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ÖZET
Büyüme bölgeler aras gelir dengesizli ini azaltarak
gerçekle iyorsa, yak nsama olarak adland r l r. Bu çal mada kamu
harcamalar n n yak nsama üzerindeki etkisi ara t r lm t r. Bulgular
Türkiye’de büyümenin iller aras gelir farkl l klar n azaltan bir
ekilde gerçekle ti ini göstermektedir. Ancak kamu harcamalar ile
illerin büyüme oran aras nda bir ili ki bulunmam t r. Bu bulgu kamu
harcamalar n n yak nsamaya katk da bulunmad n göstermektedir.
ABSTRACT
If growth reduces income differences between regions,
convergence takes place. This study examines the impact of public
expenditures on convergence. The findings indicate that growth
reduces income differences across provinces. Yet, it is found that there
is no relationship between provincial growth rates and public
expenditures. This finding implicitly indicates that public expenditures
do not contribute to convergence.
GR!
Bir ekonominin sürekli bir ekilde büyümesi kadar, bu
büyümenin ülke içinde yatay olarak nas l gerçekle ti i de önemlidir.1
Ekonomik politikalar n ve d sal ekonomik oklar n yerel etkileri
asimetriktir. Bölgelerin içsel dinamikleri farkl oldu u gibi, ekonomik
politikalar n bölgeler üzerindeki yatay etkilerinin farkl sonuçlar
vermesi de olas d r. Dolay s ile yatay büyüme oranlar farkl d r.
Ancak bölgeler aras dengesiz bir büyüme, sosyal ve ekonomik aç dan
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zararl sonuçlar do urabilir; örne in sosyal birlikteli e zarar verebilir.
Bu nedenle bir çok ülke, az gelirli bölgelerinin h zl kalk nmas n
sa layabilmek için politikalar uygulamaktad rlar. Örne in Türkiye’de
uygulanan ‘Kalk nmada Öncelikli .ller Politikas ’.2 Avrupa Birli i’nin
uygulamakta oldu u ‘Birliktelik Fonu’ (Cohesion Fund) buna örnek
gösterilebilir.
Büyüme bölgeler aras gelir dengesizli ini azaltarak
gerçekle iyorsa, yak nsama (convergence), art rarak gerçekle iyorsa
uzaksama (divergence) olarak adland r lmaktad r.3 Kamu harcamalar
dü ük gelirli bölgelerin büyüme oran na zengin bölgelere göre daha
fazla katk da bulunuyorsa, yak nsamaya pozitif katk da bulunur. Bu
çal man n amac Türkiye’de 1986 ve 1997 y llar aras nda kamu
harcamalar n n yak nsama üzerindeki etkisini ara t rmakt r.
I. ÇALI!MA I ARKA-PLA I
Yak nsama son on y lda bir çok çal maya konu olmu tur. Bu
çal malar n öncüsü olarak Barro ve Sala-i-Martin’in çal mas kabul
edilmektedir.4 Büyüme teorilerinin yak nsama konusunda farkl
görü leri vard r. .çsel büyüme teorisi olarak da adland r lan Yeni
Büyüme Teorisi’ne göre büyüme yak nsama ile sonuçlanmaz.5 Ancak
Neo-klasik Büyüme Teorisinde büyümenin ülkeler aras yak nsama ile
sonuçlanaca iddia edilmi tir.6, 7

2

Birinci ve ikinci 5 y ll k kalk nma planlar nda geri kalm yöre olarak adland r lan
iller daha sonraki planlarda kalk nmada öncelikli iller olarak adland r lm t r.
Kalk nmada öncelikli iller politikas n n özellikleri ve tarihsel süreci için bkz. B.
D.NÇER, M. ÖZASLAN, E. SATILMIK, llerin Sosyo-Ekonomik Geli'mi'lik
Ara't(rmas(, DPT yay n no.2466, Ankara, 1996, s.7-11
3
Convergence kelimesinin Türkçe kar l
literatürde yak nsama olarak
kullan lmakta ve bu kullan m genel kabul görmü tür. Dolay s yla bizde yak nsama
kavram n kulland k.
4
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6
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Harrod-Domar ve Solow modellerinin bir uzant s olan Neoklasik Büyüme Teorisi’ne göre hiçbir d sal aktivitesi olmayan ve
dü ük tasarruf oran na sahip kapal bir ülke, tasarruf oran yüksek bir
ülkeye göre daha yava bir ekilde büyür.8 Sonucunda ise bu ülke
daha dü ük gelir seviyeli ülkelerin gelir seviyesine ula abilir. Ancak
aç k ekonomiye sahip bir ülke, ticaret ve yabanc sermaye sayesinde
daha yüksek gelir seviyelerine ula abilir ve zengin ülkelerin
seviyesine yak nsamay gerçekle tirir. Çünkü zengin ülkelerden
sermaye/i gücü oran dü ük ve yat r mlar n getirisi yüksek olan fakir
ülkelere sermaye ak m olacakt r.9
Neo-klasik Büyüme Teorisi’ne göre
bölgeler aras
yak nsaman n gerçekle mesinin nedenleri olarak üretim faktörleri
hareketlili i ve sermaye birikimi gösterilmektedir.10 Austin ve
Schmidt11 yak nsaman n teorik sebebinin sermayenin azalan getirileri
oldu unu belirtmi lerdir. Ba lang çta dü ük sermayeye sahip bölgeler
yüksek oranda sermaye kullanmaya ba lay nca yüksek oranda getiri
elde etmeye ba larlar. Daha fazla üretim yap labilmesi için sermaye
ile be eri sermaye birlikte kullan lmak zorundad r. Göç veren
bölgelerde göç edenler kalifiye de il (veya kalifiye olanlar göç
ettikleri yerlerdeki i çilerden daha az kalifiye iseler) veya i siz iseler
bu göçten dolay göç veren bölgede ki i ba na gelir ve üretim
artacakt r. Göç alan bölgelerde sermayenin getirileri azal rken göç
veren bölgelerde artacakt r. Örnek: A fakir bir ülke (sermayenin
getirisi fazla) B ise zengin bir ülke (sermayenin getirisi az). .ki ülke
aras nda mallar ve sermaye dola m serbest olunca B’den A’ya faiz
7

Yeni büyüme teorisi ve neo-klasik büyüme teorisinin ayr nt lar bu çal man n
amac n n d ndad r. Bu çal mada büyüme teorilerinin yaln zca yak nsama ile ilgili
dü üncelerine yer verilecektir.
8
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hadleri e itleninceye kadar sermaye ak m sürecektir. A’da sermayeyat r m artarken B’de azalacakt r.12 Sonuçta yak nsama gerçekle ir .
Yak nsama ile bölgelerin dura an durumlar na ula malar
beklenir. Ancak bütün bölgelerin dura an durum büyümesi ile
büyümesi halinde
yak nsama gerçekle mez.
Dura an durum
büyümesi (steady-state growth) bir ekonomide bütün de i kenlerin
sabit bir oranda büyümesidir, örne in nüfusun %3, gelirin %5
oran nda ve sürekli bir ekilde ayn oranlarda büyümesi gibi. Dura an
durum büyümesi dengeli büyümeden farkl bir kavramd r. Dengeli
büyümede bütün de i kenler ‘ayn ’ sabit oranda büyürler.13 Bir ülkede
bütün bölgelerin dura an durum veya dengeli büyümesi durumunda
yak nsama beklenmez. Yak nsaman n olabilmesi için fakir bölgelerin
zengin bölgelere göre daha h zl bir ekilde büyümesi gerekir.
Yak nsaman n teorik planda aç klamas n n yan s ra kamu harcamalar
ve yak nsama ili kisi u ekilde aç klanabilir.
Kamu harcamalar dü ük gelirli bölgelerin büyüme oran na
zengin bölgelere göre daha fazla katk da bulunuyorsa, yak nsamaya
pozitif katk da bulunur. Bir varsay m olarak kamu harcamalar n n
ekonomik büyümeye pozitif katk da bulunmas beklenilir. Ancak iki
nedenden dolay bu ili ki çok kesin bir ekilde savunulamamaktad r:
(1) Kamu sektörünün sundu u mal ve hizmetler özel sektörde daha
verimli bir ekilde sunulabilir. (2) Kamu harcamalar n n finansman
için vergi toplanmas özel sektör üzerinde zararl sonuçlar do urabilir.
Geli mi ve geli mekte olan ülkeler üzerinde yap lan ampirik
çal malarda ‘toplam’ kamu harcamalar ile ekonomik büyüme
aras nda bir güçlü bir ili ki bulunmam t r.14 Bununla birlikte kamu
harcamalar ndan fiziki ve be eri sermayeyi art ran harcamalar n
(özellikle e itim ve sosyal harcamalar) büyümeye en fazla güçlü
etkiyi yaratt
iddia edilmektedir.15 Örne in 1970-1989 kapsayan
dönemde 73 ülke verileri kullanarak yap lan bir çal mada kamu
12

E. ÜNSAL, Makro ktisat, .maj Yay nc l k, Ankara, 2000, s.280-281
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Penguin, London, 1992, s.405
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R. HEMMING, Public Expenditure, Stabilization and Structural Adjustment,
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Washington, D.C.,1991, s.16
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yat r mlar ve sosyal harcamalar n ekonomik büyümeye katk da
bulundu u ampirik çal ma ile ortaya konulmu tur.16 Glomm ve
Ravikumar’ n17 Easterly ve Rebelo’dan18 aktard sonuçlar unlard r:
(1) kamu ta mac l –karayollar gibi- ve komünikasyon yat r mlar
ile büyüme aras nda pozitif bir ili ki vard r. (2) toplam kamu
yat r mlar ile büyüme aras nda negatif bir ili ki vard r. (3) e itim
yat r mlar ile büyüme aras nda pozitif bir ili ki vard r. Glomm ve
Ravikumar’ n19 Levine ve Renelt’ten20 aktard sonuçlar ise tamamen
tersi bir ekilde kamu sabit sermaye ve e itim yat r mlar ile ekonomik
büyüme aras nda bir ili kinin bulunmad
yönündedir. Genel bir
sonuç olarak u ifade edilmektedir, kamu harcamalar n n büyümeye
etki yapabilmesi için miktar ndan daha ziyade kamu harcamalar n n
kendi içindeki da l m (kompozisyonu) önemlidir.21
II. MODEL
Yak nsama çal malar nda beta-yak nsama ve sigmayak nsama kavramlar kullan lmaktad r. Bölgeler aras ki i ba na
gelir farkl l klar azal yorsa sigma-yak nsama gerçekle mektedir.
Bölgelerin bir dönemin sonundaki büyüme oranlar , ba lang çtaki ki i
ba na gelirleri ile negatif yönlü bir ili kiye sahipse beta-yak nsama
gerçekle mektedir .22 23
16

T. KELLY, “Public Expenditures and Growth”, Journal of Development Studies,
v.34, n.1, 1997, s.60
17
G. GLOMM, AND B. RAVIKUMAR, “Productive Government Expenditures
and Long-run Growth”, Journal of Economic Dynamics and Control, 21, 1997,
s.201
18
W. EASTERLY, AND S.
REBELO, Fiscal Policy and Economic Growth,
Manuscript, University of Virginia, 1993
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Regions, European Research in Regional Science 5, Pion Limited, London 1995,
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Bölgeler aras ki i ba na gelir standart sapma de eri azal yor
ise sigma-yak nsaman n gerçekle ti ine karar verilir. Yak nsama
çal malar n n ço unlu unda beta-yak nsama konu edilmektedir.
Beta-yak nsama analizinde a a daki denklem tahmin edilmektedir:
ln ( Yi,t / Yi,0 ) = a1 + a2 ln Yi,0 + u

(1)

Bu denklemde Y, ‘ki i ba na gayri safi has la (GSH)’, i
‘bölge’, 0 ‘analiz döneminin ba lang ç y l ’, t ‘analiz döneminin son
y l n ’ gösterir. E er â2, –2 ile 0 aras nda bir de er al rsa yak nsaman n
gerçekle ti i kabul edilir. Bu e itlikte â1, yerel GSH büyüme denge
oran n vermektedir. â2 yak nsama oran n gösterir. â2 de eri 2’den
küçük ise güçlü yak nsama, â2 de eri 3’den büyük ise zay f yak nsama
olarak adland r lmaktad r Zay f yak nsamada fakir bölgeler zengin
bölgelere göre çok h zl büyümelerinin sonucu olarak dönem
sonucundaki zengin bölge ile fakir bölge aras ndaki mutlak fark
ba lang çtakinden daha fazla olacakt r.24
Yak nsama h z ise a a daki formül kullan larak tahmin
edilmektedir:
a2=1- exp (-bt)

(2)

Bu e itlikte b, yak nsama h z n vermektedir.
Beta-yak nsama geni letilerek ‘ko ullu beta-yak nsama’ analizi
de yap labilir. Ko ullu beta-yak nsama a a daki e itlikle tahmin
edilmektedir:
ln ( Yi,t / Yi,0 ) = a1 + a2 ln Yi,0 + a3 ln V i,0 + u

(3)

24

H.W. ARMSTRONG, An Appraisal of the Evidence from Cross-sectional
Analysis of the Regional Growth Process within the European Union, in Armstrong,
H.V. and Vickerman, R.W. (eds) Convergence and Divergence Among European
Regions, European Research in Regional Science 5, Pion Limited, London, 1995,
s.47
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Bu e itlikte V, bir bölgenin denge büyüme oran n
etkileyebilecek de i kenleri göstermektedir. Tahminde elde edilecek
negatif â2 de eri, ko ullu yak nsaman n gerçekle ti inin göstergesi
olarak kullan l r. Ko ullu beta-yak nsama çal malar nda yayg n
olarak kullan lan de i kenlerden birisi de bölge ve sektör
farkl l klar n n büyüme oran üzerindeki etkisini yakalayabilmek için
kullan lan kukla de i kenlerdir.
Bu çal mada co rafi bölgeler aras yak nsama de il iller
aras nda yak nsama incelenmi tir. Co rafi bölgeler ki i ba na gelir
aç s ndan homojen de ildirler.25 Co rafi bölgeler aras yak nsama
analizi ülkenin çok genel bir foto raf n verecektir. Yak nsamay daha
yak ndan inceleyebilmek için, veri temin edilebilir en küçük
ekonomik birimler olan iller aras nda yak nsama incelenmi tir.
Yak nsama analizine 67 il dahil edilmi , sonradan kurulan iller
çal ma döneminin tamam n kapsayan verileri olmad
için dahil
edilmemi tir.26
Bu çal mada 1986 ve 1997 y llar aras nda yak nsama analizi
yap lm t r. Küphesiz farkl zaman dilimlerinin analizi farkl sonuçlar
verebilir. 1986-1997 zaman diliminin seçiminde veri temini etkili
olmu tur. Bizim bilgimize göre, il baz nda GSY.H (bundan sonra
k saca yerel GSH) verileri Türkiye’nin resmi istatistik kurulu u D.E
taraf ndan ilk defa 1986 y l nda yay nlanm t r. Çal man n ba lang ç
y l bu yüzden 1986 y l olmu tur. Çal man n yap ld tarihte elde
edilebilen en yeni ki i ba na yerel GSH verileri 1997 y l için
olmu tur. Bu nedenle analizin son y l 1997 y l olmu tur.27
Büyüme oran hesaplan rken 1986 ve 1997 y l ki i ba na
yerel GSH verileri kullan lm t r. 1986 y l için yerel GSH rakam
1985 y l genel nüfus say m sonuçlar na bölünerek ki i ba na rakama
ula lm t r. Ayr ca yerel GSH ve di er parasal veriler Tüketici
25

Örne in ayn co rafi bölgede yer alan Gaziantep 1997 y l nda ki i ba na reel
olarak 1.23 milyar TL, Hakkari ise 0,56 milyar TL yerel GSH’ya sahiptir. Öteki
co rafi bölgeler içinde benzer veriler kolayl kla ortaya konabilir.
26
Bölünen illerin nüfus verilerinde bölünme nedeni ile azalma olur. Ancak D.E
bölünen illerin nüfus verilerini bölünmeyi dikkate alarak düzenlemektedir. Dolay s
ile bu çal mada ek bir i lem yapmadan D.E’nin yay nlad veriler kullan lm t r.
27
Bu çal mada kullan lan verilerin kaynaklar çal man n ekinde sunulmu tur.
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Fiyatlar Endeksi kullan larak enflasyondan ar nd r lm t r -reel hale
getirilmi tir-.
III. BULGULAR
Beta-yak nsama analizinde kullan lan basit yöntemde illerin
belirli bir dönemdeki büyüme oranlar ile ba lang ç y l ki i ba na
yerel GSH aras ndaki ili kinin ekline bak l r. E er negatif bir ili ki
gözlemlenirse, bu yak nsaman n gerçekle ti inin göstergesi olarak
kullan l r. A a daki ekilde görüldü ü gibi büyüme oranlar ile
ba lang ç y l ki i ba na yerel GSH aras nda negatif bir ili ki vard r.
Bu bulgu beta-yak nsaman n gerçekle ti ini göstermektedir.
ekil 1 : Beta- yak nsama

ln (büyüme orani, 1986-1997)
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Çal man n model k sm nda verilen 3 numaral denkli in
tahmin sonuçlar ko ullu beta-yak nsama tahminlerini verir. Bu
denklik kamu harcamalar n n yak nsama ile olan ili kisini belirlemek
için geli tirilmi ve tahmin edilmi tir. Kamu harcamalar n n göstergesi
olarak veri temin edilebilen dört ba ms z de i ken kullan lm t r.
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Tablo1: Regresyon analizi sonuçlar : Ko ullu beta-yak nsama
Merkezi
hükümet
giderleri
â1
â2
â3
R2

4.94
(4.27)
-0.19
(-3.84)*
0.06
(1.12)
0.203

Merkezi
hükümet
yat r m
harcamalar
2.00
(1.60)
-0.20
(-4.01)*
-0.03
(-1.39)
0.211

Kamu
imalat Belediye
sanayi/Toplam
giderleri
katma de er
3.46
(6.96)
-0.21
(-3.77)*
-0.01
(-0.61)
0.192

4.12.
(3.15)
-0.20
(-3.70)*
0.01
(0.34)
0.188

Not: Parantez içindeki de erler t-istatistikleridir. *%5 seviyesinde anlaml d r.

â2 katsay s bütün denkliklerde anlaml ve negatif
bulunmu tur. Bu yak nsaman n gerçekle ti ini göstermektedir.
Ba lang çta dü ük büyüme oran na sahip iller göreli olarak daha
yüksek oranda büyümü lerdir. Ba lang çta dü ük kamu harcamas na
sahip olan illerin yüksek oranda büyüme oran n yakalamas için â3
katsay s n n anlaml ve negatif olmas gerekirdi. Ancak â3 katsay s
bütün de i kenler için anlaml bulunmam t r. Büyüme oran ile kamu
harcamalar aras nda bir ili ki bulunmam t r. Filiztekin’de
çal mas nda kamu yat r mlar n n büyüme üzerinde etkisinin
olmad n bulmu tur.28 Filiztekin iki neden ileri sürmektedir: kamu
yat r mlar verisinin sa l kl olmamas ve mali politikalar n içselli i.
Kamu harcamalar n n niçin ekonomik büyümeye katk da bulunmad
sorusu, üzerinde çok dü ünülmü ve dü ünülmeye devam edilecek bir
konudur ve bu çal man n kapsam n n d ndad r.
Bu çal mada il baz nda kamu harcamalar ile ekonomik
büyüme aras ndaki ili ki yak nsama ile ili kilendirilerek ara t r lm
ve bir ili ki bulunmam t r. Bu bulgu toplam kamu harcamalar ile
ekonomik büyüme aras ndaki ili kiyi zaman serisi verileri kullanarak
ara t ran çal malar n bulgular yla uyumludur. Örne in Yamak ve
Küçükkale yapt klar ampirik ara t rmada kamu harcamalar n n
ekonomik büyümeyi herhangi bir ekilde etkilemedi i sonucuna

28

A. F.L.ZTEK.N, Convergence Across Industries and Provinces in Turkey, Koç
University Working paper, n.8, 1998, s.7
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ula m lard r. 29 Benzer bir sonuca Akçorao lu’da ula m t r.30 Makro
bazda Türkiye’nin toplam verileri ile yap lan çal malar n
sonuçlar yla, mikro ünite (il verileri) kullanarak yap lan bu çal man n
sonuçlar ayn ç km t r.
SO UÇ
Kamu harcamalar yolu ile önemli bir miktarda kaynak
merkezden bölgelere da t lmaktad r. Kamu harcamalar n n
da t m nda, göreli olarak geri kalm yöreler lehine bir da t m varsa,
bu da t m bu yörelerde ki i ba na geliri art r yorsa, kamu
harcamalar yak nsamaya pozitif katk da bulunacakt r. Kamu
sektörünün toplam ülke ekonomisi içindeki pay n n yüksek oldu u
ülkelerde, özel sektörün yan s ra kamu sektörü de yak nsamaya
pozitif katk da bulunabilecek önemli bir aktördür.
Bu çal mada elde edilen bulgular Türkiye’de büyümenin iller
aras gelir farkl l klar n azaltan bir ekilde gerçekle ti ini
göstermektedir. Ancak büyümeye ve dolay s yla yak nsamaya kamu
harcamalar n n pozitif bir katk da bulundu una dair bulgu elde
edilememi tir. Yak nsama kamu harcamalar d ndaki faktörler
taraf ndan aç klanmaktad r.
Son söz olarak, bir ülkede sosyal birliktelik isteniyorsa
bölgesel gelir farkl l klar üzerinde durulmas gereken önemli bir konu
ve yak nsamay gerçekle tirmek öncelikli politika hedeflerinden birisi
olmal d r. Avrupa Birli i’ne tam üye olmaya haz rlanan Türkiye’nin
bölgesel gelir dengesizliklerini en aza indirmi olmas kendisine
olumlu puan getirecektir.
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