maliyetinin
azalmasıyla üretken verimliliği de artıracaktır (Taban, 2016).
2.4.2. Sermaye Yatırımları
Ekonomik

büyüme

de

sermaye

yatırımlarından

kaynaklanmaktadır. Ekonominin gelişmesi için fabrikalarda, makine
ve ekipmanlarda önemli miktarda sabit sermaye yatırımı önemlidir.
Bir firma yeni makinelere yatırım yapmaya karar verdiğinde,
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potansiyel çıktı seviyesinin artacağı ve işgücünün maliyetinin
azalacağı ve böylece firmanın karının yükseleceği anlamına gelir
(Berber, 2006).
2.4.3. Emek Miktarı ve Kalitesi
Ekonomik büyümenin diğer faktörü, ekonomideki emeğin
miktarı ve niteliğidir. Ekonomideki iş gücü miktarı ne kadar büyükse
ekonomik büyümeyi daha fazla teşvik edeceği için, daha fazla işçi, bir
firmanın ulaşabileceği potansiyel çıktı seviyesi o kadar yükseleceği
anlamına gelmektedir. Miktarın yanı sıra işgücü becerileri ve
yetenekleri de ekonomik büyüme için çok önemlidir. Fabrikadaki
makineler genellikle insanlar tarafından çalıştırılması gerektiği için
işçilerin bu becerilere sahip olması önemlidir. İyi eğitimli çalışanlar,
mevcut üretim ve teknolojiyi geliştirmek için fikir üretmeye daha
yatkındır. Bu, kıt kaynakların daha iyi kullanılmasına, potansiyel çıktı
seviyesinin ve büyümenin uzun vadeli eğilim oranının artmasına yol
açacaktır (Üstünel, 1990).
2.4.4. Güven ve Beklentiler
Ekonomik büyümenin nedeni, insanların ekonomiye dair güven
ve beklentileridir. Firmalar kendilerine güven duyuyorlarsa yatırımları
artıracak

ve

yatırımın

getiri

oranının

gelecekte

artmasını

bekleyeceklerdir. Planlanan yatırımlar arttığında, ekonomide daha
fazla mal ve hizmet üretmekte kullanılan sermaye stoğuna eklenmesi
nedeniyle ekonomi büyüyecektir. Tüketiciler geleceğe güveniyorsa,
tüketimi artırabilir ve ekonomide fazladan harcamalar yaratabilirler.
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Gelirdeki büyük artış beklentileri, insanları daha fazla harcamaya
teşvik edecek ve bu da ekonomik patlamaya neden olacaktır.
2.4.5. Doğal Kaynaklar
Ekonomik büyümenin bir sonraki nedeni doğal kaynakların
varlığıdır. Kaynaklar bir ülke için önemlidir, çünkü çok fazla doğal
kaynağa sahip olan ülke, kaynakları ithal etmesi gereken ülkelere
kıyasla maliyet ve fiyatlarda düşük olan mal ve hizmetleri
üretebilmektedir. Maliyetler düşük olduğunda, firmalar üretimi
artırabilir ve diğer ülkelere ihraç edebilirler ve bu durum ülkenin cari
hesabında fazlalık yaratabilir (Özgüven, 1988).
2.5. EKONOMİK BÜYÜMENİN AJANTAJ VE
DEZAVANTAJLARI
2.5.1. Ekonomik Büyümenin Avantajları
Ekonomik büyümenin avantajı, insanların yaşam standardının
artacağıdır.

Ekonomik

büyüme

yoksulluğu

azaltabilir,

çünkü

insanların gelirlerini arttırabilir ve bu onların yaşamak için gerekli
malları elde etmelerini sağlamaktadır. Eğer insanlar yüksek gelirlere
sahiplerse, daha lüks mallar tüketebilirler ve toplam talebi
canlandırabilirler. Bu, firmaları daha fazla üretmeye teşvik edecek ve
bu da ekonomideki potansiyel çıktı düzeyini artıracaktır. Gelir ve çıktı
arttığında vergi gelirleri vergi oranlarında artış olmadan da artacaktır.
Hükümet daha sonra eğitim ve sağlık hizmetleri gibi kamu
hizmetlerini iyileştirmek için daha fazla para harcayabilecek ve bu da
insanların standart yaşamını iyileştirecektir.
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Ekonomik büyümenin diğer avantajı, istihdam oranlarının
yükselmesidir. Ekonomik büyüme söz konusu olduğunda, toplam
talep artacak, bu nedenle firmalar üretim seviyesini artırmak için daha
fazla işçi istihdam edecek ve bu da daha fazla iş fırsatı yaratacaktır.
Firmalar, yüksek getiri oranı nedeniyle ekonomik büyüme sırasında
yatırımı artırmak için daha fazla güven duyacaktır. Yatırımlar
arttığında, iş fırsatı da artacaktır.
2.5.2. Ekonomik Büyümenin Dezavantajları
Ekonomik büyümenin başlıca dezavantajı enflasyon etkisidir.
Ekonomik büyüme, toplam talebin artmasına neden olacaktır. Toplam
talep, toplam arzdaki artıştan daha hızlı artarsa, fazla bir talep olacak,
ancak ekonomide arz sıkıntısı yaşanacaktır. Bu nedenle üreticiler
fiyatları artırma eğilimi gösterecek ve bu durum enflasyon olarak
bilinecektir. Toplam talep arttıkça, ekonomi zaten tam üretken
potansiyeline sahipse aşırı ısınma meydana gelecektir.
Yüksek enflasyon seviyesi, insanların güvenini azaltacak ve bu
da yerli ve yabancı yatırımların sayısını azaltacaktır. Dolayısıyla, bir
ülkenin toplam talepte dengeye sahip olması ve enflasyonu önlemek
için toplam arzın olması önemlidir.
Ekonomik büyüme çok fazla çevresel sorunlara neden olacaktır.
Ekonomik büyüme sırasında, fabrikalar üretimini arttırmak için daha
uzun bir süre çalışacak, bu da hava kirliliğine neden olan karbon
emisyonundaki artışa neden olacaktır. Ekonomik büyüme, daha fazla
mal ve hizmet üretmek için çok sayıda ham maddeye ihtiyaç
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duyulduğu anlamına gelir ve bu da yenilenemeyen kaynakların
tükenmesini hızlandırabilir.
Ekonomik bir büyüme ülkesinde, yüksek tüketim nedeniyle
büyük miktarda atık oluşacak ve üretimi artırmak için birçok orman
fabrikaları imha edecektir. Bu eylem daha sonra bitkiler ve hayvanlar
için habitatları tahrip etmesine ve ayrıca iklim değişikliğine neden
olacaktır. Dolayısıyla, çevreye zarar veren ekonomik büyüme,
sürdürülebilir büyüme oranını azaltacaktır.
Genel olarak ekonomik büyüme iyi bir şey olabilir çünkü düşük
işsizlik oranına yol açmakta ve yoksulluğu azaltmaktadır. Bir ülke
ekonomik büyümeye maruz kaldığında, milli gelir artacaktır ve bu,
daha

sonra

çevre

sorunlarını

çözebilecek

ve

yenilenemeyen

kaynakların yerini alacak bazı alternatif malzemeler üretecek olan
teknolojideki yatırımları artıracaktır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OECD ÜLKELERİNDE KAMU HARCAMALARI VE
EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ
3.1. KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME
İLİŞKİSİ
İktisat literatüründe kamu harcamaları ve ekonomik büyüme
arasındaki ilişkinin önemini Alman iktisatçı Adolph Wagner ortaya
atmıştır. Wagner, bu önemi “Wagner Yasası” olarak belirtmiştir. Bu
yasanın

temel

analizi,

kamu

harcamalarındaki

artış

hızını

göstermektir. Bir başka ifadeyle kamu harcamalarının milli gelirden
daha hızlı artış gösterdiğini, öte yandan bu harcamaların GSMH
içindeki payının da zamanla arttığını göstermektir. Özü itibariyle
Wagner Yasası, ekonomide kişi başına gelir arttıkça, kamu alanlarının
nispi hacminin büyüyeceği anlayışını ön görmektedir.
Wagner yasasının kamu harcamalarındaki yeri ve önemi oldukça
büyüktür. Özellikle sanayileşme ile beraber devletin idari ve koruyucu
işlevlerinin artmasını sağlamaktadır. Öte yandan, hem eğitim hem de
gelir dağılımı konusunda devletin işlevlerinin genişleyip büyümesine
de yardımcı olmaktadır. Bundan hareketle teknolojik gelişmelerle de
sanayi sektöründe artan sermaye ihtiyacı sonucunda kamunun
ekonomiye doğrudan yatırımlar yapmasını da sağlamaktadır.
Bunların yanı sıra Wagner yasası, sadece devlet ile olan
ilişkilerde değil, toplumlar üzerindeki ilişkilerde de etkilidir.
Toplumların yapılarında meydana gelen sosyal gelişme ve büyüme
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arzusu, toplumları zamanla farklı kültürlerle ve çeşitli alanlarla
tanıştırır. Bu büyüme veya gelişme, elbette ki, kamu hizmet ve
harcamalarıyla da bire bir örtüşmektedir. Toplumların daha çok ve
kaliteli kamu hizmeti istemelerinin kamu harcamalarındaki artışı da
zorunlu kılmaktadır. Bu vesileyle Wagner, devletin artan bu talebi
karşılamak için çok harcama yapmak zorunda kalacağını da ifade
etmektedir.
Şekil 3: Wagner Yasası’nın Kamu Harcamalarına ve Ekonomik Büyümeye Etkisi

Kamu Sektörü,
Ekonominin
2.
Bütününden Hızlı Bir
3. Büyüme Gösterir.

Kamunun İktisadi
Sistem İçindeki
Payının, Ekonomik
Büyüme İle Birlikte
Artışa Geçmesini
Sağlar.

Ekonomik Büyüme
Arttıkça, Kamu
Sektörünün Ekonomi
İçindeki Payı da
Artar.

4.
WAGNER
YASASI’NIN
ÖZELLİKLERİ

5.

İçsel Bir Değişken
Olarak Kabul Edilen
Kamu Harcamaları, Milli
Gelirdeki Artışın Nedeni
Değil Sonucudur.

Ekonomik Büyüme ve
Teknolojik Yenilikler,
Hükümetin Ekonomik
Verimliliğe Ulaşması
Bakımından Önemlidir.

Kamu
Harcamalarındaki
Artış, Devletin
Ekonomik ve Sosyal
Alandaki Rolünün
Değişimiyle
İlişkilendirilmiştir.
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Kamu

harcamaları

üzerinde

sadece

Wagner

çalışma

yapmamıştır. Wagner, bu çalışmaların öncüsü olarak ortaya çıkmıştır.
Wagner’den sonra yapılan temel bazı çalışmalarda da kamu
harcamalarının zaman içerisinde daima arttığı yönünde olmuştur. Bu
vakaya örnek olarak İngiltere verilebilir. 1890-1960 yılları arasında
kamu

harcamalarındaki

artışın

kademeli

bir

gelişme/büyüme

kaydettiğini Peacock ve Wiseman gibi İngiliz maliyeciler ileri
sürmüşler. Maliyeciler, “sıçrama etkisi” teorisini/tezini ortaya koyarak
bu görüşlerini ifade etmişlerdir (Cullis and Jones, 1992: 385).
Sıçrama etkisi teorisini, bu tezin temel varsayımı, kamu
harcamalarının giderek merkezileşmeye başladığı bir görüşü kabul
etmektedir.

Savaş

veya

diğer

olağanüstü

durumlarda,

kamu

harcamalarının sıçrama yaptığını, olağanüstü dönem bittikten sonra
ise, bu harcamaların azalmadığını, aynı düzeyde devam ettiğini
göstermektedir. Bu durum devletlerin harcama kategorileri ile
karşılaştırıldığında, devamlı ancak düzenli olmayan (dalgalı) artışların
ortaya çıktığı görülecektir. Bu gelişmeler ışığında Peacock-Wiseman,
1890-1955 yıllarını kapsayan bir araştırma yapmış ve Wagner Yasası
ile test edip, yasanın geçerliliğini ispatlamışlardır (Musgrave and
Musgrave, 1976: 5-8).
Genel itibariyle, ekonomik kalkınmanın kamu harcamaları
üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra kamu yatırım
harcamalarının cari dönemde toplam yatırım harcamalarına göre
yüksek olduğu da ortaya konulmuştur. Kamu harcamalarının milli
gelir içindeki payı ile kişi başına düşen milli gelir büyüme oranı
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arasında içsel bir ilişkinin olduğu da görülmektedir. Iyare ve Lorde
gibi akademisyenler, dokuz Karayıp ülkesini ele alan çalışmalarında,
Wagner Yasası’nın geçerliliğini, çalışma boyunca farklı versiyonları
kullanarak çalışmaya uyarlamışlardır. Bir başka ifadeyle, bu çalışma
ile Wagner Yasası’nın geçerliliğini test etmeye çalışmışlardır. Her bir
ülke için, yıllık reel GSMH, reel kamu harcamaları ve tüketimini, öte
yandan nüfus değişkenlerini de ele alarak, çalışmayı analiz
etmişlerdir. Bu analiz sonucunda, her ülke için söz konusu
dönemlerde Wagner Yasası’nın geçerliliğini ortaya koymuşlardır.
Bir başka çalışmada Wahab, Türkiye’nin de içinde bulunduğu
30

OECD

ülkesinin

1950-2000

dönemine

ait

bir

analiz

gerçekleştirmiştir. Bu analizde birleştirilmiş veriler kullanılarak
Wagner Yasası test edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucuna göre;
kamu harcamalarının, ekonomik büyümedeki artış oranına nazaran
daha az arttığı ortaya çıkmıştır. Ayrıca ekonomik büyümenin azalması
durumunda ise, kamu harcamalarının daha yüksek oranlarda azaldığı
analiz edilmiştir.
Tüm bu gelişmeler doğrultusunda Wagner Yasası, önemli
birinci adım olmuştur. Ancak ikinci adım olarak da Keynesyen
yaklaşımı ele alınabilir. Keynesyen yaklaşım, Wagner Yasası’nda ileri
sürülenin tersine, bir yaklaşım sergilemiştir. Keynesyen yaklaşımı,
kamu harcamalarındaki artışının büyüme üzerinde etkide bulunacağını
ifade etmektedir. Öte yandan bu etkinin artış yönünde olacağını da
belirtmektedir. Ayrıca, özel tüketim ve yatırımların yetersiz olduğu
kriz dönemlerinde, işsizliği ve eksik istihdamı azaltmada talep yönlü
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politikaların uygulanması ve dolayısıyla kamu harcamalarının
artırılması gerektiğini de açıklamaktadır. Böyle bir durum neticesinde
hem toplam talebin hem de milli gelirin artacağını ifade etmektedir.
Keynesyen yaklaşımının bu tür politikaları doğrultusunda, hükümetler
(özellikle II. Dünya Savaşı sonrasında) ekonomik durgunluktan
çıkmak için Keynesyen politikalarına başvurmuşlardır. Çünkü hem
sosyal-devlet anlayışında hem de ekonomik kalkınma yarışında bu
politikaların önem arz ettiği görülmüştür.
3.2. OECD ÜLKELERİNDE KAMU HARCAMALARININ
DURUMU
OECD ülkelerinde kamu harcamalarının GSYH içindeki payı
yıllara göre dalgalanma göstermektedir. Belli kriz dönemlerinde kamu
harcamalarında artış görülürken ekonominin istikrarlı ve özel sektörün
ön plana çıktığı dönemlerde bu kamu harcamalarında düşüş
gözlemlenmektedir.
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Tablo 1: 2000 – 2008 Yılları Arasında OECD Ülkelerinde Genel Devlet
Harcamalarının Toplam GSYİH İçindeki % Payı
ÜLKE

2000

Australia

35,307 34,857 34,272 34,323 34,164

Austria

51,033 51,356 51,054 51,271 53,705 51,156

Belgium

49,052 49,188 49,506 50,714 48,933 51,628 48,451 48,249 50,281

Czech Republic

40,965 43,204 44,813 49,345 42,555 42,273 41,357 40,374 40,637

Denmark

52,687 52,837 53,214 53,639 52,997 51,242

49,83

Estonia

36,388 35,023 36,106 35,177 34,329

33,565 34,089 39,749

Finland

48,014 47,338 48,525 49,383 49,306 49,275

France

51,128 51,215 52,298 52,784 52,524 52,878 52,493 52,227

Germany

44,749 46,908 47,264 47,816 46,312

Greece

46,426 45,986 45,797 46,592 47,615 45,562 45,117 47,069 50,845

Hungary

47,104 47,133 50,829 48,987 48,678 49,347 51,427

49,83

48,579

Ireland

30,877 32,492 33,196

35,91

41,812

Israel

48,022 50,235 51,188 50,618 47,123 46,011 44,651 42,673 42,351

Italy

45,498 47,518 46,786 47,245 46,838 47,144

2001

2002

2003

32,99

2004

2005
33,51

33,98

46,2

2006

50,38

48,34

2008

49,244 49,874

49,591 50,411

46,796 48,259
52,99

44,696 42,817 43,573

33,159 33,343 33,846

Japan

2007

33,193 32,882 35,046

47,63

46,791

47,83

35,513 35,033 35,083 36,704

Korea

24,712 26,409 26,071

32,57

Latvia

37,257 34,779

33,395 34,678 34,177 36,037

Lithuania

39,395 37,091 35,147 33,579 34,036 34,079 34,311 35,256 38,091

Luxembourg

37,812

Netherlands

41,766 43,124 43,884 44,736 43,638 42,314 43,037 42,452

Norway

42,034 43,802 46,706 47,869 44,978 42,064 40,808 41,424 40,194

Poland

42,072 45,047 45,402 45,792

Portugal

42,644 44,113 43,719 45,323 46,064 46,677 45,242 44,487 45,336

Slovak Republic

52,022 44,403 45,139 39,905 37,816 39,776 38,762 36,339 36,938

Slovenia

46,141 46,951 45,831 45,813 45,321 44,914 44.217 42,189 43,869

Spain

39,168 38,458 38,622 38,275 38,696 38,315 38,284 39,028 41,156

Sweden

53,357 52,776 53,939 54,044 52,441 52,372 51,035 49,336 50,067

Switzerland

33,753 33,173 35,679 34,817 34,509 33,788 31,946 30,725 31,283

United Kingdom

35,415 36,608 37,656 38,877 40,119

United States

33,72

38,23

35,12

29,628 29,484 30,111 29,675 32,005

41,359 43,501 43,825 43,579

43,59

39,66

33,99

37,646

37,806 39,696
43,56

44,395 44,663 43,208 44,295

41,35

40,822

41,02

44,596

34,995 36,062 36,608 36,351 36,446 36,188 36,946 39,466

Kaynak: http://www.oecd.org
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Tablo 1’de 2000-2008 yılları arasında OECD ülkelerinin toplam
kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı verilmiştir. Buna göre;
Amerika Birleşik Devletleri’nde 2000 yılında gerçekleştirilen kamu
harcamaların GSYİH’ya oranı %33,72 iken 2008 yılının sonunda bu
oran % 39,466 olmuştur. Ayrıca Tablo 1’in incelenmesinden
anlaşılacağı üzere GSYİH içinde kamu harcamalarının en büyük paya
sahip olduğu ülke İsveç olup, bu oran % 50’nin üzerinde
gerçekleşmiştir. Kamu harcamalarının 2000 – 2008 yılları arasındaki
değişimi incelendiğinde en düşük orana sahip ülke ise %24,7 ile
Kore’dir.
Tablo 2: 2009 – 2016 Yılları Arasında OECD Ülkelerinde Genel Devlet
Harcamalarının Toplam GSYİH İçindeki % Payı
ÜLKE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Australia

35,419 34,437 34,946 35,265 35,377 35,987 36,202

Austria

54,145

52,84

Belgium

54,15

53,341 54,453 55,866 55,835 55,237

Czech Republic

44,2

43,514 43,035 44,48

2016
36,322

50,897 51,213 51,648 52,334 50,983 50,703
53,83

42,603 42,236 41,699

39,4

Denmark

56,536 56,673 56,429 57,955

Estonia

46,052 40,513 37,426 39,303 38,452 38,435 40,227 40,624

Finland

54,758 54,755 54,384 56,204 57,501 58,109 57,136 55,987

France

56,761 56,444 55,962 56,818 57,049

57,07

56,667 56,372

Germany

47,576 47,255

44,29

43,858 44,165

Greece

54,078 52,478 54,086 55,398 62,173 50,168 53,817 49,756

Hungary

50,362 49,238 49,448 48,47

49,269 49,499 50,187

46,68

Ireland

47,006 65,095 46,309 41,925

40,23

27,054

Israel

42,311 41,429 40,645 41,614 41,304 40,879 39,766 39,547

Italy

51,159

Japan

40,724 39,609 40,907 40,691

40,83

40,287 39,389 39,046

Korea

34,884 31,001 32,346 32,728

31,76

31,98

49,89

44,71

55,82

53,256

44,295 44,688

55,218 54,778 53,596

37,547

28,84

49,379 50,759 51,065 50,903 50,231 49,383

32,295 32,265
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Latvia

44,173 45,503 40,471 37,967 37,726 38,298 38,458

Lithuania

44,888 42,299 42,473 36,102 35,493 34,639 34,889 34,206

Luxembourg

45,143 44,126 42,366 44,07

Netherlands

48,172 48,155 46,974 47,099 46,271 46,184 44,883 43,443

Norway

46,059 44,944 43,754 42,889 43,966 45,788

Poland

45,042 45,808

Portugal

50,223 51,819 50,016 48,527

49,94

Slovak Republic

44,084 42,145 40,817 40,63

41,441 42,035 45,239 41,506

Slovenia

48,217 49,259 50,001 48,517 59,517 49,597

Spain

45,781 45,627

Sweden

52,746 50,812 50,314 51,357 52,006 51,127 49,631 49,436

Switzerland

33,205 32,983 32,898 33,226 34,228 33,775 34,035 34,326

United Kingdom

47,514 47,781 46,177 45,966 44,162 43,178 42,378 41,488

United States

42,979 42,937 41,836 40,024 38,738 38,062 37,607 37,817

43,88

45,83

37,35

43,322 41,796 41,464 42,124

48,8

50,825

42,859 42,595 42,261 41,567 41,174
51,767 48,201 44,945

47,74

45,125

48,102 45,562 44,846 43,772 42,201

Kaynak: http://www.oecd.org
Tablo 2’de 2009-2016 yılları arasında OECD ülkelerinin toplam
kamu harcamalarının GSYİH içindeki payı verilmiştir. Buna göre;
2009 yılında İtalya’da GSYİH içinde kamu harcamalarının oranı
%51,1 iken 2016 yılının sonunda bu oran %49,3 olduğu görülmüştür.
Kamu harcamaları İtalya’da yedi yıllık periyod içinde ortalama %1,5
oranında düşüş göstermiştir. Ayrıca Fransa, OECD ülkeleri arasında
kamu harcamalarının en büyük paya sahip olduğu gözlemlenmiş olup
bu oran %56’lar seviyesindedir. 2009 – 2016 yılları arasında GSYİH
içinde kamu harcamalarının payının en düşük olduğu ülke İsviçre
olup, bu oran %33 ler seviyesinde olduğu gözlemlenmiştir.
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3.3. OECD ÜLKELERİNDE EKONOMİK BÜYÜME
Ekonomik büyüme, üretilen mal ve hizmet kapasitesindeki artış
olup; ekonomik büyüme rakamlarının istikrarlı ve öngörülebilir
olması gerekmektedir. OECD ülkelerinin yıllara göre ekonomik
büyüme rakamlarının farklılık göstermektedir. İstikrarlı ekonomilerde
ekonomik büyüme rakamlarında çok fazla dalgalanma meydana
gelmemektedir.
Tablo 3: OECD Ülkelerinde 2000 – 2008 Yılları Arasında Ekonomik Büyüme (%)
ÜLKE

2000 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Australia

3,40

2,60

4,10

2,70

4,10

3,00

2,80

4,40

2,50

Austria

3,40

1,30

1,70

0,90

2,70

2,20

3,50

3,70

1,50

Belgium

3,60

0,80

1,80

0,80

3,60

2,10

2,50

3,40

0,80

Czech Republic

4,30

2,90

1,70

3,60

4,90

6,50

6,90

5,60

2,70

Denmark

3,70

0,80

0,50

0,40

2,70

2,30

3,90

0,90

-0,50

Estonia

10,60

6,30

6,10

7,40

6,30

9,40

10,30

7,00

-5,40

Finland

5,60

2,60

1,70

2,00

3,90

2,80

4,10

5,20

0,70

France

3,90

2,00

1,10

0,80

2,80

1,60

2,40

2,40

0,20

Germany

3,00

1,70

0,00

-0,70

1,20

0,70

3,70

3,30

1,10

Greece

3,90

4,10

3,90

5,80

5,10

0,60

5,70

3,30

-0,30

Hungary

4,20

3,80

4,50

3,80

5,00

4,40

3,90

0,40

0,90

Ireland

9,60

5,80

6,30

3,10

6,70

6,00

5,50

5,20

-3,90

Canada

5,20

1,80

3,00

1,80

3,10

3,20

2,60

2,10

1,00

Italy

3,70

1,80

0,20

0,20

1,60

0,90

2,00

1,50

-1,10

Japan

2,80

0,40

0,10

1,50

2,20

1,70

1,40

1,70

-1,10

Latvia

5,40

6,50

7,10

8,40

8,30

10,70 11,90 10,00 -3,50

Luxembourg

8,20

2,50

3,80

1,60

3,60

3,20

5,20

8,40

-1,30

Netherlands

4,20

2,10

0,10

0,30

2,00

2,20

3,50

3,70

1,70

Norway

3,20

2,10

1,40

0,90

4,00

2,60

2,40

3,00

0,50

Poland

4,30

1,20

1,40

3,60

5,10

3,50

6,20

7,00

4,20

Portugal

3,80

1,90

0,80

-0,90

1,80

0,80

1,60

2,50

0,20
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Slovak Republic

1,20

3,30

4,50

5,40

5,30

6,80

8,50

10,80

5,60

Spain

5,30

4,00

2,90

3,20

3,20

3,70

4,20

3,80

1,10

Sweden

4,70

1,60

2,10

2,40

4,30

2,80

4,70

3,40

-0,60

Switzerland

3,90

1,30

0,20

0,00

2,80

3,10

4,00

4,10

2,20

Turkey

6,60

-6,00

6,40

5,60

9,60

9,00

7,10

5,00

0,80

United Kingdom

3,70

2,50

2,50

3,30

2,40

3,10

2,50

2,40

-0,50

United States

4,10

1,00

1,80

2,80

3,80

3,30

2,70

1,80

-0,30

Kaynak: http://www.oecd.org

Tablo 4’te 2000-2008 yılları arasında OECD ülkelerinin
ekonomik büyüme rakamları gösterilmektedir. Ekonomik büyüme
rakamları her ülkede farklılık göstermektedir. Ancak kriz dönemleri
göz önünde tutulduğunda OECD ülkelerinin hemen hepsinde
ekonomik büyümenin çok düşük gerçekleştiği hatta eksi büyüme
kaydedildiği görülmektedir. Ekonomiler kriz dönemleri sonrası görece
olarak pozitif yönde büyüme kaydetmişlerdir.
Örneğin, Türkiye’de 2000 yılı sonu itibariyle 6,60 oranında
büyüme gerçekleşmişken 2001 krizi sonrası ekonomik büyüme oranı
düşmüştür. 2008 kriz dönemi ve sonrasında da ekonomi daralmış ve
büyüme rakamları düşüş göstermiştir.
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Tablo 4: OECD Ülkelerinde 2009 – 2016 Yılları Arasında Ekonomik Büyüme (%)
ÜLKE

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Australia

1,90

2,50

2,70

3,90

2,20

2,50

2,50

2,60

Austria

-3,80

1,80

2,90

0,70

0,00

0,80

1,10

1,50

Belgium

-2,30

2,70

1,80

0,20

0,20

1,40

1,40

1,50

Czech Republic

-4,80

2,30

1,80

-0,80

-0,50

2,70

5,30

2,60

Denmark

-4,60

1,90

1,30

0,20

0,90

1,60

1,60

2,00

Estonia

-14,70

2,30

7,60

4,30

1,90

2,90

1,70

2,10

Finland

-8,30

3,00

2,60

-1,40

-0,80

-0,60

0,10

2,10

France

-2,90

2,00

2,10

0,20

0,60

0,90

1,10

1,20

Germany

-5,60

4,10

3,70

0,50

0,50

1,90

1,70

1,90

Greece

-4,30

-5,50

-9,10

-7,30

-3,20

0,70

-0,30

-0,20

Hungary

-6,60

0,70

1,70

-1,60

2,10

4,20

3,40

2,20

Ireland

-4,60

1,80

3,00

0,00

1,60

8,30

5,60

5,10

Canada

-2,90

3,10

3,10

1,70

2,50

2,90

1,00

1,40

Italy

-5,50

1,70

0,60

-2,80

-1,70

0,10

1,00

0,90

Japan

-5,40

4,20

-0,10

1,50

2,00

0,40

1,40

0,90

Latvia

-14,40

-3,90

6,40

4,00

2,40

1,90

3,00

2,20

Luxembourg

4,40

4,90

2,50

-0,40

3,70

5,80

2,90

3,10

Netherlands

-3,80

1,40

1,70

-1,10

-0,20

1,40

2,30

2,20

Norway

-1,70

0,70

1,00

2,70

1,00

2,00

2,00

1,10

Poland

2,80

3,60

5,00

1,60

1,40

3,30

3,80

2,90

Portugal

-3,30

1,90

-1,80

-4,00

-1,10

0,90

1,80

1,60

Slovak Republic

-5,40

5,00

2,80

1,70

1,50

2,80

3,90

3,30

Spain

-3,60

0,00

-1,00

-2,90

-1,70

1,40

3,40

3,30

Sweden

-5,20

6,00

2,70

-0,30

1,20

2,60

4,50

3,20

Switzerland

-2,20

3,00

1,70

1,00

1,90

2,40

1,20

1,40

Turkey

-4,70

8,50

11,10

4,80

8,50

5,20

6,10

3,20

United Kingdom

-4,20

1,70

1,50

1,50

2,10

3,10

2,30

1,90

United States

-2,80

2,50

1,60

2,20

1,70

2,60

2,90

1,50

Kaynak: http://www.oecd.org
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Tablo 4’te 2009-2016 yılları arasında OECD ülkelerinin
ekonomik

büyüme

rakamları

gösterilmektedir.

Tablodan

da

anlaşılacağı üzere 2008 küresel krizi sonra hemen her ülke ekonomisi
daralmış, resesyon oluşmuş ve eksi rakamlı büyüme oranları
gerçekleşmiştir. Ancak 2010 yılından itibaren ekonomiler pozitif
yönde ivme kazanmış ve büyüme gerçekleştirmiştir. Örneğin
Türkiye’de 2009 yılında –%4,20 büyüme olmuşken 2010 yılında
%8,50 büyüme gerçekleşmiştir. Ekonomilerde arzu edilen dalgalı
büyümenin olması değil, istikrarlı büyüme gerçekleştirmektedir.
3.4. OECD Ülkelerinde Kamu Harcamaları ve Ekonomik
Büyüme Arasındaki İlişkiyi İnceleyen Çalışmalar
Literatür taraması yapılırken “Kamu Harcamaları ve Ekonomik
Büyüme İlişkisi” ne ilişkin birçok çalışmaya rastlanmıştır. Bu
çalışmaların daha iyi karşılaştırılabilmesi adına bulunan çalışmalar
kamu harcamaları ve ekonomik büyüme ilişkisinin olup olmamasına
ve ülke ayrımına göre gruplandırılarak tablo halinde gösterilmiştir.
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Tablo 5: Kamu Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisini İnceleyen Çalışmalar
YAZAR VE
ÇALIŞILAN
KULLANILAN
YAYIN YILI

DÖNEM VE

YÖNTEM

SONUÇ

ÜLKE
Peacock-

İngiltere

Peacock Wiseman

Wagner Yasası‟nın İngiltere

Wiseman

1890-1955

Modelini ve

için geçerli olduğu sonucunu

Granger nedensellik

bulmuşlardır.

EKK Yöntemi

Wagner Kanunu‟nu destekleyici

(1961)
Mann (1980)

Meksika

yönde sonuçlara ulaşılmıştır.

1952-1976
Ram (1986)

115 Ülke

Panel Veri Seti

Ülkelerin %60’ında Wagner

1950-1980

Teknik

kanununu doğrular yönde
sonuçlanmış.
Bazı ülkelerde, büyümeden
kamu harcamalarına, bazı

Rao (1989)

48 ülke

Granger

ülkelerde kamu

1960–1980

Nedensellik Testi

harcamalarından büyümeye,
bazılarında ise çift yönlü
nedensellik bulmuştur.

Barro (1989)

72 Ülke

Basit Korelasyon

Kamu tüketim harcamalarının

1960-1985

yöntemi

yatırım oranıyla arasında
negatif, kamu yatırım
harcamaları ve büyüme arasında
ise pozitif bir ilişki.

Courakis v.d.

Yunanistan ve

EKK Eş-

Wagner kanununu destekler

(1993)

Portekiz 1958-

bütünleşme

yönde bir sonuç elde edilmiş.

1985

yöntemi

Anwar v.d.

88 ülke

Johansen Eş-

Wagner kanununu destekler

(1996)

1960-1992

bütünleşme

özelliklere sahip sadece 13 ülke

Granger nedensellik

bulunmuştur.

testini
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Oxley (1994)

İngiltere

Eş-bütünleşme ve

Ekonomik büyümeden kamu

1870–1913

Granger

harcamalarına doğru tek yönlü

Nedensellik

bir nedensellik ilişkisi

Abizadeh ve

Güney Kore

Granger nedensellik

Sonuç, Wagner Kanunu

Yousefi

1970-1990

testi

doğrular niteliktedir.

Ansari v.d.

Gana (1963-

Granger ve

Gana için Wagner Hipotezini,

(1997)

1988), Kenya

Holmes-Hutton

Güney Afrika için Keynes

(1996)

(1964-1989),

Hipotezini, Kenya için ise ne

Güney Afrika

Wagner ne de Keynes

(1957-1990)

Hipotezini destekleyici
bulgulara rastlanmamıştır.

Yamak ve
Küçükkale

Engle-Granger ve
Johansen-Juselius

Wagner Kanunu’nu

Eş-bütünleşme

desteklemektedir.

Malezya

Granger nedensellik

Değişkenler arasında ilişki

1950–1992

Testi

bulamamıştır.

1938-1995

Basit Regresyon,

Bulgular Wagner Yasası‟nın

Eş-bütünleşim

geçerliliğini ortaya koyucu,

1950-1994

(1997)
Sinha (1998)

Terzi (1998)

destekleyici niteliktedir.
Wagner kanununu doğrular

Burney ve

Kuveyt

Al-Mussallam

1969-1995

EKK yöntemi

yönde sonuca ulaşamamışlardır.

Kweka ve

Tanzanya

Eş-bütünleşme ve

Wagner kanununu

Morrisey

1965-1996

Granger

desteklemeyen ancak Keynes’i

Nedensellik Testi

desteklemektedir.

(1999)

(2000)
Arghyrou

Yunanistan

Eş-bütünleşme ve

Kamu yatırım harcamalarının

(2000)

1970-1990

Granger

uzun dönemde büyümeyi pozitif

Nedensellik

yönde etkilediği

Johansen

Elde ettiği bulgular Wagner

Taşseven

1960-1998
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(2000)
Günaydın

1950-1998

Eş-bütünleşim

Kanununu doğrulamaktadır.

Granger nedensellik

Wagner Hipotezi‟ni
destekleyici yöndedir.

(2000)
Heitger (2001)

21 OECD

Panel Veri Seti

Kamu harcamalarının ekonomik

ülkesi

Teknik

büyüme üzerinde pozitif bir

1960-2000

etkiye sahiptir.

Fasano ve

GCC üye

Eş-bütünleşme ve

Değişkenler arasında herhangi

Wang (2001)

ülkeler

Vektör Hata

bir ilişkinin varlığı tespit

1980-1999

Yöntemi (VECM)

edilememiştir.

Al-Faris

Körfez

VAR Yöntemi

Wagner kanununu destekler

(2002)

Bölgesi

yönde bir sonuç elde edilmiş.

1970-1997
Albatel (2002)

Suudi

Eş-bütünleşme

Sonuç, Wagner Kanunu

Arabistan

yöntemi ve Hata

doğrular niteliktedir.

1964–1998

Terim Modeli
Eğitim harcamalarından

Kar ve Ağır

1926–1994

Granger nedensellik

ekonomik büyümeye doğru,
ekonomik büyümeden sağlık

(2002)

harcamalarına doğru bir
nedensellik bulgusu
Abu-Bader ve

Mısır

Çoklu Eş-

İsrail ve Suriye için kamu

Abu-Qarn

1975-1998,

bütünleşme,

harcamalarından ekonomik

(2003)

İsrail

Varyans

büyümeye doğru tek yönlü ve

1967-1998

Ayrıştırması ve

Mısır için çift yönlü negatif bir

Suriye

Etki-Tepki

nedensellik ilişkisi tespit

1973-1998

analizleri

etmişlerdir.
Kamu tüketim ve yatırım
harcamalarının büyümeyi

Sjöberg

İsveç

Sıradan EKK

pozitif yönde etkilediği, faiz

79 | KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:
OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL DATA ANALİZİ
(2003)

1960-2001

yöntemi

harcamaları ve kamu transfer
harcamalarının ise olumsuz
yönde etkilediğidir.

Gacener
(2005)

1987-2003

Granger

Wagner Kanunu‟nu destekler

Nedensellik, VAR,

nitelikli bulgulara ulaşılmıştır.

Eş-bütünleşme.
Arısoy (2005)
Işık ve Alagöz

1950-2003

1985-2003

(2005)

Johansen

Wagner Kanunu‟nu destekler

Eş-bütünleşme testi

nitelikli bulgulara ulaşılmıştır.

Johansen

Wagner Yasası‟nı onaylayacak

Eş-bütünleşim

şekilde bir sonuca ulaşmıştır.

Loizidies ve

Yunanistan,

Vamuokos

İngiltere ve

Granger nedensellik

Wagner Kanununu

(2005)

İrlanda 1950-

Testi

doğrulamamaktadır.

Çin ve Tayvan

Sınır Testi

Wagner Yasası’nı

1979-2002

yaklaşımı

desteklememektedir.

Fiji 1970-2002

Eş-bütünleşme ve

Uzun dönemde ulusal gelirden

Granger nedensellik

hükümet harcamalarına doğru

testi

Granger nedensellik ilişkisi

1995
Huang (2006)

Narayan v.d.
(2007)

vardır.
Altay ve Altın
(2008)

Kamu harcamalarındaki artışın
1980-2005

EKK yöntemi

ekonomik büyümeyi olumsuz
etkilediğini bulmuştur.
Toplam kamu harcamalarının

Oktayer ve
Susam (2008)

1970-2005

EKK Yöntemi

ekonomik büyüme üzerindeki
etkisi anlamlı çıkmamıştır.

Kumar (2009)
Çetinkaya ve

Doğu Asya

Gregory ve Hansen

Wagner Kanunu‟nun söz

Ülkeleri 1960-

yapısal kırılma

konusu ülkeler için geçerli

2007

tekniği

olduğu

EKK,

Keynes Hipotezi, Wagner
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Şahin (2009)

1924–2007

Eşbütünleşme,

Hipotezine göre daha baskındır.

Granger nedensellik
Başar v.d.
(2009)

Wagner yaklaşımının incelenen
1975-2005

Bağdigen ve
Beşer (2009)

Uysal ve

dönem itibariyle Türkiye

yaklaşımı

ekonomisi için geçerli değildir.

Granger nedensellik
1950-2005

1980-2006

Mucuk (2009)
Altunç (2011)

Sınır Testi

1960-2009

Hsiao , Toda ve

Wagner tezini destekler

Yamamoto

nedensellik ilişkisine

nedensellik testleri

rastlanmamıştır.

Johansen-Juselius

Sonuç; Keynes hipotezini

Eş-bütünleşme

desteklemektedir.

Sınır Testi, VAR,

Bulgular kamu harcamaları ile

Granger nedensellik

ekonomik büyüme arasında

Wald Testi

Wagner yasasını destekleyici
kanıtlar sunmaktadır.

Nişancı v.d.

1950-2010

(2011)

Eş-bütünleşme

Wagner hipotezinin geçerli

Granger

olduğu sonucuna varılmıştır.

Nedensellik
Oktayer

1950-2009

(2011)

Eş-bütünleşme

Wagner kanununun

Granger

geçerliliğine işaret etmektedir.

Nedensellik
Gül ve Yavuz
(2011)

Yüksel ve

1963–2008

1980-2010

Songur (2011)

Eş-bütünleşme

Keynes Hipotezi‟nin geçerli

Granger

olduğu sonucuna ulaşıldığını

Nedensellik

göstermektedir.

Eş-bütünleşme testi

Keynes hipotezini

ve Granger

desteklemektedir.

Nedensellik
Uzun dönemde Wagner
Kanca (2011)

1980-2008

Granger

Hipotezinin öngördüğü

81 | KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:
OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL DATA ANALİZİ
sonuçları destekleyici, kısa

Nedensellik

dönemde ise Keynes’in
Hipotezini destekler niteliktedir.

3.5. Değişkenlerin Tanımı Ve Ekonometrik Metodoloji
Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi
aralarında

Türkiye’nin

(Avustralya,

de

Avusturya,

bulunduğu

Belçika,

OECD

Kanada,

üyesi

Çek

ülkeleri

Cumhuriyeti,

Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan,
Macaristan, İrlanda, İtalya, Japonya, Letonya, Lüksemburg, Hollanda,
Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere
ve Amerika Birleşik Devletleri) için belirlemek üzere panal data
analiz yöntemi kullanılmıştır. 30 ülkeye ait kamu harcamaları ve
ekonomik büyüme rakamları yıllık veriler alınarak kullanılmıştır.
Çalışmaya konu ülkelerin birbiriyle uyumlu olması bakımından
ülkelere

ait

Ekonometrik

datalar

OECD’nin

uygulamalarda

ve

resmi
elde

sitesinden

alınmıştır.

edilen

bulguların

yorumlanmasında kolaylık sağlanması amacıyla kamu harcamaları
“PE” ve ekonomik büyüme “GDP” kısaltması kullanarak analize dahil
edilecektir. Veri analizi tekniği olarak E–Views 8 programı kullanarak
gerçekleştirilmiştir.
3.5.1. Panel Veri Yöntemi
Ekonometrik analiz yapılırken doğru sonuca ulaşabilmek için
dikkat edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi serilerin durağan
olmasıdır. Zaman serisinin ortalaması ve varyansı zaman içinde sabit
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ve iki dönem arasındaki kovaryans gözlenen değişkenlerin zamanına
değil iki dönem arasındaki uzaklığa bağlı ise zaman serisi durağandır.
Seri durağan değil ise, uzun dönemde ortalamasını koruyamamakta ve
zaman sonsuza yaklaşırken varyans değeri de sonsuza gitmektedir.
Otokorelasyon değerleri gecikme sayısı arttıkça sıfırdan uzaklaşmakta
ve R2 değerleri yüksek ve t istatistik değerleri anlamlı çıkmaktadır.
Böylece uzun dönemde elde edilen model tahminleri doğru sonuç
verememekte ve sahte regresyon modeli ortaya çıkmaktadır. Sahte
regresyon tuzağına düşmemek için serilerin durağan hale getirilmesi
gerekmektedir (Kutlar, 2000:43).
3.5.1.1. Panel Birim Kök Testleri
Panel veri analizinde birim kökün varlığını araştırmak için hem
DF (Dickey– Fuller) hem de ADF (Augmented Dickey–Fuller) testleri
panel veri analizi için genişletilmiştir ve panel veri analizinde birçok
birim kök testi ADF testinin genişletilmesi temeline dayanmaktadır
(Yardımcıoğlu ve Gülmez, 2013: 128).
Panel veri yönteminde genel olarak kullanılan birim kök testleri;
Levin-Lin-Chiu Panel Birim Kök Testi, Breitung Panel Birim Kök
Testi, Im, Pesaran ve Shin (IPS) Panel Birim Kök Testi, Fisher Panel
Birim Kök Testi ve Hadri Z-Stat Panel Birim Kök Testi’dir.
3.5.1.1.1. Levin, Lin & Chu (LLC) Panel Birim Kök Testi
Levin-Lin-Chiu (2002) testi, her seriye farklı farklı birim kök
testi uygulamak yerine; toplanmış yatay kesit veri setine birim kök
testi uygulamak suretiyle daha güçlü sonuçlar veren bir panel birim
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kök testi önermektedir. LLC testine ilişkin hipotezler ise şu şekilde
sıralanabilir:
Ho: Panel veri seti birim kök içermektedir. (Ho: p=0)
H1: Panel veri seti birim kök içermemektedir. (H1: p<0)
LLC (2002) yöntemi ile durağanlık sınaması yapılırken aşağıda
belirtilen bir model çerçevesinde testler gerçekleştirilmektedir (Ergün
ve Polat, 2015: 125):
𝒑𝒊

∆𝒀𝒊𝒕 = 𝝆𝒀𝒊𝒕−𝟏 + ∑𝒋=𝟏 𝜷𝒊𝒋 ∆𝒀𝒊𝒕−𝒋 + 𝑿′𝒊𝒕 𝜶 + 𝜺𝒊𝒕

(1)

Denklem 1’de i=1,2,…,N yatay kesit birimlerini ve t=1,2,…,T i
ise süre boyutunu ifade etmektedir. Xit herhangi bir sabit etki veya
bireysel trend bileşeni içeren dışsal değişkenleri; it bağımsız hata
terimlerini ve son olarak pi de gecikme uzunluğunu temsil etmektedir
(Abdioğlu ve Uysal, 2013: 135). Modelin tahmini sonucunda ulaşılan
t değerleri, kritik değerlerle karşılaştırıldıktan sonra H0 hipotezi kabul
veya reddedilir (Bostan vd. 2016: 31).
3.5.1.1.2 Breitung Panel Birim Kök Testi
Breitung, birim kökü sınamak üzere LLC testinde hesaplanan
düzeltilmiş t istatistiğinin yanlı olduğunu ifade ederek bu istatistiğin
özellikle de bireysel trendli modellerde kullanılması halinde çarpık
sonuçların ortaya çıkabileceğini ileri sürmüş ve yeni bir t istatistiği
önermiştir (Abdioğlu ve Uysal, 2013: 136). Breitung yöntemi ile elde
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edilen test istatistiğinin ise standart normal dağılıma sahip olduğu ve
LLC test istatistiklerine göre de daha güçlü sonuçlar verdiği
varsayılmaktadır. Ancak önerilen test istatistiğinin güvenilirliği, trend
parametresi seriler arasında heterojen olması halinde azalmaktadır
(Öztürk, 2013: 45).
Breitung testinde de LLC testinde olduğu gibi ADF denklemi
kullanılmaktadır.
𝒑𝒊

∆𝒀𝒊𝒕 = 𝝆𝒀𝒊𝒕−𝟏 + ∑𝒋=𝟏 𝜷𝒊𝒋 ∆𝒀𝒊𝒕−𝒋 + 𝑿′𝒊𝒕 𝜶 + 𝜺𝒊𝒕

(2)

Test edilen hipotezler ise şu şekilde ifade edilebilir:
Ho: Panel veri seti birim kök içermektedir. (Ho: p=0)
H1: Panel veri seti birim kök içermemektedir. (H1: p<0)
Breitung testi ile ortak birim kök vardır sıfır hipotezi test
edilmektedir. Bu yöntem, her bir dışsal değişkende ve yatay kesit
Augmented

Dickey-Fuller

regresyonunda

kullanılan

gecikme

sayılarının belirlenmesini gerektirmektedir. Test denkleminde dışsal
değişken kullanılmaz, ancak bireysel sabitler ve trendler veya bireysel
sabit sabit etkiler kullanılabilmektedir. LLC testinden farkı ise kernel
hesaplaması gerektirmemesidir (Egeli ve Egeli, 2007: 109).
3.5.1.1.3. Im, Pesaran ve Shin (IPS) Panel Birim Kök Testi
IPS testi LLC testinden farklı olarak aksine pi değerinin
alternatif hipotez altında heterojenliğine izin vermektedir. Başka bir
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ifadeyle LLC testi, serilerdeki durağanlığın saptanmasında genel birim
kök sürecinin olduğunu kabul ederken; IPS testi, her bir yatay kesite
ait birim kök sürecini de dikkate almaktadır. Dolayısıyla IPS testinde
H0 hipotezi p’nin değil de pi’lerin her biri için durağanlık sınaması
yapmaktadır (Akbaş, 2012: 65). Diğer taraftan model bireysel etkilere
izin vermekle birlikte zaman trendi barındırmamaktadır.
𝒑𝒊

∆𝒀𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝝆𝒊 𝒀𝒊𝒕−𝟏 + ∑𝒋=𝟏 𝜷𝒊𝒋 ∆𝒀𝒊𝒕−𝒋 + 𝜺𝒊𝒕

(3)

Boş hipotez tüm i = 1,2 ...,N değerleri için H0 : pi = 0 şeklinde
tanımlanırken; alternatif hipotez her bir i=1,2,...,N 1 değerleri için H1:
pi<0 ve 0<N1≤N koşulu altında tüm i=N1+1,...,N değerleri için pi =
0’dır. Alternatif hipotez, bireysel serilerin hepsinin değil; bazılarının
birim köke sahip olmasına izin vermektedir. Böylece, IPS tekniği,
verileri bir araya getirmek yerine N yatay kesit birimi için ayrı birim
kök testleri kullanır. Testleri, gruplar arasında ortalama alan DickeyFuller (ADF) istatistiklerine dayandırılmaktadır (Akbaş, 2012: 65 ;
Şirvan ve Sezgin Alp, 2017: 137).
3.5.1.1.4. Fisher Panel Birim Kök Testleri
Maddala ve Wu ve Choi parametrik olmayan her bir yatay kesit
için birim kök test istatistiklerinin toplulaştırılmasını esas alan Fisher
tipi testi önermişlerdir. Bu testte LLC, Breitung ve IPS testlerinde
olduğu gibi dengeli panel olma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca
her bir birim için ADF regresyonlarında farklı gecikme uzunlukları
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kullanılabilmekte ve türetilmiş herhangi bir birim kök testi için de
uygulanabilmektedir (Güven ve Mert, 2016: 140).
Modelde pi değerlerini hesaplamak üzere kullanılan denklem şu
şekildedir (Barutçu ve Arslan, 2016: 415-416):
𝐏 = −𝟐 ∑𝑵
𝒊=𝟏 𝐥𝐧𝒑𝒊

(4)

Burada -2lnpi iki serbestlik dereceli bir x2 dağılımını
göstermektedir. Modelde test edilen hipotezler ise aşağıdaki gibidir:
Ho: Seri birim kök içermektedir
H1: Seride birim kök içermemektedir.
LLC ve Breitung testleri ile ortak birim kök sınaması yapılırken;
IPS ve Fisher türü testler bireysel birim kök sınaması yapılmasına
olanak tanımaktadır (Öztürk, 2013: 43). IPS gibi dengesiz panellere
uygulanabilmesi ve birimlere uygulanan ADF regresyonunda, farklı
gecikmeler için de kullanılabilmesi Fisher türü testlerin olumlu
taraflarını oluşturmaktadır. Ancak p değerlerinin Monte Carlo
simülasyonları tarafından elde edilmesi gerekmektedir (Barutçu ve
Arslan, 2016: 416).
3.5.1.1.5. Hadri Panel Birim Kök Testi
Hadri testi, diğer yöntemlerden farklı olarak durağan olmayan
temel hipotezin reddi ya da kabulünü daha güçlü olarak doğrulamak
amacıyla sıfır hipotezi ile alternatif hipotezin yerlerini değiştirmiştir.
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Bu bağlamda H0 hipotezinde birim kökün olmadığı, H1 hipotezinde
ise tüm pa- nelin birim kök içerdiğini kabul etmektedir (Durmuş,
2017: 13). Hadri birim kök testi, Lagrange Çarpanı (LM) testine
dayanan serinin sabit veya sabit ve trend üzerine en küçük kareler
yöntemi ile koşulması sonucu elde edilen hata terimleri temelli bir
testtir. Z istatistiği şu şekilde hesaplanmaktadır (Abdioğlu ve Uysal,
2013):
𝐙=

√𝐍(𝐋𝐌−𝛏)
𝛏

(5)

Bu denklemde model sadece sabit içeriyorsa =1/6 ve  =1/45,
diğer durumlarda ise  =1/15 ve  =11/6300 değerlerini almaktadır.
3.5.1.2. Panel Eşbütünleşme Testleri
Seriler arasında uzun dönemli bir ilişkinin varlığı eşbütünleşme
testi ile sınanmaktadır. Bu çalışmada uzun dönemli ilişkinin varlığını
belirlemek üzere Pedroni, Kao ve Fisher eşbütünleşme testleri panel
veri setine uygulanmıştır.
3.5.1.2.1. Pedroni Eşbütünleşme Testi
Pedroni (1999) eşbütünleşme testi, yatay kesit bağımlılığı
bulunmadığı varsayımı çerçevesinde 7 farklı test ile panel verilerinin
eşbütünleşik olup olmadığını sınamaktadır. Söz konusu 7 farklı testin
4 tanesi within tahmincisini; 3 tanesi ise between tahmincisini
kullanarak öngörüde bulunmaktadır (Hepaktan ve Çınar, 2012: 54).
Birinci kategoride, grup zaman serilerindeki yatay kesitler arasında
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ayrı

ayrı

hesaplanan

kullanılmaktadır.

İkinci

eşbütünleşme
kategoride

testlerinin

ortalaması

ise, istatistikler arasındaki

ortalamalar yerine istatistikler gruplanmakta ve ortalama bir parça
olarak gerçekleştirilmektedir (Ergün ve Polat, 2015: 126). Başka bir
ifadeyle birinci kategori içindeki dört testten ilk üçü parametrik
olmayan testlerdir. İlk test varyans oranı tipinde bir istatistiktir.
İkincisi Phillips-Peron (PP) (rho) istatistiğine, üçüncü istatistik de PP
(t) istatistiğine benzemektedir. Dördüncü istatistik ise Augmented
Dickey Fuller (ADF) (t) istatistiğine benzer parametrik bir istatistiktir.
İkinci kategoride üç testten ilki PP (rho) istatistiği ile benzer iken;
diğer ikisi PP (t) ve ADF (t) istatistiklerine benzemektedir (Güvenek
ve Alptekin, 2010:181). Bu test, Engle-Granger testine dayanmakta
olup; birinci farkında durağan olan seriler için geçerlilik taşımaktadır.
Pedroni

eşbütünleşme

testi

aşağıdaki

denklem

yardımıyla

gerçekleştirilmektedir (Ergün ve Polat, 2015: 126):
𝒚𝒊𝒕 = 𝜶𝒊 + 𝜹𝒊 𝒕 + 𝜷𝟏𝒊 𝑿𝟏𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝒊 𝑿𝟐𝒊𝒕 + ⋯ + 𝜷𝑴𝒊 𝑿𝑴𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕

(6)

Denklem 6’da T; gözlem sayısını, N; panelde yer alan birey
sayısını, M; regresyon değişken sayısını ifade etmektedir. Panelde N
tane birey olduğu için, her M tane regresöre N farklı denklem
olacaktır. 1i + 2i + … + Mi panelde yer alan bireyler arasındaki
farklılıkları temsil eden katsayıları göstermektedir. i ise parametre
bireyleri arasındaki farklılığa izin veren sabit etkiler parametresini
temsil etmektedir. Bu parametreye ek olarak panelde bireyler arasında
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deterministik trend söz konusu ise denkleme it parametresi de
eklenmektedir (Bakırtaş ve Gündoğan, 2017).
Pedroni eşbütünleşme testi ile sınanan hipotezler şu şekilde
sıralanabilir:
Ho: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur
H1: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur
3.5.1.2.2. Kao Eşbütünleşme Testi
Kao (1999), hata terimlerini temel alan ve uzun dönem ilişkiyi
belirlemek için bir panel eşbütünleşme testi geliştirmiştir. Bu
bağlamda, Dickey Fuller (DF) ve Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF)
testlerini esas almış, Engle ve Granger sürecini takip etmiştir. Söz
konusu sürece göre zaman serilerinde birinci farklarını I(1)
eşbütünleşik seriler kullanarak kurulan regresyon kalıntılarını ele
almıştır. Eğer değişkenler arasında eşbütünleşme mevcut ise hata
terimleri seviyede I(0) eşbütünleşik olacaktır. Aksi halde modelden
elde edilen hata terimleri I(1) olacaktır (Barışık ve Budak, 2017: 64).
Kao

eşbtünleşme

testi

aşağıdaki

denklem

yardımıyla

gerçekleştirilmektedir (Asteriou ve Hall’den akt: Akalin ve Uzgören,
2016: 11).
𝒀𝒊,𝒕 = 𝒂𝒊 + 𝜹𝒕 + 𝜷𝑿𝒊𝒕 + 𝒖𝒊𝒕

(7)
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Kao’ya göre eşbütünleşme testine bağlı hata terimi aşağıdaki
eşitliği içermektedir:
𝒖𝒊𝒕 = 𝒆𝒖𝒊𝒕−𝟏 𝒗𝒊𝒕

(8)

Burada 𝑢𝑖𝑡 yukarıdaki denklem kullanılarak tahmin edilmiş hata
terimini temsil etmektedir. Kao aşağıdaki regresyon denklemi ile
tahmin edilen bir ADF testi de önermektedir:
𝒖𝒊,𝒕 = 𝝆𝒖𝒊,𝒕 + ∑𝒏𝒊=𝟏 𝝓∆𝒊,𝒕−𝟏 + 𝒗𝒊𝒕

(9)

Kao eşbütünleşme testi ile sınanan hipotezler şu şekilde
sıralanabilir:
Ho: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur
H1: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur
3.5.1.2.3. Fisher Eşbütünleşme Testi
Fisher eşbütünleşme testi, Engle-Granger yönteminin çok
denklemli olarak genelleştirilmiş halini ifade etmektedir. Johansen
(1988) eşbütünleşme testinde aynı dereceden durağan olan serilerin
denklem sistemi, sistemde yer alan her değişkenin düzey ve gecikmeli
değerlerinin yer aldığı VAR analizine dayanmaktadır. Denklem
sistemi aşağıdaki şekilde gösterilebilir (Ergün ve Polat, 2015: 126):
∆𝑿𝒕 = 𝚪𝟏 ∆𝑿𝒕−𝟏 + ⋯ + 𝚪𝒌−𝟏 ∆𝑿𝒕−𝒌 + 𝚷∆𝑿𝒕−𝒌 + 𝜺𝒕

( 10 )

91 | KAMU HARCAMALARI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ:
OECD ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL DATA ANALİZİ

Fisher eşbütünleşme testinde seriler arasında eşbütünleşik bir
ilişkinin var olup olmadığı iz ve ve özdeğer istatistikleri yardımıyla
araştırılmaktadır.
Kao eşbütünleşme testi ile sınanan hipotezler şu şekilde
sıralanabilir (Hepaktan ve Çınar, 2012: 55):
Ho: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur
H1: Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisi yoktur
3.5.2. Panel Veri Modelleri
Genel olarak herkes tarafından kabul görmüş dört model
bulunmaktadır ( Kutlar, 2007:12-13).
- Rassal Etkiler Modeli: tahminde bulunurken her yatay kesit
değerinin sabit teriminin daha büyük bir ana kütleden rassal
çekildiği varsayımıdır.
- Sabit Etkiler Modeli: Tahmin yapılırken tüm gözlem
değerleri bir araya getirildikten sonra her yatay kesit değeri,
ortalamadan çıkarıldıktan sonra ortalamaya göre düzeltilerek
yapılmasıdır.
- Yapay Değişkenli Sabit Etkiler En Küçük Kareler
Yöntemi: Tahin yapılırken tüm gözlem değerleri birlikte
değerlendirilen bu modelde, her yatay kesit için sabit
değişken belirlenmektedir.
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- Karma En Küçük Kareler Yöntemi: Tahmin yapılırken
yatay kesit ve zaman serisi özelliklerinin dikkate alınmadan
gerçekleştirilmesidir.
3.6. Ampirik Bulgular Ve Yorumlanması
Analiz bölümünde öncelikle GDP ve PE serilerine ilişkin
açıklayıcı istatistiklere ve zaman yolu grafiklerine yer verilmektedir.
Şekil 4’te çalışmamıza konu ülkelere ait kamu harcamaları ve
ekonomik büyüme rakamlarının logaritmaları alınmış haldeki grafiğe
yer verilmektedir. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 30 OECD
üyesi ülkenin 2000 – 2016 yılları arasındaki dönemde kamu
harcamaları ile ekonomik büyüme rakamları arasındaki basit
etkileşimi göstermektedir.
Şekil 4: GDP Serisinin Açıklayıcı İstatistikleri
200

Series: GDP
Sample 2000 2016
Observations 442

160

Mean
Median
Maximum
Minimum
Std. Dev.
Skewness
Kurtosis

120

80

40

2.265837
2.250000
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Şekil 4 ‘de GDP değişkenine ilişkin t istatistiki bilgilendirmeye
yer verilmiştir. Burada değişkene ait; ortalama, medyan, değişkenin
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2000 – 2016 yılları arasında aldığı minimum ve maksimum değerler,
standart sapma, basıklık ve çarpıklık değerleri yer almaktadır.
GDP değişkenine ait zaman yolu grafiği ise Grafik 1 ‘de
gösterilmiştir.
Grafik 1: GDP Değişkenine İlişkin Zaman Yolu Grafiği
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Grafik 1’in incelenmesinden anlaşılacağı üzere 2000 – 2016
yılları arasında GDP değişkeninde inişli çıkışlı bir trend olduğu göze
çarpmaktadır.
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Şekil 5: PE Serisinin Açıklayıcı İstatistikleri
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Şekil 5’te PE değişkenine ilişkin t istatistiki bilgilendirmeye yer
verilmiştir. Burada değişkene ait; ortalama, medyan, değişkenin 2000
– 2016 yılları arasında aldığı maksimum ve minimum değerler,
standart sapması, basıklık ve çarpıklık değerleri yer almaktadır.
Grafik 2: PE Değişkenine İlişkin Zaman Yolu Grafiği
PE
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Grafik 2 ‘nin incelenmesinden anlaşılacağı gibi ülkelere ait
kamu harcamalarının 2000 – 2016 yılları arasında dalgalı bir seyir
izlediği görülmektedir. Kamu harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki uzun dönemli ilişkiyi belirlemek üzere ilk olarak serilerin
durağanlığı birim kök testleri yardımıyla test edilmiştir. Durağanlığı
belirlemek amacıyla Levin, Lin & Chu, Breitung t-stat, Im, Pesaran ve
Shin W-stat, ADF-Fisher Chi-square, PP -Fisher Chi-square ve Hadri
birim kök testleri kullanılmıştır. Levin vd. (2002) ve Breitung (2000)
panel birim kök testlerinde ortak bir birim kökün varlığına dair boş
hipotez test edilirken; Im vd. (2003) ile Fisher türü birim kök
testlerinde bireysel birim kökün varlığına dair boş hipotez
sınanmaktadır. Son olarak Hadri (1999) birim kök testinde ise ortak
bir birim kökün olmamasına dair boş hipotez test edilmektedir
(Abdioğlu ve Uysal, 2013: 135).
Ekonomik büyüme değişkenine ilişkin elde edilen birim kök
testi sonuçları Tablo 6’da sunulmaktadır.
Tablo 6: Panel Birim Kök Testi Sonuçları (GDP)

Yöntem
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat
Im, Pesaran and Shin W-stat
ADF – Fisher Chi-square
PP – Fisher Chi-square
Hadri Z-stat
Heteroscedastic Consistent Z-stat

Test İstatistiği
-8,60343
-6,24573
-4,04857
96,9188
148,064
5,88575
15,8361

Olasılık
0,0000
0,0000
0,0000
0,0002
0,0000
0,0000
0,0000
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Panel birim kök testi sonuçlarına göre; Hadri testi dışındaki
diğer testlere ait olasılık değerleri serinin durağan olduğunu
yansıtmaktadır. Kamu harcamalarına ilişkin birim kök testi sonuçları
ise Tablo 7’da yer almaktadır.
Tablo 7: Panel Birim Kök Testi Sonuçları (PE)

Yöntem
Levin, Lin & Chu t*
Breitung t-stat
Im, Pesaran and Shin W-stat
ADF – Fisher Chi-square
PP – Fisher Chi-square
Hadri Z-stat
Heteroscedastic Consistent Z-stat

Test İstatistiği
-3,59488
-2,29612
-2,27529
74,2391
86,7632
7,71641
6,69939

Olasılık
0,0002
0,0108
0,0114
0,0231
0,0018
0,0000
0,0000

Ekonomik büyüme değişkenin de olduğu gibi kamu harcamaları
değişkeninde de panel birim kök testi sonuçları; Hadri test hariç
serilerin durağan olduğunu yansıtmaktadır.
Serilerin aynı düzeyde durağan çıkması nedeniyle değişkenler
arasında uzun dönemli bir ilişkinin olup olmadığını belirlemek üzere,
Pedroni (1999), Kao (1999) ve Fisher (YIL) tarafından ayrı ayrı
geliştirilen koentegrasyon testleri kullanılmıştır. Bu testlere ait
bulgular tablo 8’de yer almaktadır.
Tablo 8: Panel Koentegrasyon Testleri
Pedroni Testi

Panel v
Panel rho
Panel PP
Panel ADF

Test
İstatistiği
5,670606
-5,180908
-7,578103
-8,481346

Olasılık
Değerleri
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

Ağırlıklı Test
İstatistiği
1,428394
-5,754459
-8,914709
-9,323851

Olasılık
Değeri
0,0766
0,0000
0,0000
0,0000
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Group rho
Group PP
Group ADF
Kao Testi
ADF
Fisher Testi
Eşbütünleşme
Sayısı
Hiç Yok
En Az 1

İstatistik
-2,695737
-8,750605
-10,35550

P-değeri
0,0035
0,0000
0,0000

-3,976642

0,0000

İz İstatistiği

Olasılık

Max-Eigen İst.

Olasılık

161,6
98,53

0,0000
0,0000

138,7
98,53

0,0000
0,0000

Koentegrasyon testlerine ilişkin bulguların büyük bölümü
değişkenler

arasında

uzun

dönemli

bir

bağıntı

olduğunu

göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda son olarak katsayıları
belirlemek amacıyla panel veri modeline geçilmiştir. Yapılan panel
veri analizlerinin verdiği test sonuçları neticesinde en uygun modelin
ise sabit etkiler modeli ve rassal etkiler model olduğuna karar
verilmiştir.
Tablo 9: Sabit Etkili Panel Veri Regresyon Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken : GDP
Değişken

Katsayı

Standart

t-İstatistiği

Olasılık

Hata
C

10,91037

1,504506

7,251793

0,0000

PE

-0,195684

0,033966

-5,761222

0,0000

R²: 0,583164

Durbin-Watson stat: 1,275545

F-statistic : 13,29074

Durbin-Watson değerinden hareketle modeldeki otokorelasyon
sorununu gidermek üzere bağımlı değişkenin birinci gecikmesi
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modele dahil edilerek katsayılar yeniden tahmin edilmiş ve ulaşılan
bulgular Tablo 10’da sunulmuştur.
Tablo 10: Gecikmeli Sabit Etkili Panel Veri Regresyon Tahmin Sonuçları
Bağımlı Değişken : GDP
Değişken
Katsayı
Standart
Test
Olasılık
Hata
İstatistiği
Değeri
C
6,589167
1,562686
4,216565
0,0000
PE
-0,119419 0,034490
-3,462423
0,0006
GDP(-1)
0,357538
0,047629
7,506743
0,0000
R²: 0,627456
Durbin-Watson stat: 1,839932
F-Statistic: 14,95772

Modele ait yapısal sorunlar giderildikten sonra elde edilen
sonuçlar; kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde olasılık
değeri 0,0006 < 0,05 olduğu için anlamlı bir etkisi olduğunu
göstermektedir. Kamu harcamaları ekonomik büyümeyi yaklaşık %12
oranında negatif yönde etkilemektedir.
GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Kamu harcamaları, dar anlamada kamu harcamaları ve geniş
anlamda kamu harcamaları olmak üzere iki kategoriye ayrılır. Devlet
ve diğer kamu tüzel kişileri tarafından devlet hizmetlerinin karşılığı
olarak yapılan ödemelere dar anlamda kamu harcamaları denir. Bu
sınıflandırmada kamu harcamalarını yapan organlar kısıtlanmıştır.
Yalnız genel bütçeli ve katma bütçeli yönetimlerin harcamaları kamu
harcaması sayılmaktadır. Genel bütçeli ve katma bütçeli idarelerin
yaptığı harcamaların yanında sosyal sigortalar kurum ödemeleri,
iktisadi devlet teşekküllerinin ödemelerini, vergi muafiyet ve
istisnaları gibi yapılan harcamalara geniş anlamda kamu harcamaları
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denir. Geniş anlamda kamu harcamalarına iktisadi kamu harcamaları
da denmektedir. Bu tür harcamalar her ülkede farklılık arz etmektedir
(Kalenderoğlu,2005:31).
Kamu harcamalarının bu tür kategoriye ayrılmasında kamu
harcamalarının; harcamaya veya yatırıma yönelik olması, üretim
kapasitesindeki meydana getirdiği artış, mal ve hizmet karşılığında
yapılması veya transfer ve yardım niteliğinde olması baz alınmaktadır.
Kamu harcamalarının ekonomik sınıflandırılması gider ve hizmet
planlamasında ve etkin kaynak tahsisinde fayda sağlamaktadır
(Orhaner,2007:115). Bu açıdan ekonomik ayrıma göre kamu
harcamaları; cari harcamalar, yatırım harcamaları ve transfer
harcamaları olarak üçe ayrılır.
İdari ayrıma göre sınıflandırma, kamu kurum ve kuruluşlarının
idari yapısına uygun sınıflandırılması esasına göre yapılır. Harcama
yerleri, kalemleri ve miktarları konusunda bilgi vermek hedefine
yöneliktir. Bu sınıflandırma, idari teşkilat yapısının düzenlenmesinde,
koordinasyon ve iş bölümünün sağlanmasında faydalı olmaktadır
(Eker ve Tüğen,1994:81).
Fonksiyonel sınıflandırma, kamu harcamalarının verilen hizmet
baz alınarak sınıflandırılmasıdır (Eker ve Tüğen,1994:82). Genellikle
fonksiyonel sınıflandırma; eğitim, sağlık, ulaştırma, savunma, adalet,
ekonomik yönlü hizmetler ve genel hizmetler gibi alanlardan
oluşmaktadır. Bu şekilde bir kategori yapılarak kamusal fonların hangi
amaçla kullanıldığının takibi ve verilen hizmetlerin maliyetinin ortaya
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koyulması daha kolay olmaktadır. Yani bu sınıflandırma, devletin
veya kamunun gerçekleştirmiş olduğu toplam ödemelerin hangi
amaçlar için gerçekleştirildiğini göstermektedir (Bıçak, 1996:36-37).
Kamu harcamalarının ekonomik performans üzerine etkileri
konusunda iktisat literatüründe farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu
yaklaşımlardan bir bölümü devletin ekonomik faaliyetleri içerisindeki
etkinliğinin toplam çıktı miktarı üzerinde olumsuz etkiler meydana
getirdiğini ileri sürerken; Keynesyen yaklaşım eksik istihdam
düzeyinde toplam talebi artırmak üzere yapılan kamu harcamalarının
ekonomik büyümeyi teşvik edeceğini varsaymıştır. Diğer taraftan
Peacock ve Wiseman (1979) ekonomik krizlerden dolayı devletin
harcamalarının arttığını ve krizler bittiğinde bile aynı seviyede
kaldığını iddia etmektedir. Diğer bir deyişle, hükümet harcamaları,
hükümetin büyüklüğü hakkındaki kamu algısını değiştirebilen güçlü
ekonomik

krizlerden

kaynaklanmaktadır.

Ayrıca

Wagner

ise

ekonomik büyüme sonucu ortaya çıkan gelir artışının toplumsal
ihtiyaçları artırarak kamu harcamalarını uyaracağını ifade etmiştir.
Ekonomik büyüme, bir ülkede yaratılan ulusal gelirin bir
dönemden diğer döneme kişi başına düşen gelirin artmasını ifade
etmektedir. Bir başka ifadeyle, kişi başına düşen gelirin/miktarın, bir
yıldan diğer yıla olumlu yönde artış gösteren ölçeği göstermektedir.
Ya da ekonominin reel çıktı düzeyinde zaman içinde ortaya çıkan artış
olarak da tanımlanır.
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Büyümenin kaynakları ise; işgücü, yatırım, teknolojik seviye,
hammadde

kaynakları

ve

örgütlenme

biçimleri

gibi

makro

değişkenlerin seviyelerindeki artışlardır.
Büyümenin bir ülke ekonomisi açısından taşıdığı önem arz
etmektedir.

Ekonomik

büyümenin

gerçekleşmesi

sonucunda

vatandaşların gelirlerindeki artış, gelecekle ilgili umutlu bekleyişin
pozitif yönde olması, asgari ücretteki artışın olması, yönetimde olan
hükümetin uzun süreli görevde kalması, sürdürülebilir ve kapsayıcı
büyüme ile yüksek gelirli ülkeler arasında yer alma fırsatının
yakalanması ve genel olarak ülke içi sorunların azalmaktadır.
Büyümenin

kaynakları

ve

sonuçları

bakımından

farklı

yaklaşımlar söz konusu olup bunlardan içsel büyüme modelleri
Harrod-Domar Büyüme Teorisi ve Neo-Klasik Büyüme Modeli
(Solow Modeli) olarak ikiye ayrılmıştır. Harrod-Domar büyüme
modelinde, dengeli ve istikrarlı büyüme için belirlenmiş bir yatırım
oranı ile sağlanan büyüme hızının gerekli büyüme hızına eşit olması
şarttır. Farklı bir ifade ile üretilen mal ve hizmetlerin piyasada arz ve
talep fazlası oluşturmadan yok edilmesi gerekmektedir. Bunun için de
yatırım ve tasarruf eşitliği, mecburi ve yeterli bir şart olarak meydana
gelmektedir. Neo Klasik büyüme modeli, nüfus artışına ve teknolojik
gelişmeye tasarruf, yatırım ve ekonomik büyümenin nasıl cevap
verdiğini açıklamaya çalışmaktadır (Parasız, 2008:131).
Dışsal Büyüme Teorileri; Temel AK Modeli, Bilgi Birikimi ve
Romer Yaklaşımı, Kamusal Alt Yapılar ve Barro Yaklaşımı, Beşeri
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Sermaye ve Lucas Yaklaşımı ve AR-GE Yaklaşımı olarak kendi
içinde beş alt başlığa ayrılmıştır.
Bu çalışmada kamu harcamaları ile ekonomik büyüme
arasındaki ilişki Türkiye’nin de arasında bulunduğu 30 OECD ülkesi
için 2000-2016 dönemi verilerinden hareketle panel veri analizi
kullanılarak test edilmiştir. Bu kapsamda ilk olarak değişkenliklerin
durağanlıkları birim kök testleri yardımıyla sınanmış ve aynı seviyede
oldukları sonucuna ulaşılmıştır. İkinci aşamada panel eşbütünleşme
testleri kullanılarak değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki
incelenmiş

ve

kamu

harcamaları

ile

ekonomik

büyümenin

eşbütünleşik olduğu görülmüştür. Son aşamada ise ekonometrik model
tahminlemesi yapılmış ve kamu harcamalarının ekonomik büyüme
üzerinde negatif bir etki yaptığı bulgusu elde edilmiştir. Başka bir
ifadeyle kamu harcamalarının ekonomik büyüme üzerinde olasılık
değeri 0,0006 < 0,05 olduğu için anlamlı bir etkisi olduğunu
göstermektedir. Kamu harcamaları ekonomik büyümeyi yaklaşık %12
oranında negatif yönde etkilemektedir.
Kamu harcamaları ve ekonomik büyüme arasında negatif
ilişkinin olması, kamu harcamalarında meydana gelen artışın
ekonomik büyümeyi tersi yönde etkileyeceği anlamını taşımaktadır.
Dolayısıyla ekonomik büyümenin pozitif yönde bir seyir izleyebilmesi
için özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi ve desteklenmesi
gerekmektedir. Kamu harcamalarının ise belli bir seviyede ve
kontrollü olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu açıdan devletler,
ekonomilerinin genişleme

ve

daralma

dönemlerinde

ekonomi
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politikalarını

belirlerken

kullanacağı

araçları

özel

sektörü

destekleyecek nitelikte olmasına dikkat etmelidir. Böylece ekonomi
daralma

yaşıyorsa

ekonomik

canlılığı

ve

büyümeyi

gerçekleştirecektir. Ayrıca çalışmamıza konu ülkeler incelendiğinde
kriz

dönemleri

görülmektedir.

sonrasında

kamu

harcamalarını

artırdıkları
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