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6.1. Sorunun Ko·nulma:sma·

Değgin

Kimi Gözlemler

Önceki bölümlerde bir yandan .kamu harcamaları ile kamu gelirleri arasındaki ilişkiyi, öte yandan genel ek.onotl)ik faaliyet düzeyini
inceledik . . Böyle yapmakla, yüksek bir kamu . harcamaları ve gelir
düzeyi ile ya da görece olarak düşük harcama ve gelir düzeyi ile belli
bir faaliyet düzeyine nasıl erişilebileceğini değişik birçok durumdçı'
gördük. Sonuç olarak, amaç, ülkede yüksek bir, gelir ve istihdam
düzeyine maliye politikası araçları ile ulaşmak olsa bile, kamusal harcama düzeyinin belirlenmesini de içeren bir sorun ortada bulunacaktır. tıarcama düzeyinin belirlenmesinin kaı:nusal tüketim ve kamusal
yatırım gereksinimine ·. dayandırılması gerektiğini daha · önce belirtmiştik . Bu bölümdeki başlıca ilgimiz, bu konuyu enine boyuna incelemek olacaktır.
3.2.2. Ayırımında, istihdamı düzenleyici bir araç olarak kamusal
harca. manın kullanılmasını da -viz. sadece. vergi gelirinin değil- savunan- belli faktörleri gösterdik. Ulusun ekonomik yaşamında dalgalanmalar ortaya çıktığı ve bu dalgalanmaları etkin maliye politikası araçlarıyla gidermek amaç olduğu ölçüde, çeşitli kamusal harcama türlerinde de kimi dalgalanmalar ortaya çıkacaktır. İlgimizi kamu harcamalarının düzeyi üstüne toplamak zorunda olduğumuzdan, bu faktörü burada yine de ele almak. durumunda değiliz.
Atıl üretim kapasitesini ve atıl işgüçünü içeren ve dış ticaret
. dengesini bir sorün olarak görmeyen · bir durum varolsaydı, özel tü-

*) Leif JOHANS.EN, Pu'blic Economics, 5th. printing,, Netherla·nd.s, North-Holland Publishing Com .. 1978. ss. 123-W2.
* *) Araştırma Görevlisi - Maliye 'Bölümü.
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ketim ya da özel

yatırımı

olumsuz yönde etkilemeden kamu harcama-

larını arttırmak olanağı dd olabilecekti. Bu durumda emre hazır kaynakların seçenekli kullanımları arasında bir secim yapma sorunu
ile de karşılaşılmayacaktı! Öte yandan, eğer tam istihdam varolsaydı ve böylece gayrisafi milli hasılayı kısa dönemde veri almak olariağı
olsaydı, kaynakları ya kamusal tüketim ve yatırımda ya da özel tüketim ve yatırımda kullanmak arasında bir secim yapma sorunuyla karşı karşıya gelecektik. Burada kendimizi sonuncu tipte ' bir seçim yapmak durumunda görüyoruz bu seçimin ise doğası gereği, son derece
öznel öğeler içeren kimi değerlendirmelere göre yapılmak zorunlu-

luğu vardır.

Burada, kamu

harcamalarının

belirlenmesi

kuramına değgin

iki

ayrı amaçtan sözetmek olanaklıdır. İlkin, kamusal harcamaların, ekonomik örgütlenme içinde, örneğin çağdaş Norveç'te gerçek belirleni- ·
şinin nasıl olduğunu

gösteren bir kuram kurma girişiminde bulunu. labilir. İkinci olarak, kamu harcamalarının düzeyinin optimal .belirlenmesinin nasıl gerçekleştirileceğine değgin daha normatif bir kuram
formüle .etmek amaç edinilebiİir (Ayırım 1.4'teki bağlantıya bakınız).
İktisat ders kitapları kabul edilirliği geneııeŞmemiş bu tipten kuramlar içermez. Bu nedenle ve kamu · harcamalarına değgin bir kurama
renk katan öznel öğeler dolayısıyla bundan sonraki ayırımların içeriğinin önceki bölümlerdekilere oranla daha az tutarlı ve daha spekülatif olması beklenebilir.
Mal ve .hizmetlerin kamusal ve özel tüketimin dengelenmesi sorunu son yıllarda şiddetli tartışma konusudur. John ~enneth Galbraith'in The Affluent Society (Londra, 1958) adlı kitabındaki analizin
kanıtlaması heyecan verici bir özgüllüktedir. Burada yazar, inter alia,
şunu savunmaktadır: «Zenginlik alanımızı sefalet alanımızdan ayıran
çfzgi, kabaca, özel kesimce üretilip pazarlanan mal ve hizmetleri kamuca tedarik edilen hizmetlerden ayıran çizgidir. Birinci alandaki zen- .
ginliğimiz ikincinin yoksulluğu ile yalnızca çarpıcı bir çelişki oluştur
makla kalmaz; ayni zamanda özel kesimce üretilen mallardaki zenginliğimiz, kamu hizmetleri arzındaki krizin bir ölçüde nedeni olur.
Böylece, gerçekten ivedi bir gereksinim olan, ikisi arasındaki dengeyi
korumanın _
önemini gösterememiş olun~z.»
Galbraith'in ABD'ni gözönüne alarak öne sürdüğüne benzer göülkelerde hatta koşulları elverişti olmayan ülkelerde de
ortaya çıkmıştır.
rüşler başka
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6.2 . .. Kollektif Ger~ksinimlerin Kamusal Tüketim Yolu İle
Giderilmesi
6.2.1. İktisadi Refah · Kuramına Dayanan Gözlemler
Kamu ekonomisinde gözetilen en .önemli gayelerden birinin kollektif gereksinimlerin. giderilmesi olduğunu 2'.2.2. Ayırımında göstermiştik. Burada da kollektif gereksinimlerl e ilgili bir ·tanım vereceğiz.
Bir an , için, kollektif ve kişisel ya da .özel gereksinimler arasın
daki bütün marjınal durumları bir yana bırakarak, kollektif gereksinimleri gidermek üzere kaynakların kamuca kullanımının büyüklüğü
nün optimal belirlenmesi sorunü diye bir sorun ortaya koyacağız.
Tutalım ki, A ve B gibi , iki grubumuz var. Bu gruplar, kişi yada parti .
grupları olabilir. Yine, gayrisafi milli gelir R'nin önceki bölümde açık
rum düşünelim.
lanan görüşler doğrultusunda veri alındığı bir du_
Milli gelir R, üç değişik yönde dağılabilir: A grubuna ya da B grubuna özel kullanım için ya da kollektif gereksinimleri n giderilmesine
ortak kullanım için sunulabilir. A'nın özel kullanımına ayrılan bölüme
X, B'nin özel kullanımına ayrılan bölümüne Y ve, ortaklaşa kullanıla
cak olan ·bölümüne G diyelim! Buna göre şu eşitliği yazabiliriz :
(6 .1)
Şimdi tki grUbun tercih yapısını efe alalım. Varsayalım, ki bir gru-

bun fayda ya da refahı, mal ve hizmetlerin ve ortak kullanım G'nin
grup tarafindcm özel ku'llanımının bir fonksiyonu olarak açıklanmak
. tadır. İki grubun fayda fonksiyonlarını şu şekilde yazabiliriz:
(6.2)
. Burada birinci fonksiyon A grubunu, ikinci fonksiyon B grubunu
anlatmaktadır.

(6.2) deki fayda fonksiyonlarının talebin basitkuramındakine benzer özelliklerle çalışan fonksiyonlar olduğunu kabul ediyoruz. Bu nedenle kayıtsızlık eğrileriyle sıradan biçimde ifade edilebilirler. Burada
kullanılan formülün ilginç özelliği, G'nin her iki kişi ya da grubun
· fayda fonksiyonlarında bir argüman olarak ortaya çıkmasıdır. Bunun anlamı G. nin kollektif bir gereksin.imi- karşıladığı gerçeğidir . .
Mallar

diyagramındaki , kayıtsızlık eğrileri

her bir grup için

şu
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sorunu n yanıtını verme ktedir: Grup, kollekt if gereks inimler
in gideril mesi ile özel tatmin i nasıl ağırlıklandırmaktadır? Böylec e
bir kayıt
sızlık eğrisinin alanı, kollekt if g~reksinimlerin
gideril mesi için kullanılan ortak harcam ada, birim başına artış için
grubun vazgeç meye ·
(forego) istekli olduğu özel tüketim in ne kadar olduğunu
açıkla'ya

caktır.

Sorunu , X, ·y ve G büyükl ükleri acısından bizi Pareto optimu
muna
götüre cek biçimd e koyalım. Bu optimu m noktasının anlamı,
bir gruhun çıkarını zedele meden diğer bir grubun çıkarını artırmanın
olanak sız olduğudur. A grubun un fayda fonksiy onunu n bu
türden maksim izasyon una iki koşul altında matem atiksel olarak varabi
liriz; koşul
·ıardan biri, (6.1) eşitliğinde R'nin ver.i bir büyükl ük alınmas
ıdır. İkinci
koşul, B grubun un faydasının özgm bir düzeye
ulaşmasıdır: Bu amaçla fonksiy ona ;._ ve µ Lagran ge çarpanlarını sokacağız.

==

<P

FA (X, G) - A [X+ y +G-:-R ] - µ [F·B (V, G) ·_ Ul?]

(6..3)

Eğer

fonksiy onun X, Y ve G'ye ·g öre kısmi diferan siyelin i · alır,
türevle ri sıfıra eşitler ve Lagran ge · çarpanlarını ortada n
kaldı
. ·rırsak şunu elde ederiz :
kısmi

+
(6.4) 'teki

formüıe·

giren

==
kısmi

(6.4) .

1

türevle r

ik~

grubun tercih

yapıları

nın ima ettiği özel ve ortak kullanlmın marjin al faydala
rıdır. (6.4)'te-

ki iki oran, iki tercih fonksiy onund qki mallar arasındaki
ikame haddini anlatmaktadır. (6.4)'ün anlattığını, Şekil 1'in mo-llar
arasındaki
_ikame koşulunu «c;lönüşüm fonksiyonw> yla anlattığı söylen
ebilir (6; 1).
(6.4)'.e giren .büyük lük tipleri, , iktisad i refah kuramındaki
genel · optimizasy on proble mlerin dekiler e benzeyen tipteki büyükl üklerd
ir. Her
iki kişinin fayda değerlendirmesine bir parça olarak giren
yeni bir
büyükl ük olarak G öğesi, marjin al ikame haddin e ekleme
k zorund a
o!duğu~uz (6.4)'teki öğedir.
,
· ..
Ele aldığımız proble mde, X, Y ve G gibi üç değişkenle çalışıy
oruı.
(6.1) eşitliği ve (6.4)' op.timu m koşulu, iki eşitlik ortaya koyacak
tır; d
kadar ki, empoz e edi.len Pareto optimu mu koşulundan sonra
problemimi zde 'bir derece ye değin serbestliğe kavuşuyoruz. (6.4)
koşuluna
götüre n maksim izasyo nu gerçekleştirdiğimizde, : kişilerden
birinin varması gereke n kayıtsızlık doğrusunu tanımlamakla
, Pareto optimu mu
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bütün durumlar arasından bir durumu seçmemiz
olanağı doğabilecekti. Özgül olarak, Pareto-optimali noktaları arasından daha tatmin edici seçme yöntemi bi.r toplumsal refah fonksiyonunu işin içine sokmay_ı gerektirir :
koşulunu sağlayan

(6.5)

Buradaki fonksiyon, - iki . grubun fayda düzeyleriyle bağımlıdır .
(6.1) koşUluna konu olan W'yi maksimize etmekle, (6.4) Pareto-opti- .
mumu koşulunu sağlayan koşullar arasından özgül birini belirleyece- __
ğiz.

özel gereksinimlerin sözkonusu olduğu bir durumla karkollektif gereksinimlerin varlığını göstermek için, ref~_h
maksimizasyonu probleminin temel mantığını başka hiçbir biçimde deak
ğiştirmeyen yukarı_da yaptığımız açıklama yeterlidir. Biçimsel olar_
bir ·dizi Pareto-optimali nokto.sını gôstermek, dahası, iki gruptan birinin çıkarını diğeri karşısında denge_leyen bir toplumsal refah fonk ~
siyonu da işin içine sokuldug_u-ndq bunlardan birini seçme ·olanağı
Yalnızca

şılaştırılırsa,

.

vardır.

optimum bir noktanın naproblemini tartışmadan önce, yukarıdaki ana- .
lize dayanan birkaç eleştirel gözlemi ele almanın tam zamanıdır. Bu
bağlamda dikkate değer iki konu vardır.
Burada ortaya

koyduğumuz koşullarla,

sıl gerçekleştirileceği

Birincisi, çeşitli kişi ya da grupların fayda fonksiyonlarına girerek talebi oluşturan değer yargılarının kolay değişmeyeceği _ kabul
edilirse, özel tüketime konu olan mallar · arasmdaki bir de.nge durumuna· göre yukarıda ele aldığımız _ durum epeyce söz götürür. Ortak
, tüketime giren faktörler için değer yargısında bulunabilmek, bfreylerin özel olar~k kullandıkları mallara göre genellikle çok daha zordur. Yine de, (6.2) 'deki fonksiyonları, temsili sözcülere sahip grupların tercih fonksiyonları olarak düşünürsek yukarıdaki kurgu belki bir
ölçüde _kabul ediJebilir. Bu durumda ·da, ciddi sorunlar ortaya çıkar.
Örneğin, temsiH söz.c ü'ye göre .ortak füketimin en önemli soru.nu,
eğitim ve kültürel yaşam · olarak 'gösterilebilirdi. Bunun ise, zaman içinde halkın tercihlerini kendiliğinden değiştireceğt kuşkusuzdur. Sonra
da, böyle bir uğraşa girilecekti; geçerlikte olan tercihler, düşünülen .
işleme belli yargılardan önce sokulan tercihler midir yoksa ~u yargı
ların sonucunda halkın tercihlerini değiştirecek olası beklentileri de
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de hesaba katma k mı gereke cektir? Kolayca görülü r ki, burada
çözümü oldukç a zor çok sayıda problem ortaya çıkacaktır; üstelik
bun ların tümü de soyut ve ·mantıksal düzeydedir. (Burada değihilen
durumun özel tüketim e konu olan çok sayıda mal için geçerli olduğu
nda
da kuşku yoktur ) . . İkincisi, ülkenin yönetsel birimle ri mal ve
hizmetlerin kamus~I kullanımını, bir~ysel tercihl erde anlatımını bulduğ
undan
başka türlü belirle yebilir ler. Bu durum da (6.5)
fonksiyonu, bireysel
fayda düzeylerinden ayrı bir argüm an olarak G büyüklüğü ile
şu bi_
.
çi.
mi alır:

(6.1) 'deki yardımc1 koşulu olan (6.6) refah fonksiyonunun
maksimizasyonu (6.4) koşulunu sağlamayan bir. çözüme ulaşı-r.
Bireysel fayda fonksiyonları aracılığı ile, sınırlandırılarak, dolaylı
bir değerleme yerine, (6.6)'da anlatımını bulduğu biçimiyle kamu
harcamalarının böyle dolaysız bir değerlemesi,
kuşkusuz, önceki paragrafta belirtilen gözlemlere dayanacaktır.
6.2.2. Erik Lindah l'm kamu harcam alarmm belirlenmesi kuramı
Fiyat mekanizması içinde ortaya cıkan geleneksel refah kuramı
,
Pareto optima litesi koşullarını sağlayan bir pazar noktasını
.belli du~
rumlarda gercekleştirebilir. Oysa, mal ve hizmetlerin kamus
al kulla nımı bakımından böyle bir fiyat mekanizması
yoktur. Daha önce de
deği·nildiği gibi, bu, .ortak tüketim e konu olan
mal ve hizmetlerin bölünemez ve tekil alıcılara ·sunulamaz nitelikt e. oluşundan
dolayıdır.
Bu türden bir mal bir kez arz edilmişse toplum un bütün
üyelerinin
o maldan yararlanmaları ne yoksun edilebilec~k ne de yararl
anmaları
gecikt irilebil ecekti r ..

Mali kurumda hôlen özel tüketim e uygulanabilir, -fiyat mekaniz-

masına

benzer biçimd e işleyen kamu harcamalarını belirleyen bir me.kanizmanın varolu p olmadığı sorunu sık sık gündeme getirili
r. Gerçek anlamda böyle bir mekanizma ya yoktur ya da ancak bir
ölçüde .
kurulabilir. Bu sorunun görece olarak acık -bir uygulamas
.ı olan bi. rincisi, İsveçli iktisatçı Erik 'Undah l tarafından 19'1.9'da ortaya
kon-

qu

(ı).

1) Bknz. Erik Lindahl : Die Gerecht igkeit der Besteuerung
(Lund, 1919). İlgili
bölüm şu kitapta ingilizce olarak yer almıştır : Classics
in the Theory of Public
Finance, eds. R. A. Musgra ve and .A. T. Peaco-ck (New York
- London, 1958). Ayni
zamanda bknz. : Leif Johanse n, Some ~otes on the Lindahl
T·heory of Determi nation of Public Expenditures, The lnternat ional Econom ic
Review (1963).
314

temel nokta şuradadır : O, kamu harcaarasında bömalarının belirlen mesini vergi yükünü n toplum grupları
o
lüşümü ile ilişkisi içinde e·ıe almaktadır . Bu yükün bölüşüm oranı
düzenaki
arasınd
talep
ve
arz
ın
zaman, sıradan bir pazarda fiyatlar
leyici rolünü aynen oynayacaktır. Bu kuramı daha ayrıntılı olarak
Lindahl'ın kuramındaki

göreceğiz.

İlgili iki grubun vergiden önceki gelirini . sırasıyla RA ve RB olarak
düşünelim

: Toplumun bütün geliri bu iki

bile·şenin toplamıdır:

(6.7)

h büyüklüğünü formüle ekleyelim. Burada h, mal ve hizmetlerin kamusal kullanımını 1'e tamamlayan ve mal ve hizmetlerin
R
özel kullanımı için gerekli azaltmayı anlatmaktadır; toplam gelir
biveridir. h büyüklüğü, mali sistemi n iki grup arasında yükü dağıtış
harortak
h,
a
durumd
bir
böyle
çiminin bir anlatımı olarak alınabilir;
Bu
.cama G'deki A grubu tarafından yaratılan payı gösterm ektedir .
:
durumd a iki grup için aşağı. daki bütçe koşullarım elde ederiz
Şimdi

x + hG = RA'

y

+

(1-h) G

= RB

(6.8)

Bu iki eşitliği bira raya getirerek, (6.7) yi kullanm akla (6.1)'i yeniden yazabiliriz.

x

şıık.iL 1

A grubunu ele alalım, (6.8) bütçe_koşulu getirildiğinde gelirin özel kullanimı ve ortak kullanımına bakara k onun tercihle rini inüğünü varsaya celiyelim~ Grubun, h büyüklüğünü veri olarak düşünd
Şimdi

315

cağız.

Daha sonr'a bir diyagr am üzerinde FA fayda fonksiyonun
a bağ
olarak kayıtsızlık eğrilerini ve (6.8) deki bütçe koşul
una göre bir
doğru çizeceğiz. Bireyin talebi ni çeşitli malla r .karşısı
nda nasıl incelemişsek ayni yoldan incelememizi sürdüreceğiz
.·
lı

Şekil 1'de, .iki farklı h değerine göre iki bütçe
doğrusu çizilmiş
tir. (En dik bütçe doğrusu en yükse k h değerine bağlıdı
r). Veri bir h
böİüşüm oranı için, A grubu nun tercih edeceği,
gelirin -özel _
ve ortak
kullanım kombinasyonu, bütCe doğrusunun kayıtsı
zlık eğrisine tanj.ant olduğu nokta ya ulaşmamıza · değin, h'nın bu değer
ine karşılık
·gelen aşağ1daki bütçe doğrusuyla bulu.nabilir. Örneği
n, Şekil 1'deki
P ve Q noktaları, bu türden noktalardır. Şekil'de, h'nin
çeşitli nokta larına karşılık gelen bütün bu noktaları birlikt
e gösteren bir eğri çizdik. Bu eğrinin sol termin al noktası, h == 1 durumuna
yani, grup A'nın
vergileme yoluyla, G kamu harcamasının tüm yüküne
katlandığı duruma karş,ılık gelir.
Şekil 1 'e ·dayan arak, · h bölüşüm oranıyla
grup A'nın arzuladığ~
kamusal harcamanın büyüklüğü arasındaki bağlantıyı
daha doğrudan
gösteren yeni bir diyagrçım çizebiliriz. Şekil 2 ile yapı~a
n budur. Buradaki AA' eğrisi Şekil 1'deki AA' eğrisine karşılık gelme
ktedir .

hı -

G

'Şak;L
Şekil

.2.

1'de, G'nin arzu.!anan büyüklüğünün, h azalırken yani bütçe
daha az dik indiğinde arttığını görüyoruz. A grubuna
yüklenen kamu harcamaları pa_yır:ıın küçük, o grubun kamu
harcamalarına .
ol~:m · arzusunun ise büyük olacağı haklı
düşüncesiyle bu durum ilintilidir. Bu, Şekil 2'de AA' eğrisinin, fiyat - mikta r diyagr
amındaki badoğ.rusy
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sit talep eğrisine benzer bicimde ·aşağıya dogru inmeslyie anlatıl
mıştır.

. Grup A için yaptığımız gibi_, Grup B için de ayni yapıyı kusursuzca kurabiliriz. Tek ayrım, h büyüklüğünün, grup A için diyagramı oluş- ·
tururken, oynadığı rolün, d_ iyagramı grup 8 için oluştururken (1 - h)
büyüklüğüne geçecek olmasıdır. Bu demektir ki, grup A'nın «talep
eğrisi»ni çıkardığımız ayni diyagrama grup B'nin «talep eğrisi»ni do1
hil edebileceğiz. Grup B'nin eğrisi, o zaman, Şekil 2'de· 88 eğrisi
·
ile gösterilen biçimi ala~aktır.
2'de, iki grubun ne kadar kamusal harcama arzu ether değeri için okuyabiliriz. h için düşük bir değeri (h 1
gibi) deneyecek olursak, A grubuna küçük bir harcamo· payı ve B grubuna büyük bir harcama payı yükleyecek olursak, A grubunun büyük
miktarda harcama arzuladığını, buna karşılık B grubunun küçük miktarda kamusal harcama arzuladığını görürüz. Başka bir deyimle, iki
parti, .kamu harcamalarının hangi büyüklükte olması gerektiği üstünde anlaşma sağlayamayacaklardır. Öte- yandan, A grubuna büyük bir
harcama payı ve B grubuna küçük 'bir harcama payı yüklemeye çalı
şırsak (bölüşüm oranının h2 değeri gibi), anlaşmazlığın yönü değişe
cektir. İki partinin ·ayni büyüklükte kamusal harcamayı arzulayacağı
bir h değeri yani iki partinin kamusa• harcamanın büyüklüğü üstunde anlaşacakları bölüşüm orariı büyüklüğü işte bu değerler arasında- ·
dır. Şekilde, bu nokta, P ile gösterilmiştir; bu noktaya karşılık gelen
· kamu harcaması ise .G'dir.
Artık, Şekil

tiğini, h'nın

h büyüklüğünün, miktar düzenleyicilerinin (2 ) bulunduğu sıradan
bir pazardaki fiyatın, hem arz hem ta1ep yanındaki rolüne benzer bir
rol oynadığını görebiliriz. Bu tür bir pazardaki denge fiyatı, arz yanının
. ve talep yanının, satış konusu okıcak miktar üstünde «anlaşacak
ları» fiyattır.

Gerek arzedenlerin ·gerekse talep edenlerin fiyatı veri aldıkları
sıradan pazarı konu alan bu benzetleme (analogy), yine de, Şekil 2'deki .çözüm noktasının belirlenmesi bakımından bir zorluk ortaya koyar.
İki partinin, h değerJnj veri aldıklarında G üstünde · anraşacakları bir
2) Bu · bölümde, fiyatlar veri · alındığında, kôrı (faydayı) maksimize · ı:ıtmek
üzere, üreticilerin (tüketicilerin) ürettiği _ (tükettiği) miktarları belirleyen bir du_rumu ·
göstermek üzere, «sabit - fiyat miktar düzeltimi» ya da basit · olarak «miktar düzel. timi» deyimini arasıra kullanacağız.
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h bölüşüm oranının var olduğunu gördük; ancak bu bölüşüm oranına
nasıl varılacağını tartışmadık. Kabaca, az çok şöyle bir süreci düşün
dük : İki parti, · başlangıçta, h1 gibi bir bölüşüm oranını alsınlar; bu
durumda A grubu, B'nin kabul etmeye hazır olduğu kamu harcaması
miktarından dah/a büyük bir miktarı arzulayacaktır. Yine bu durumda,
A grubunun, B grubunu daha büyük bir miktarı arzulayacaktır. Yine
bu durumda, A grubunun, B grubunu daha büyük bir kamu harcamasinı kabul etmeye yöneltmek üzere, sözkonusu harcama yükünün az
çok büyük ·bir payını üstlenmeyi önermesi akla yakındır. Bu, h'nın h1
· den yükselmesidir. Anlamı, P denge noktasına doğru bir hareket olduğudur. Karşılık olarak, partiler bir h2 bölüşüm oranını düşünseydi
ler, B grubunun, A grubuna, kamu harcamalarında bir artışta buluş
maya götürmek üzere, az çok büyük bir harcama taşımasını önerecek
olduğunu varsayabilecektik! Bunun anlamı, B -grubunun, h'ın düşü
rülmüş bir değerini kabul etmeyi önereceğidir. Böyle:ce, h denge ·
değeri dışındaki h değerlerinden, h' yönüne, ve mantıksal sonuç olarak h'nın, P yönündeki G noktasına çekilen eğilimler buluyoruz.

Böyle bir açıklamada, denge noktasına nasıl ulaşılabileceğini gör- ·
mek için, iki partinin, h'yı mutlak ver_i aldığını kabul etmeyi bir yana
bırakıyoruz! Mantıksal yapının içerdiği zorluklar, basit fiyat oluşumu
kuramında da var olan zorluklara karşılık gelir; burada bu zorlukları
. daha ayrıntılı inceleyecek değiliz! (3 ).
Şekil 2'deki iki ·p artili bir durumun, yine de, çok sayıda arzedenin ve çok sayıda talep edenin bulunduğu rekabe~çi bir pazar yerine,
iktisat kuramındaki soyutlanmış bir trampa ya da iki yanlı tekele
daha Çok benzediğini belirtmek gerekir. Bu, «güç» sorununu ve görüşme mekanizmasını işin içine ·sokmaktadır. Lindahl, maliye poli~
tikasında, Şekil 2'deki P gibi bir çözüm noktasına varmak kin, partiler arasmdaki görüşmeleri olanaklı gördüğünü ifade etmiştir. Buradaki varsayım, şu ya da bu anlamda, her iki yanın da kendi çı
karlarını savunma» güç ya da yeteneğine eşit olarak sahip olduklarıdır. İlgili parti sayısı çoksa, böyle bir görüşme gerçekte yararsızdır. Bu ancak, genellikle özgül bir mal için basit bir pazarda söz. konusudur. Farksızlık yasasının iŞlediği her yerde, mal pazarının hôIÔ tek bir fiyatı olacaktır. Oysa, şimdi ele aldığımız durumda, her ek
grup için, yeni bir bölüşüm oranını işin içine sokmaya zorlanıyoruz.

3)

Bknz. Trygue Haavelmo, Hva kan statiSke likevektsmodeller fortelle oss?
denge modelleri bize ne anlatabilir?) Festskrif.t til Frederik Zeuthen (Copenhagen, 1958).
(Stat~k
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Refah iktisadının basit kuramından biliyoruz ki, fiyatiarı veri büyüklükler olarak düşünen partilerin bulunduğu bir sistem, belli koşullarda, Pareto optimalitesi koşullarını verecektir. Şekil 2'deki P
«Lindahl çözümü», benzer olarak,· Pareto-optimalites i koşulunu sağ
lamaktadır. Bunu yapmak için, Şekil 2'deki AA' ve BB' eğrilerinin
düzenlenişini ele alalım;
AA' eğrisi, veri bir h değeri için A grubunun faydasını maksimize
eden G değerini ifade etmektedir. Bu koşulu . ifade eden bir formülü,
ilkin, (6.8)'deki ilk eşitliği X için çözerek, sonra bu~u A grubunun fayda fonksiyonunda yerine koyarak elde edebiliriz. Bu bize şunu verir:
(6.9)
Bu formül, bütçe koşulu dikkate alındığında, A grubunun faydasının h ve G'ye bağlı olduğunu ifade etmektedir. Veri bir h değeri
için, G'nin arzulanan değerini, G'yi sıfıra eşitleyen kısmi türevi alarak buluruz. Bu da bize şunu verir :

aG

ax

(6.10)

Bu formül bize, A grubu için, kamusal harcamaların marjına! faydasının, grubun özel mal ve hizmet tüketimi, marjına! faydası ile çarpılan h bölüşüm oranına eş!t olduğunda, A grubunun faydasını maksimum yaptığını anlatmaktqdır. Gerçekte, A grubu, ·ortak harcama
G'nin bütününü ödemediğinden., öyle bir bölüşüm istemektedir ki, orada, ortak harcamanın kendine göre marjına! faydası, gelirin özel kul·
lanımının marjına! faydasından küçük olsun!
Bu formül (6.10), Şekil 2'deki AA' eğrisine karşılık gelmektedir.
Bütünüyle ayni yoldan, şekildeki BB' eğrisine karşılık gelen bir formü. lü çİkarabiliriz. O zaman, B grubunun fayda fonksiyonundaki başlan 
gıç noktamızı ve bütçe koşulunu alır ve şunu elde ederiz:
--=(1-h)-av
aG

(6.11)

Son iki eşitlikteki X, Y ve G, · değişik marjına! fayda fonksiyonargüman olarak girmektedir. (6.9)'da, sonra (6.10) ve (6.11)'de ·

larına
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yaptığımız gibi, X ve Y'yi bütçe koşulların
da yerine koya rak, h ve G

gibi iki bilinm eyen li iki

eşitlik olacaktır.

Bu sistemi,

Şekil

2'deki P ke-

sişme noktasına karŞılık gelen, h ve G'
değerle~i sağlayacaktır.

(6.1 O) .ve (6.11 )'den r artık,_ bu çözümün Pare to-op
timum u lcin {6.4)
g·öste rebili riz! (6.10) ve (6.11)'i h değeri için 'çözmekle, iki ifade yi elde ediyo ruz :
koşulunu sağlçıdığını

h=

h= 1-

(6.12)

Bu iki ifade, (6.10) ve (6.11) ayni zama nda
sağlandığında_ eşit
Bu deme ktir ki, Şekil 2'deki P çözüm noktasında
bulun duğumuzda, (6.4) Pare to-op timum u
koşulu da sağlanacaktır. RA ve RB
.ile ifade edilen, vergi leme öncesi gelir bölü
şümünün ne olabileceği
. gözönüne alınmaksızın bu gerçekleşir.
olmalıdır.

Bu bakımdan, Unda hl çözümü, Pareto,.optimal
i olan bir çözümdür. Yine de, bu çözümün, (6.5)'te verildiği gibi
bir refah fonks iyonu nun maxi mal değeri vermesi anlamında, maxi
mum refahı yaratacağı
anlamı burad an çıkma~! Bu, yalnızca,
tam bir rastlantıyla olabi lir. O
zaman, Lindahl ve öteki yazarların iddiaları,
düşündüğümüz gibi bir
~özümün, yalnızca, ilgili partil erin,
kamu harcamalarını karşılayacak
vergi yükümlUsü olmalarından önce ki gelir bölü
şümünün kabu l edile bilir"liğini ya da eşitleyiciliğini sağlayan.
bir çözüm ola.cağıdır.
Buna daya narak , vergi leme ve kamu harca
maları kararlarının,
· bir türden, iki farklı kateg oriye ayrılması
düşünülebilirdi. İlk olara k,
iki grup arasında geliri n «katıksız» bir yeniden
bölüşümü, . bir grup tan
alınanın öteki gruba öden mesi yle
başarılabilirdi. Sonra, kamu hprca
maları sorun uyla ve bu sorun , Linda
hl'ın incelediğ_i gibi bir meka nizm a
ile belirlen~esine bırakıla_rak, bu harca mala
ra karşılık gelen yükü n
jki grup arasında · bölüşümüyle uğraşılabi _lirdi.
Bu bakımdan, bu «aşa
mada», harcamaların büyüklüğü ve buna karşıl
ık gelen yükü n bölü9_ümü sorunlarıyla eşanlı olara k çalışılacakt
ı ve harca mala rla ilgili
hiçbi r karar, anlaşma sağ_lanmasından önce
v~rilmeyecekti. (Bu düşünceye _daha prati k bir biçim verm
ek çabasıyla, Wicksell ve diğer
yazarJar «yaklaşık oybirliği» ne başvurmuşlardır
.)
Pare to-op timal itesi terim i bu sorun larla ilgili
olara k önce ki taranca k, yukarıdaki argümanın çizgisi, tartış-

tışmalarda kullanılmadı;
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madaki mekanizmayı kulianarak, sözcüğün Pareto aniamıyia «iyi»
bir sonuca varacağını göstermektedir. Daha önce uygun bir gelir
bölüşümü gerçekleştirilebilseydi, sonuç, genellikle· en iyi olasılığa yak·
laşmalıydı.
Bununla birlikte, uygulamada, ilgili partilerden ne biri ne öteki,
isteklerinin _bütünüyle karşılanmasını bekleyemeyeceğinden, birinci
sorun ele ~lınırken .gelirin yeniden bölüşümü .- ile de o ölçüde· ilgilenildiğinden ve bu nedenle, bölüşümle ilgili bu yqpıdaki düşüncelerin
başka sorunların ele alınmasın_ı aynı zamanda bozacağından, bu tür
bir ayırımı gerçekleştirmek doğal olarak zordur. Dahası, Lindahl çözümünün, eşitleyici bir koşul gibi başka koşul koymaksızın tanımla
nabilip tanımlanamayacağı, kamu harcamaları ve buna karşılık gelen
vergi yükünün belirlenmesinden önce, eşitleyici bir gelir bölüşümü
ile işe başlamış olsak bile, kuşkuludur. Bunu göstermek için, özgül
bir örneği daha ayrıntılı ele alalım.
Sorundaki örnek, bireysel fayda fonksiyonları acısından değer
lendirilerek mal ve hizmetlerin kamusal kullanımının bir «düşük» mal
olduğu duruma uygulanmaktadır. ·B ir malın düşük olması demek,
basit talep _kuramında, tüketicinin, geliri artarken fiyatlar sabit kaldığında, o maldan daha az kullanacak olmasıdır. Şimdi ele aldığımız
durumda, h bölüşüm oranı. sabit kalırken, (vergileme öncesi) gelirinde
bir a: rtış olan bir grup G'nin 'daha azını tercih edecek idiyse, G düşük
·
bir malı göstermektedir.
Böyle bir durumda, Lindahl Çözümünün vergileme öncesi gelir
Daha sonra, Şekil 2'deki,
P çözümü ile, A -için
gelen
karşılık
bölüşümlerine
lir
e
g·
RB
RA,
RA +il ve B- için RB-.il gelir lbölüşümleriyle elde etmemiz gereken
çözümü karşılaştıracağız! ~ >0 kabul ederek, bu alternatif bölüşüm,
A için, ilk düşündüğümüz bölüşüme göre .daha avanta)lidır.
-Su alternatif gelir · ~ölüşümünü kabul ettiğimizde, şekildeki eğ·
riler nasıl bir yön alocaktır?
bölüşümüne nasıl bağlı olduğunu gör~ltm!

Alternatif bölüşümün daha yüksek bir gelire sahip kıldığı grup
A olayında, grup, h'ın her değeri için, öncekine göre, daha küçük
bir G değerini tercih ederken, AA' «talep eğrisi», sola kayacaktır.
Yeni eğri, Şekil 2'de, eskisinin solunda kesik çizgilerle gösterilmiştir.
B grubunun geliri, yeni durumda daha düşük olacaktır. G malı B'nin
görüş acısından yi~e_ düşük maldır; . düşük gelirin sonucu, h'ın her
değeri için, grubun, daha büyük miktarda kamusal mal «talep ede321_

ceği»dir.

Bunun anlamı, yeni egrının, BB' eğrisinin sağında yer alaBu da, Şekil 2'de kesik çiz:gilerle anlatılmıştır. O zaman, yeni
denge noktası, Şekil 2'de P noktası yerine M'de yer alacaktır. Bu
yeni denge durumunda, mal ve hizmetle rin kamusal tüketim mikta. rının, eski denge durumuna göre az çok arttığını görüyoruz. Bu, yine
de, önem taşımamaktadır. M noktasındaki G değerinin G den düşük
olacağı da anlaşılmaktadır. Yeni denge nokta_sıyla ilişkisi
bakımın
dan, h bölüşüm oranı değerinin, ilk durumda n daha düşük olması ilg_inçtir. Bu, her iki fayda fonksiyo nunda da, G nin başlıbaşına düşük
mal 61masının getirdiği, zorunlu olarak ortaya çıkacak bir durumdur.
Bu bakımdan, «Lindahl mekanizmasrnnın işlemesinden önceki, grup
A'nır;ı daha avantajlı olduğu durum, grubun, kamu harcamal
arının
gerektirdiği yükün daha küçük bir · böluşümünü yüklenmesi sonucun u
verir. Benzer olarak, daha az avantajlı konumda olan grup B, ortak
harcamaların karşılanmasına daha büyük bir katkı yapmak
durumun cağıdır.

1

dadır.

Bu, zorunlukları vurgulay arak, R'nin toplam gelir olduğu, A için
1/2R+A ve B için 1/2R-A ile, verilen, vergilem e öncesi bir gelir
bölüşümüne sahip olmayı düşünebiliriz. Giderek, iki grubun
ayni tercih
yapısına sahip olduğunu ~arsayalım! Ge.lir bölüşümü, herbir
grup
için 1/2R olsaydı, o zaman h = 1/2 olmalıydık; yani ortak harcama,·
· gruplar arasında eşit olarak bölünmeliydi.· Ancak, A'nın geliri B'den
daha büyük olduğundan, Lindahl çözümünün sonucu, h<1/2 sonucunu verecek tir yani, bu durumda A, B'ye göre. ortak harcamanın
daha küçük bir payını ödeyece ktir. Bir kimse, 1/2R+A , 1/2Ri-A gelir bölüşümünü eşitleyici bir gelir bölüşümü olarak kabul etmeye hazır
olsa bile, Undahl mekanizmasıyla burada varılan sonucu olasılıkla
kabul etmeyec ektir.
Burada ortaya çıkan sonuç, kamu harcamalarının marjinal f~y
dasma göre, iki grubun, ortak harcama ya katkıda bulunmalarıyla
işleyen Lindahl çözümü nün özelliğinden ötürüdür ; bkz. formül
(6.12).
öte· yandan, cok sayıda kimse, ortak harcama lara bağlı olan maliyetlerin adil bölüşümü sorununun, topl.a m fayda sorunu olduğunu ve
marjinal fayda sorunu olmadığını düşünür. Bu nokta, eleştirel bir ele
alışla, özellikle Gunnar Myrdal tarafından vurgulanmıştır (4
).
4) ıBknz. Şu yapıtın Tnci ıbölümü : Vetenskap och politik national ekonomie
n,
(Stockholm, 1937). (İngilizce basısı, Politlcal element in the developmen·t
of economic theory, London, 195-3).
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Buradaki amaç, şimdi ele aldığımız durumun, en gerçekçi durum
olarak savunmasını yapmak · değildir. Kamu harcamalarının, bütün
olarak, tekil grupların tercih sıralamalarında düşük mal olarak yer almaları, zorlayarak olur. Amaç, Lindahl kuramıyla bağlantısında önemli bir noktayı göstermek bakımından, yalnızca uç bir durumu vermekti.
Ancak, kamu harcamalarının c:·ok s. ayıda bileşen.inin, ele aldığımız
anlamda düşük mal olması, kesinlikle düşünülemez. Birinin yüksek
gelir sahibi olması, bir otomobil · satın almak ve kamu taşımacılığın
dan bağımsız olmak gibidir. .(Öte yandan, kamu yollarına yapılan yatırımla doğal olarak daha ilgili olacaktır). Birinin yüksek gelir sahibi
olması, toplumsal yapıdaki çok sayıda önleme daha az bağımlı olması demektir. Yüksek gelir sahibi olunca, o kişinin _ tercih sırala
masında parklara yapılan kamu harcamasına verdiği ağırlık daha az
ve özel bahçe sahibi olmaya verdiği ağırlık daha çok olacaktır.
büyüklüğünün bileşenlerine bakılarak varılan bu düşünce, bizi,
ele aldığımız tip kuramla ilişkisinde başka .bir önemli noktaya
getirir. Bunu göstermek için, G büyüklüğünün G:1 ve· G2 gibi iki bi.leşene ayrıldığını düşünelim. Önceki fayda fonksiyonları yerine, G1 . ve
G2'li .fayda fonksiyonlarını argüman olarak şimdi işin içine sokmalıyız :

G

şimdi

(6.13)
Daha önceki gibi yine Pareto koşulları sorununu koymuşsak,
tıpkı daha önce yaptığımız gibi, iki tip (6.4) koşulumuz olacak:
8FA/8Gı

8FB/8Gı

aFA/.8G2

aFB/8G2 .

---+---=1

---+

=1

(6.14)

. Yukarıda düşündüğümüze benzer bir mekanizmanın y_ardımıyla
(6.14)'ü • sağlayan bir çözüme varmak ioin, kamu harcamalarındaki
G1 ve G2 gibi iki bileşenin herbiri için ayrı bir bölüşüm oranını işin
;cine sokmaya, şimdi, gerek vardır. Bu iki bölüşüm oranına h1 ve hı
diyebiliriz; böylece bütçe koşulları iki grup için şöyle olacaktır :
(6.15)
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·

Şimdi, A'nın hı ve h2 oranlarının her
ikisin i de veri aldığını ve
!6.15) 'teki birinc i eşitlikle veri ofan koşul altın
da faydasmı maksimize
ettiğini varsa yarsa k, şu koşulları
e·lde eder iz:

--aGı

==hı---

--- == h2 ---

ax

(6.16)

ax

Bu, (6.10)'daki, G'yi ayrıştırmayı düşünmediğim
iz durum a karşılık
gelmektedir. Benzer olarak, B grub u için şu
koşulları elde ederiz :
- - - == (l-hı)I ---

==

(l-h;ı)--

av

aY

(6.17)

(6.15)

, (6.16) ve (6.17) eşitlikleri, bize, X, V, G , G2,
hı ve h2 gibi
1
altı · değişkeni belirleyen aitı eşitlik topla
mı vermektedir. Yukarıdaki

, ile ayni yoldan, bu çözümün, Par~to optim
alites i için (6.14)
larını sağladığını kolay ca göste rebili
riz.

koşul

Öte yandan, yalnızca, bir h bölüşüm oranıyla
çalışsaydık, kamu
harcamalarının, fayda fonksiyonlarında ayrı
argü manl ar olara k görünen iki bileşenine sahip olduğumuz duru mdak
i gibi, değişken sayısı
kada r çok eşitlik elde edecektik. O zaman,
. bütçe koşulları şöyle

olac.aktı:

X+'h (Gı +G,~)

= RA, .
-

Y

+ (l-h )

(G,ı +G2)

== Rs

(6."18)

. Her .iki grup için, fayda maksimizasyonlarını
gerçekleştirerek,
(6.16) ve (6.17) koşullarını, h1 ve h:/nin ' ayni
h değişkeni olması gibi
bir farkla , kesin olara k elde edeceğiz. O zama
n, yukarıdakiler kadar çok sayıda eşitlik anca k daha az değiş
ken olaca k ve dolayı
sıyla, siste min genel olara k çözümü
olmayacaktır. Bunun anlamı, iki
g_rup arasında, gere k G1 , gerekse G.ı bileşenler
i için bizi bir anlaşma
bulmaya götür ecek bir h bölüşüm oranına, bu
bölüşüm oranı G1 + G2
toplamına karşılık gelen yükü n bütün
üne uygulandığında varamayacağımızdır. Bura da geliştirilen düşü
nce çizgis i, kamu harcamaları kalemlerinin herb iriyle olan ilişkisi bakımından
, niali düze nlem elerle
(yani, vergi yükü nün bölüşüm yöntemleriyle)
ayrı ayrı çalışmayı savunan bir argüm an gibi yorum lanab ilir. Görd
üğümüz gibi, bu, Pare tooptim ali .olan bir çözüme varm ak için gerek
li olabilir. Mali düzenlemelerle ayrı ayrı · çalış1J1ak herb ir harca ma
kalemi için, Bölüm 3.'te,
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maliye po'ıitikası yblu ile iktisadi i~tikrarın sağlanması konusundaki
görüşler açısından, yine de, özellikle pratik değildir. Çeşitli nedenlerle,· hükümet uygulamalarının bir bütün olarak mali etkilerini doğru
ve ayrıntılarıyla görebilmek zorlaşabilir. Böylesi düşijntelerin arzu
ma
edilebilir yaptıklarıyla, bu ayırımda incelendiği türden, tekil harca_
kalemlerinin optimal belirlenmesi açısından arzu edilebilir olanlar
arasında belli bir çatışma doğabilir. Gerçekte, çoğu ülkede, bu görüşler arasında karışma olarak görülebilecek bir karma durum buluyoruz. Birinde, kamu gelirleri büyüklüğünü sağlayan temel bir ve.rgi
sistemi var iken, öte yanda, çeşitli sigorta projeleri gibi, daha çok
yöneltici harcamalar için ve bazen kiliselerin korunması vb. bakımın
dan, belli özgül mali düzenlemeler vardır.
ayrı

kamu harcamalarının . tekil bileşenleri için, bu türden
mali düzenlemeleri destekleyici çeşitli başka düşüncele!e yeni-

den

döneceğiz.

1

Aşağıda,

6.2.3. · Karar almanın bir 'aracı olarak çoğunluk rilkesi üstüne kimi
·
gözlemler
Yukarıda gördüğümüz gibi, kamu harcamalarının belirlenmesi ve
. bu . harcamaların yarattığı yükün bölüşülmesi sorunu, ilke olarak,
iktisadi refah kuramının öteki bölümlerinde geleneksel olarak yapıl
_dığı gibi, ikiye ayrılabilir. İlk elde, Pareto·- optimalitesinin gerekli koşulları sorunu ele allnabilir : Sonuç olarak l:;>u, Pareto - optimali noktalarından «en iyi» olduğu düşünülen birinin seçilmesi sorunudur.

İktisat politikasında karar almada genellikle kullanılan bir yöntem, öteki tür politikalarda olduğu gibi, ya toplumun bütün bireyleri
arasında ya da onların temsilcileri arasında yapılan bir oylamaya
dayanan çoğunluk kuralıdır. Artık, bu ilke bağlamında ortaya çıkan
kimi sorunları ele alabiliriz.

l

Çoğunluk kararlarıy!a.

Pareto-optimali bir çözüme

varılabileceği

açıktır : Şöyle ki, öyle bir önerme düşünelim ki, bu önermeye göre
başka bir önermede, başka bir partinin durumunu kötüleştirmeksi
zin bir ya da birkaç partinin durumunu iyileştirmek olanaklı olsun! o
zaman, birinci önermeyi ikinci önermeye yeğlemek için, hiç kim,
senin' bir nedeni bulunmayacaktır! Böylece, Pareto-optimali olmayan
bir çözümü içeren birinci önermeden, Pareto anlamında bir düzelme
olan ikinci çözüme oybirliğiyle geçilebilir. Bu bakımdan, çoğunluk.
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kararlarının kullanılması, bizi Paret o-opt
imali olmayan bir çözüme
evet demeye götür meye cektir .

Yine de, bu uslamlama, sorunun, eşanlı olara k düşün
ülerr bütün
yönlerini bir önkab ulde tutmaktadır. Örneğin, eğer,
bir kimse, kamu
harcamaları ile ilgili kararlarından ayrı
düşünür, bir aland a aldığı
karar lar, öteki alanda aldığı karar larla bağlantılı
olmazsa, çoğunluk
mekanizmasmın Paret o-opt imali _sonuc
unu vereceğine kesin gözüyle

bakılamaz!

Örneğin, parlômentonun., Norve ç genel bütçe
sini görüşmesi sı

rasında,

harca ma ve gelirin hangi derecede ayrıldığını söyle
yebilmek
kolay değildir. Pratik nedenlerden ötürü, bu bütçe
deki çeşitli maddeler (bir ölçüd e özel komisyonlarda) ayrı ayrı
ele alınır ve daha
sonra ayrı ayrı oylanırlar. Ancak, bütçe üzerinde
bütün olara k genel
bir görüşme, bundan önce yapılır; bütçe nin ayrı
ayrı kalem leri üstüne verilen oylar provizyoneldir. Bütçe sonuç ta
kabul edilirken-, bu,
bütçe nin tümü üzerindeki bir kabul oyu ile olur.
İçerdiği birço k kaleme, karşı oy vermiş olsala r bile, partil erin bütçe
ile ilgili sonuç
oylamasında birlik içinde davranmasından
ötürü, sonuç oylaması,
yine de forma lite türün dend ir. Bunun nedeni, bütçe
nin son kabulünün, bütçesi geçmeyen bir hükümete, işlevlerini
yerine getiremeyecek olduğundan, anayasal bakımdan, azçok güven
işareti olara k

yorumlanmasıdır.

Benimsenen resmi sürec e göre, yukarıda belirt
ilen talepl erin
yani «sorunun bütün yönlerinin eşanlı
olara k düşünülüp düşünülmeyeceğini» söylemek
mantıksal olara k kolay değildir. Sonuçta, kesin nokta, Mecli s üyele
rinin, kararlarında,
resmi ya da gayri resm i tartışmalarında ve ortay
a attıkları düşün
celerde, «bütün topları ayni anda havada tutma
k» bakımından ne
ölçüd e başarılı olduklarıdır.
karşılanıp karşılanmayacağını

Norve c'te ve ekono mik kurumsal yapısı benzer
öteki birço k ülkede tartışılan bir olgu, kamusal harcamanın ·fiili
düzeyi üstünde var
görünen yokla.şık a, nlaşmadır.
Kamu harcamalarının yarıya indiril mesin i bir kimse
kolay k~lay
ileri süremez; iki katına çıkarılması.nı da pels az
kimse savunabilir.
Yanya indirme ya da iki katına çıkarma sorunu ·yed
ne, örneğin % 20
bir değişikliği ele alsak bile, aynı şey söylenebili
r. Benzer olarak,
toplam vergi hasılatı düzeyi ile ilgin .olara k da çok
yakın bir anlaşma
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vardır. Parlômentoda, hükümetin bütçe önerilerine
önerilerini özetleyecek olsa bile, düzeyle ilgili bu
görü nebi lecekti r.

yapılan

düze.itme

yaklaşık anlaşma

Öte yandan, vergilerin yükseltilme biçimi · üstüne, büyük ölçüde
anlaşamama olasılığı vardır.

önceki ayırımda betimlenene benzer bir mekanizmanın; ilgilenilen ana noktalar kadar etkin olabilmesidli r: Anlaşamama, gelirin yeniden bölüşümü bakımından olabilir ancak, kamu
harcamalarının düzeyi üstündeki bir yaklaşık anlaşmadan Lindahl
mekanizması sorumlu olabilir. Yine de, böyle bir sonuç, kuşkudan
arınmış değildir; burada belirtilenin dışında, çok sayıda, olası yorum
yapılabilir. Yukarıda geçen, kamu harcamaları düzeyi üstündeki «yaklaşık anlaşma», inter alia şunlar dikkate alındığında görülebilir : İlk
olarak, ilgili partiler kadar, seçimler yönünden taktik düşüncelere de
bağlı olabilir. Orfa-yol bir seçeneğe yakın kalarak, partiler, varolan
seçmenlerini yitirmeksizin, görüşleri orta-yol'dan daha ötedeki «mariinaı'» seçmenleri yakalamayı umut edebilirler.
Bunun

açıklanması,

1

1

İkinci oiarak, her yıl ile ilgili kararlarda, harcama düzeyini değiştirmekte

serbestlik yoktur. Başlanmış faaliyetler keyfe göre
(willy - nilly) durdurulamaz; ve belli bir dönem için bütçedeki birçok
·kalem, önceki dönemde alınan kararların sonucudur. Bunun sonucu,
herhqngi bir yıl için, ·bütçe önerileri için ortaya konan değişiklik önerilerine bakmak olabilir; · uzun dönemde, çeşitli partilerin sürekli bir
Çoğunluğu,' kamu harcamalarının düzeyi ile ilgili olarak büsbütün
farklı bir sonuca varacak olsa bile, bir yaklaşık anlaşma görünümü
elde edilmektedir.
Burada ele alınan sorunların durumu her ne olursa olsun, küçük
ya da büyük çoğu sorun ile ilgili kararların, ittifakla değil, çoğunlukla
alındığı bir gerçektir. Bu bakımdan, çıkar çatışmalarının ya da değer
yargıları farklılığının varolduğu durumlarda, bu tür karar verme yöntemini daha ayrıntılı olarak görmede yarar vardır.
Çoğunluk kararları ilkesiyle ilgili olarak, kurumsal incelemelerde
özellikle iki örnek dikkatleri çekmektedir.

İlk olarak, çoğunluk ka.rarlarının, seçenekler arasında seçim yapmak zorunda olan bir bireyde mantıksal tutarlılık isteyen talepleri her
zaman karşılamıyor görünebileceğidir. Örneğin, üç seçeneğin ve üç
kişinin de oy kullanmak zorunda olduğu üç kişili bir durumu alalım!

'.
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Bu üç seçeneğe, a,, b, ve c diyelim! > işareti, bir başkas
ına göre
. dahçı iyi olduğu düşünülen seçeneği göster mekte dir. İlgili
üç kişinin..
tercihl erinin şöyle ifade edildiğini kabul edelim :
z.

1 no.lu kişi: a
2 no.lu kiş~ : b
3 no.lu kişi: c

>b>c
>c>a
>a>b

(ve mantıksal olarak a
(ve mantıksal olarak" b
(ve mantıksal olarak c

> c),
> a),
> b).

Burada, en içi seçeneğin hangisi olduğu üstünde anlaşamayan
üç kişiyi aldık : 1 no.'lu kişi a'nın en iyi olduğunu, 2 no.'lu
kişi b'nin
en iyi olduğunu ve 3 no.'lu kişi c'nin en iyi olduğunu düşünm
ektedir .
.Coğunluk kuralının, bu durumda ne sonuç vereceğini görelim
:
İlkin, üç seçeneğin tümü eşanlı · olarak )oylansaydı, her birinin
yalnızca bir oy alacağını ve hiçbiri nin kabul edilmiş
olmayacağı açıktır.
Şimdi, oylamanın

iki seçenek arasında ve ayni anda olduğunu
oylana cak seçenekler, O' ve b ise, yukarıdan görebileceğimiz gibi, 2 no.'lu kişi b için oy kullanı
rken, 1 ve 3 no.'lu kişiler a için oy kµllanacaklardır. Başka bir deyiml
e, a seçeneği, çoğunluğa göre kabul edilec ektir. Eğer, oylana cak
seçenekler, b ve c
ise, benzer olarak, çoğl!nluğa göre, b seçeneğinin elde olunac
ağını
· göreceğiz ~ Ve son olarak, a ve c seçeneklerini oylaya cak
olursak,
c. seçeneği lehinde bir çoğunluğun ortaya çıktığını görece
ği. z. Biz,
gerçekte, çoğt:mluğun şöyle karar verdiği sonucuna geldik.
düşünelim! Eğer,

a> b,

b>c.

c>a.

Bu şaşırtıcı bir sonuç tur : çoğunluk, a'nın b'den daha iyi,
daha
ötede b'nin c'den daha iyi olduğunu açıklamaktadır. O zaman
, biz,
seçene kler arasında bir · secim yapma k · durumunda olan
·bir birey
acısından norma l olarak varsayılacak olan a'nın
c'den daha iyi olacağını bekley ebilird ik! Oysa, çoğunluk c'nin a'dan( daha
iyi olduğunu
açıklamaktadır. Görünüşteki bu parado ksun
açıklaması, «coğun
luk»un bütün kararla r açısından ayni bireylerden oluşmadığıdır.
Bu tür bir olayda, bir kerede iki seçenek arasında oylama yapıla
n
oylama sürecinin en son sonucu, oylama sürecinin hangi
i'kili ile
başladığına bağlıdır. Özgül örneğ. imizde, üc ayrı yoldan
başlayabiliriz :
ya, o ve b'yi birlikte , b ve c'yi ya _da c ve a'yı ikileyerek. Birinci
şı,kta
kazanan seçenek, daha sonra, geriye kalan seçenekle karşıl
aşmak
tadır v~ burada kazanan seçene k son karar
olmakta,dır. Nasıl başla328

göre, şu sonuçları alacağız. a>b olması demek,
edildiğini b'nin reddedildiğini vb. göstermekt edir :
dığımıza

: a> b
2 nci şık : c > a
c
Sonuç:

1 nci

şık

b>c

c>a

a>b

b>c
b

a

a'nın

kabul

·

Norveç Parlamento sunda (Ulusal Meclisinde) oylama, yukarıdaki
tablonun dayand:ğı yöntemden az çoK: farklı bir biçimde olur. Bir
dizi seçenek olduğunda, öneriler, genellikle tek tek oylanır ve bu
durumda, meclis üyeleri lehte ya da aleyhte oy vermek zoru~dadır
lar. En «UÇ» olanı belirtmenin olanaklı olduğu durumda, işe bu öneri
ile başlanır. Açıktır ki, önerilerden biri benimsene cektir; geriye iki
öneri kaldığında, hiçbir öneri kabul edilmemişse, son durum, gerçekte seceneksel bir · durumdur (seçenekler arasında «benimsenen
çözümün olmadığı» durum olarak da düşünülebilir).
Yukarıdaki örnekte en uc bir seçeneği seçmek olanaksızdır. Bu
bakımdan, sırasıyla, a, b ve c ile oylamaya başlarsak ne olacağına

olursak, iki kişinin _yani no. 2 ve no. 3'ün
önermelerin daha iyi olduğu görüşün
kalan
kendi acılarından geriye
de olduklarından muhalif kalmaları beklenmelid ir. Bu nedenle, a önermesi reddedilece ktir. Geriye ise b ve c kalır, bu durumda oylama,
gerçekte, b'nin bire karşı iki kabul edildiği -seceneksel bir oy olacaktır. Benzer biçimde b ile başlayacak olursak, c'nin kabul edilece- .
ği ve c ile başlayacak olursak a:nın kabul edileceği görünecekt ir.
bakalım!

a ile

ba'şlayacak

da kullansak, sonuç, böylesine, nasıl başladığımıza
bağlıdır. üc olası seçenekten herhangi biri benimsene bilecektir.
Bu

yaklaşımı

Burada vardığımız sonuçların yorumu büyük bir dikkatle yapıl
malıdır. 9rneğin, çoğunluk mekanizmasının doğru sonuçlara ulaştır
mada yetersiz kaldiğı söylenemez. Üç kişi arasında böylesine büyük
5
bir anlaşmazlığın varolması demek, «doğru sonuç» ( )un -ne olduğunu
·
söyleyemiyoruz demektir.
5) Bu konuyla ilgili bağlantı olarak, bölüm iV, kısım 3'teki Trygue Haavelmo'nun in ledning til h0yere kurs i 0konornisk teori (lntı:oduction to advanced course
in economic theory - İktisat kuramında ileri kura giriş)'si üstüne olan tartışmaya
bakınız. - Memorandum of i J'uly 1962, from the lnstute of Economics at the
University of Oslo.
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Üstünde durduğumuz, kamu harcamal
arının büyüklüğünün belirlenmesinde orta ya çıkan soru nlar kada
r, yukarıda ele alınan örnek, belki de çok özgül seçilmiş bir örne
ktir. Bu örne kte karşılaşılan
zorluk, izlenebilecek çeşitli polit ika seçe
nekleri, bir eksen boyunca
düzenlenebilirse, orta ya çıkmayacaktır;
böyle bir yolla, oy kullanan
tems ilcile rin terci hleri , en iyi seçenek
olduğunu düşündükleri seçenekle ifade edile bilec ek terci hlerd ir;
ötek i seçenekler, eksenin bu
ya da öte yönünde yer alan ve bu en
iyi seçenekten uzakta, daha
kötü seçeneklerdir. (Eğer bunu bir fayd
a fonk siyo nu aracılığıyla betimleseydik, topla m faydanın, belir tilen
eksen boyunca unimodal bir
fonksiyon olduğunu söyleyebilecektik.)
Bunu göst erme k için, «büyük»,
«orta», «küçük» olarak, yukarıdaki a b
ve c seçenek.lerini ele alalım!
Böylesi bir terci h sırasının hiçb ir özell
iği yokt ur. Hickimse, 2 no.'l
u
kişinin terci h yapısının gari p oldu
ğunu söyleyemez; o, orta seçenek
b'yi terci h eder ve diğer iki seçenekt
en «küçük» ' olanı eniyi olar ak
düşünür. Öte yandan 3 no.'lu kişi,
az çok garip bir sıra içindedir. O,
diğer iki seçeneğin her i-kisine
karşı, «küçük» olanı terci h eder
; ancak,
«küçük seçeneği» kabul edilmeyecek
olursa, o zaman, «büyük» secenegini «orta» seçeneğine terci h eder
. 3 no.'lu kişi, daha doğal bir
sıra gözetseydi yani, «küçük»ü
«orta»ya ve «orta»yı «büyük»e terci h
etseydi, coğünluk mekanizmasını.n nasıl
çalışacağını görelim. Bu durumda şu terci hlere varıyoruz :
1

,

1 no.lu kişi: a :> b > c (ve mantıksa
l olar ak a ~ c),
2 no.lu kişi : b > c > a (ve mantıksa
l olar ak b > a),
3 no.lu kişi : c > b > a (ve mantıksa
l olar ak c > a) ..
Şimdi,

rar

seçenekleri ikişer ikişer grup larsa k ve
çoğunluğun ne kabakarsak, şu sonuçları elde edeceğ'iz
:

verdiğine

. b> c,
Bu sonuçlar,
göstermezler.

yukarıdaki

c> a,
örne kte elde

b

>

a.

ettiğimiz

türden «iç

çelişki»

Örne ktek i bu değişmeyle, sonuç, aynı
·zamanda, benimsenecek,
açık bir seçenek yani b ya da
«orta» seçeneği olacaktır. Her zaman,
·
özgül iki seçeneğin oylandığı bir süre
ç ile çalışıyorsak, bu, hangi
seçeneklerle işe başlandığının önemi
olmadığını göst erir. Yok, eğer
,
her defasında yalnı~ca tek bir öneriye
leh ya da aleyhte oy verildiği
bir süreç ile çalışıyorsak, ve uç önermele
rden biri ile, yani . a ya da
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c ile işe başlarsak, b benimsenecektir. O zaman, bu uç seçenek, ilk
oylamada reddolunacak ve b seçeneği ikinci oylamada benimsenecektir. Öte yandan, ortak seçenek b'yi önererek işe başlasaydık, o
zaman, 1 no.'lu kişiye «çok küçük» ve 3 no.'lu kişiye «çok büyük»
gelen bu seçenek reddolunabilecekti . İkinci oylamada, 2· no.'lu kişinin
ona doğru değişim gösterdiği c seçeneği kabul edilecekti.
Burada, uç bir seçeneğin ilk -oylanması kuralının, kuşku götürmeyen bir sonuç yaratan süreci sağlamaya nasıl yardımcı olduğunu
ve uç önermelerin- hiçbiri, oy kullananların çoğunluğunun tercih sı
ralamasında başta yer almadığında bir uzlaşmanın benimsendiğini
görüyoruz.
Çeşitli amaçlar için kamu harcamalarının büyüklüğü ve harcama
yükünün gruplar arasında dağıtım biçimi vb. ile kararları içeren du:rumlarda, son örnekte yaptığımız gibi, kural olarak, seçeneklerin bir
eksen üstünde yer aldığını düşünmek · olanaklıdır. Dahası, belki de,
kural olarak, her grup için bir .seçeneği en iyi ve bu seçenekten uzak
olan ötekileri daha köt(j olarak belirtmek olanaklıdır. Yine. de, derece
sorunlarının bulunduğu yerde bu tür kararlar için, ilk örnekte gösterdiğimiz türden zorluklarla karşılaşmaksızın, Pareto-noktaları arasında
bir seçim yapma olanağı var olmalıdır!

O zaman, çoğunluk ilkesi ile bağlantılı olarak ikinci zorluğa yani
bu ilkenin tercih derecelerini dikkate almaması zorluğuna geliyoruz.
örneğin, ele aldığı. mız son örnekte, durum 3 no.'lu kişinin, b'ye. göre
c'yi benimsemeyi kuşkusuz gördüğü durum olabilirdi. Ayni zamanda,
1 ve 2 no.'lu kişiler acısından _b ve c seçenekleri arasında pek önemli
. bir fark olmadığı olasılığını düşünebilirdik. O zaman, b yerine c seçeneğini benimsemek, b ile c arasında yapılacak bir oylamada b
fiilen çoğunluk sağlayacak olan seçenek olsa bile, makul oiacaktı.
Bütün oylamalar, katıksız bencilce düşüncelerle yapıldığında, ço- ·
ğunluk ilkesinin katıksız .biçimsel düşüncesiyle bu zorluktan kurtulunamayacaktı ! Uygulamada, ilgilendiğimiz türden durumlarda, çeşitli partilerin, diğer kişilerin tercihlerini zorlayacak türden düşün
celere sahip olmaları da, . olasılık olarak, varsayılmalıdır. Ancak, o
zaman dahi, zorluklarla karşılaşacağız. 1, 2 ve 3 no.'lu kişiler , için
söylediklerimiz, onlarm, başka. kişilerin cıkarlan ile ilgili ola,r ak inandıklan dikkate ahndıktan sonra, onların tercihlerinde içerilebilir. Baş
ka bir deyimle, yapılan tercih sıraları, katıksız «bencilce» tercihleri
içermek zorunda değildir ancak, her tek kişinin, kendisinin ve baş331

kalarının çık,arlarını gerektiği

olarak neyi en iyi olarak

gibi

ağırlıklandırdıktan

gördüğünü

Çoğunluk mekanizmasının

bu

sonra, bir bütün

içerebil ir.

zayıflığını

yenme

çabası, «ağırlıklı»

oyları içeren bir sistemi kabul etmekle başarıya ulaşabilir. Örneğin
,

her kişinin on puanlık bir önerme si v·ardır ve (pop şarkı yarışmasında
yapıldığı gibi) bu puanları üç seçene k arasında dağıtmak
zorundadır.
Özgül bir ·seçeneğe çok güçlü tercihi olan bir kims.e, o zaman, puanlarının büyük bir bölümü nü bu seçeneğe ayıracaktır. Ne var
ki, bu
türden bir sistem bile zorlukl ar· doğuracaktır; bir kimsenin, en yüksek tercihi yaptığı seçeneğe, bu seçeneği öteki seçeneklerden 'çok
çok daha iyi düşünüyor olma~a da, puanlarının çok büyük bir
bölümünü ayırma olasılığı vardır. Bu bakımdan, öteki seçene kler hemen
hemen ayni ölçüde iyi olsa bile, puanlarını, tercih ettiği seç·eneğin
en
yük.sek olasılıkla benimseneceği biçimde kullana bilecek tir. Bu türden bir puanlam a sistemi, bir millet meclisi nde ya da maliye politika
sı
ile kararların alındığı benzer bir organd a yapılamaz (6 ).

Sözkonusu zorlukt an kurtulmanın bir başka yolu, «oyların satın
devreye sokmaktır. 1 ve 2 no.'lu kişile_r b seçeneğini c'ye
göre biraz daha iyi olarak görürke n, , üçüncü kişinin b seçeneği yerine
c seçeneğini benims emek zorund a oluşunun büyük önemi' vardır.
Bu
durumda, .3 no.'lu kişi, c seçeneğini kabul etmeler i için ·Ve böylece
,
bütün partiler in b'nin benims enmesi ne göre daha iyi buldukları
bir
cözüme varılmak üzere, diğer iki kişiye bir tazmina t ödeyel;>ilecektir
.
Bu11un anlamı, herkesi n tercih edeceği başka bir düzenleme vdr
olduğunda, b'nin benims enmesi nin Pareto - optima li
bir çözüm olmayacağıdır. Ancak, bu düzenle meye varmak için, ilgili
kişiler arasında
ödemelerin yapılabil,mesine iznimizin olması gereklid ir. Buna yukarıd
a
«oyların satınalınması» dedik; ancak, eğer, çoğunluk
ilkesini n pareto optima li olan bir çözümü getireceğini garanti etseydi k bunu, bir durumun bütün taraflarıyla . eş-anlı çalışma gereğinin ifade edilmes iyle
eşit gqrebil irdik. Bu, inter alia, demek tir ki, vergi
. yükü bölüşümünü
içeren sorunla r ve gelir bölüşümündeki değişiklikler, kamu harcamalarıyla ilgili önlemle r bağlamında ele alınmalıdır.
Bu yolla, az çok
farklı bir yaklaşım kullana rak, bu altkesim 'in başlang
ıcı. nda bilinen '
bir sonuca geldik.
alınması» nı

1

Son olarak, özgül bir örnek

yardımıyla,

.kamu

harcamalarının

6) Bu tür bir oylama mekanizmasının ayrıntılı bir tartışması için,
bknz. Richard
Musgrav e, The theory of public finance (New York, London, 1959),
pp. 130-132.
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fayda etkisi toplumda ki gruplar arasında çok eşitsiz biçimde dağıtıl.:
dığında ortaya çıkan b.eİli sorunları göstereceğiz. Bir ulusal meclisin .
bir anayol ve bu yola çıkan birçok yol yapımını tartıştığını düşünelim!
Az çok eşit olarak bütün gruplara hizmet verecek ölan ana yol cevresinde . açık bi,r çoğunluk olacaktı. Yolun hangi derecede yararlı
olduğu konusunda, kuşkusuz farklı görüşler olabilir. Eğer, bir kimse,
yolun ne derecede büyük ve iyi olması gerektiği ile uğraştığı kadar
harcamaların bölüşülmesiyle de uğraşırsa, yukarıda ele alınan Lindahl
mekanizmasıyla anlatılmak istenene az çok benzer bir çözüme ula-

1

şılabilmesi olasıdır.

alt yollar sorununa geliyoruz. Her tekil alt yol, belli bir alt
grubun yani tasarlana n alt yolun çevresinde yaşayanların gereksinimlerine, baskın biçimde hizmet eder. Diğerleri de, ancak bir öl-,
ç,üde, yoldan bir yarar sağlayacaklardır. Burada yaptığımız varsayım,
bu alt yollar sorununu n ulusal mecliste ele alınacağıdır; bu yolların
yapımı, herşey~ karşın, .ulusal düzeyde yani o yolun bulunduğu bölgede yaşayanlara değil, herkese salınan vergi yolu ile karşılanacaktır.
Şimdi,

Burada, tekil temsilcile rin, oy verirken, birkaç tür davranışları
s.özkonusu olabilir! İlk olarak, her temsilcini n tümüyle bencil davranarak oy vereceği düşünülebilir yani o, kendi bölgesine yol yapılma
sından yana oy kullanaca k ve öteki bütün altyolların yapımına, karşı
oy verecektir. Böyle bir davranışla, hangi yolun yapımına karar verileceğinin belirlenmesinin olanaklı ôimadığı çok açıktır. Bunun nedeninin, ulusal düzeyde bütün yolları finanse ederek, onıa·rı, karşılık
beklemeyecekleri şeyler ioin, ödeme katkısı yapmaya zorlamak olduğu
söylenebilir. O zaman, onlar, burada varsaydığımız. türden «bencilce»
davranarak,

karşı

oy

kullanacaklardır.

Seçenekli bir davranış; her tek temsilci için, kendi bölgesinde
· yapılma.'sı gerektiğini düşündüğü yolun niteliği ile ilgili karar vermek
ve, başka temsilcile r kendi bölgelerin deki aynı yolları önerdikle rinde
o yönde oy kullanmaktır. Ancak o zaman, yollarla ilgili harcamay a
ciler, yol yapımı için, en
şöyle karar verildiğini düşünebilirdik : temsil_
olandan en · büyük
yana
.
olabilir)
küçük harcamadan (bu sıfıra eşit
Sonra, en
sıralanır.
miktardak i harcamay a oy vermek isteyene doğru
uç önermeyle yani en büyük harcama .gerektiren i ile başlanacaktır . .
Bu reddedilecek olursa, büyüklükt e sonra gelen önermeye geçilecektir vb. Sonuçta ' karar,
Bütün temsilcile r

çoğunluk kararı olacaktır.

artık,

kendi bölgeleri için iyi

olduğunu düşün-
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dükleri başka bir bölgedeki yolun yapımına olum
lu oy vermek kuralını
izliyorlarsa, her bölge için az çok eşit alt yolla
ra

açıktır.

doğru gideceğimiz

Böylece varacağımız çözüm, yine de, genel
olara k Pareto - optimal i olmayacaktır. Değişik bölge lerde ki insan
lar, herşeye karşın,
yolla r ve başka malla r arasında secim sözk
onusu olduğunda farklı
tercih ler yapa bilirle r; kimi bölge ler için zayıf
yolla r yapılması buna
karşılık o yöre halkına düşük vergi
ler konması öte yandan başka
bölgelerde iyi yolla r yapılarak yurttaşlara yüks
ek vergi ler konması
ile durum iyileşti~ilebilir; ve bu, bütün olarak,
hic kimseyi kendi de-

ğerlendirmesinde, kötüleştirmeyec
ek bici~de gerçekleştirilebilecektir
.

Burada, Lindahl kuramıyla bağlantısı bakımınd
an daha önce değin
diğimiz bir nokta ya yeniden dönü
yoruz; yani, kamu harcamalarının
her kalemi için özgül mali düzenlemeler düşü
nmek üzere Pare to optim ali çözümlere varsaydık, bu gerek li olabi
lirdi. ,Buna benzer bir
durumda, coğrafi bir vergileme farklılaştırmas
ını işin içine sokm ak
gerekli olabi lirdi; ancak, bunu verginin merk
ezi hükümete ödendiği
bir durum da yapm ak zor olacaktı.
Öte yandan, burada konu edilen sorun, karar
ların yerelleştiril
mesinin gerçekleştirilmesiyle yani, yetki~in,
altyo llar yapımının konu
olduğu yerdeki beled iyele r ve kontl
uklar gibi yerel birim lere dagıtıl
masıyla çözü lebili r. Bu, Norv eç gibi
bir ül~ede, büyük ölçüde yapılma
lıydı. Bununla birlik te, «yöresel cıkarl
.ar» ile «yerel çıkarlar» birbir i
içine öylesine geçe cekti r ki, her proje yi acık
seçik iki ayrı gruba
katm ak olanaklı olmayacaktır. Yukarıda ele
alınan örnek te, ana yol
ve alt yolla rla ilgili tercih ler, birço k nedenle,
karşılıklı bağımlı olabilir ve bu bakımdan yerelleştirme kararlarının
üstün lükle ri bir ölçüd e
bu bağımlılığı kopa rma pahasına sağlanmıştır.
Burada ele

aldığımız sorun lara değgin, oy verirk
en olası davra ilgili tartışma çok daha ayrıntılarıyla ele alınab
ilir.
Örneğin, kimi tems ilciler , düşündüğümüz
· durum da «kaçabilirler» ve
öteki tems ilciler in, belirt ilen davranış kalıbı
nı sürdü rmes ini bekleyebilirle rdi. «Kocan» üyeler, kendi bölgelerind
eki iyi yolla r ve, başka
bölgelerdeki zayıf yolla r için oy kulla nara k
belli çıkarları gara nti
altına alacaklardı. Kaçma cok büyü
k olursa, sonuçta, alt yolların
tıicbir biçim de yapılmayacağı, ilk
tanımladığımız duruma yaklaşıla 
caktı. Bu yine, onların tümü nün,
tasta mam iyi olmadıklarını düşü 
necekleri bir durum olacaktı. Tems ilciler in kimis
inin, prc:>ıjelerini ger- ,
nış kalıplarıyla
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çekleştirmek üzere koalisyonlar kurmaya cesaretlendikleri varsayı

labilirdi. Eğer çoğunluk, bu türden bir koalisyon kurmakta anlaşıyorsa,
onlar, kuşkusuz bu koalisyonu bencilce kullanarak ve başka bütün
projelere ayni zamanda engel olarak kendi projelerini gerçekleştire
ceklerdi. Ve, engel koymada, projelerini gerçekleştirmeyenlerden de
yardım görmüş olacaklardı. Yine de, bu türden koalisyonlar çok istikrarsız görülecekti: çünkü, özgün olarak, bir azınlık, koalisyondan
çekilerek, çoğunluk koalisyonundakiler in kimisine belli üstünlükler
önerme durumunda her zaman olabilecekti.
Son olarak, burada ele aldığımız türden sorunlar bağlamında
bir · karar mekanizması olarak çoğ~.mluk ilkesiyle ilgili çeşitli sonuçları özetlemeyi deneyeceğiz.
1. Şu ya da bu biçimde birbiriyle ilişkili olarak çalışılıyorsa, ilke
olarak, Pareto - optimali olan çözümlere varılmalıdır. Yine de, uygulamada, bütün sorunlarla eşa _nlı olarak çalışmak ve bütünsel bir bakışı korumak olanaksızdır. Bu nedenle, sonucun · belki de tam bir
aydınlatıcılığı olmayacaktır.

2. Pareto - optimali olan noktalar arasındaki bir seçimde, çoğunluk ilkesi, bireylerin yaptığımız tercih sıralamalarıyla irgili mantıksal tutarlılık gereğini karşılamayan yanıtlar sağlayabilecektir. ~öy
lesi durumlarda, oylama sürecinin en so~ sonucu, oyları değerlendir

mede benimsenen fiili yaklaşıma bağlı olabilir ve bir ölçüde (7) rast-.
lansaldı_ r. Belirli tipteki kamu harcamaları büyüklüğünü içeren durumlarda, belki yine de, bu tür durumlara karşı olunmayacaktır. Niteliksel bakımdan farklı olan seçenekler arasında bir seçişin olduğu
ve mantıksal olarak niceliksel ölçülere göre bir eksen üstünde düzenlenemeyecek durumda, bunlar öncelikle ortaya çıkar.
3. Çoğuniuk ilkesinin, yukarıda 2 no.'lu paragrafta belirtildiği
anlamda rastlanscil olmayan kararları sonuçlayabildiği her durumda,
kişi ya da grupların tercihlerinin gücünü hesaba katmakta başarısız
kalan çoğunluk ilkesine ·muhalefet doğabilir ve çoğunluk ilkesi, bu
bakımdan optimal - olmayan kararları sonuçlayan belli durumları kavrayabilir. Bu sorunun çözümü, bu tür tercih takımlarının var olduğu
durumlarla bağlantılı olarak, gruplar arasında, gelirin şu ya da bu
biçimdeki transfer olasılığının işin içine sokulmasıyla' olanaklıdır.
7) 'Daha ayrıntılı bir tartışma için bknz. G. Tullock, Çoğunluk oylamasının
The Journal of Political Economy (19-59).

sorunları,
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Kişiler, «bütün»Ün çıkarlarını şu ya da bu Ölçüde, oy v_
e rirken düşü
recek ve katıksız bencilc e çıkarlarına göre oy kullanm ayacak olurlarsa burada gösterdiğimiz sorun, doğal olarak, önemsizleşecektir.
Sorun, uygulamada, daha az keskin olsa da, bireysel temsilc iler,
«bütün»ün çıkarlarını değişik biçimle rde değerlendirdikçe mantıks
al
olarak, sorun da varlığını sürdüre cektir. Dahası, her kişinin «bütün»
ün
çıkarlarını değerlendirmeye çalıştığı bir sistem, burada
ayrıntıyla tartışmayacağımız birçok mantıksal ve felsefi sorun
. daha yaratır.

4. Kamu 'harcamalarının · herbir kaleminin faydas·ı toplumu n
küçük ve sınırlı bir grubun a özgülendiğinde birtakım özgül sorunla
r
ortaya çıkar. Coğrafi bakımdan sınırlı gruplar- sôzkonusu olduğunda,
«genel çıkarlar» ile «yerel çıkarlar» öylesine kaynaşmış ve konu olan
sorunları tatmin edici biçimde , · katıksız merkezi
kararla r ya da tümüyle yerelleştirmekle çözmek zor olsa da, burada, büyük ölçüde
yerelleştirilmiş kararla r alınabilir. !3öyle duruml arda, değişik organlar ve yönetim düzeyleri arasındaki tartışmalar ve ortak öniemle
r,
uygulamada önemli rol oynayacaktır.

6.2.4. Norveç ve diğer ülkelerd eki mal ve hizmetl er üzerindeki
kamu harcama.ıa·rmı g.ö steren ba.z. ı sayılar
Bölüm 1.1.'de, Norveç ve diğer ülkelerd e kamu kesiminin genel
ekonomi içindek i görece büyüklüğünü gösteren çeşitli sayıları zaten
vermiştik. Burada, ortak gereks inimler ya da kollekti
f gereks inimler
dediğimiz gereksi nimleri giderm ek amacıyla kullanıl
an harcamaları
·gösten m bir ölçüde daha ayrıntılı sayıları ele alacağız. Kamus al
tüketim (8 ) düşüncesiyle, ortak gereksi nimleri karşılamak üzere, kullanılabilir mal ve hizmetl erin en dolaysız ölçüsün ü
benimseyeceğiz.
Uzun bir dönem içindek i gelişmeyi ele alcak olursak, sayısal miktarı
n
büyük artış gösterdiğini kolayca gözleyebiliriz. Deflate edilmiş sayı
ları ele alsak bile önemli bir artış kaydedilmiştir.
Gelişmenin belki en
acık ifadesin i kamusa l tüketim in gayri safi milli
hasılaya oranında
ortaya cık~asında bulabileceğiz.

8) Bu terimin daha titiz bir tanımı için b'knz. National Accounts
1930-193 9
ve 1946 - 1951 (Central Bureau of Statistics of Norway, Oslo, 1952).
pp. 19- 2Qı.
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Tablo

4

Seçilmiş yıllar bakımından

Norveç'te, gayri safi milli
yüzdesi olarak gösterilen kamusal tüketim

1900

1910

1915

1919

1925

1930

1933

1935

1939

1946

hasılanın

·
1950

1955

1960

1961

Sivil

4.5

4 .6

3.9

6.3

6.9

6.6

6.9

6.7

6.6

8.0

7.1

. 6.8

8.0

8.1

Askeri

2.0

. 1.3

2.2

1.2

0.8

0.8

0.8

0.8

1.8

4.2

2.1

3.4

3.0

2.9

Toplam

6.5

5.9

6.1

7.5

7.7

7.4

7.7

7.5

8.4

12 .2 _

9.2

10.2

11.0

11.0

Yukarıdaki

bir

ayırım

tablo 4'te, sivil tüketim ile aske.rr tüketim

arasında

yapılmıştır.

Kamusal tüketim serma'yesine olan yatırım yukarıdaki tabloda
Öte .yandan, kamusal tüketim sermayesinin yıpran-.
içerilmemistir.
'
.
·ması yukarıdaki sayıların içindedir; böylece, kamusal tüketim sermayesinin kollektif gereksinimlerin karşılanması yönünde fiili kullanımı, ilke olarak, tabloda gösterilen sayılarda yansır. Aşağıda, yatırım
sorununa döneceğiz.
Birinci Dünya Savaşı'na öngelen yıllarda, sayılar bir gelişmeyi
göstermemektedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında, toplam kamusal
tüketimde belli bir artış oldu ve doğal olarak bu çerçevede, askeri
amaçlı tüketimden yana, bir yeni.den bölüşüm gerçekleşti. Birinci
Dünya Savaşı'ndan sonra düzeyin, savaş öncesi yıllarından az çok
yüksekliği tartışmasız olsa da, toplam kamusal tüketim yıldan yıla
dalgalanmalar gösterdi. Askeri amaçlı harcamalar düşerken, sivil
kamusal tüketimin alanında büyüme vardı. Bu bakımdan, gayri safi
milli hasılanın pçıyı olarak (sivil harcama sayıları), bütün iki savaş
arası dönemi boyunca, Birinci Dünya Savaşı öncesi dönemdeki anlamlı ilerlemeyi gösterdi. öte yandan, iki savaş arası dönemde dikkate değer bir artış olmadı; otuzlu yılların depresyonu sırasında 'bile,
sivil kamusal tüketim, milli hasılaya göre değişmeden kaldı.
1939'da askeri harcamalar yeniden artmaya başladı; böylece
toplam kamusal tüketim arttı. Norveç, İkinci Dünya Savaşı'ndan, iki.
savaş arası döneme göre, gerek sivil gerekse askeri bakımdan daha
yüksek düzeyli bir kamusal tüketim ile cıktı. Savaş sonrası. yılların
da, bu sayılarda belli . bir dalga hareketi oldu : Milli hasılanın payı
olarak ifade edilen kamusal tüketimde, il·kin ıbir düşme eğil. imi sonra
da yükselme eğilimi - gôrüldü.
Uzun dönemden bakarak diyebiliriz ki, kollektif gereksinimleri
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karşılamaya ayrılan m_
illi hasılanın· payında bir artış olmuştur. Yine
de gelişme, düz bir trendi gösterm emekted ir ancak sıçrama olmuş
tur. Düzey, ilkin, Birinci Dünya Savaşı ile bağlantılı olarak yükselmiş,
sonra, iki savaş arası dönemde, görece· olarak değişmeden kalmıştır.
Son olarak da, İkinci Dünya Savaşı ile bağlantılı olarak düzey yük-

selmiştir.

Belli dönemlerde, kamusal tüketim. sermayesine· yapılan

yatırım~

'ar, kamusal tüketime göre az çok daha büyük dalgalan malar gös-

termiştir; özellikle iki savaş arası dönemde, kamusal tüketim
sermayesine yapılan yatırımlar, kamusal tüketime göre, iktisadi devrelerden daha çok etkilenmiştir. Kamusal tüketim sermayesine va. pılan
yatırımı, toplam gayri safi yatırımların bir payı olarak alırsak,
Birinci
Dünyo Savaşına öngelen dönemde, 1% 7 - 9'1uk bir düzey bulacağız.
Düzey, savaş sırasında az çok daha düşüktür. İki savaş ar.ası dönemde ortaya çıkan dalgalan malar sırasında, birkaç yıl t% 10'1uk
oran da aşılmıştı. Savaş sonrası yıllarının çoğunda, kamusal tüketim
· sermayesine yapıian gayrisaf i yatırımlar, toplam gayrisaf i yatırımla
rın % 8- 10'unu belirledi , ancak 1959 'da, bunu az çok aştı.
Kamusal tüketim sermayesindeki bütün yc::ıtırımlar uzun bir dönem boyunca az çok artmış olsa da, gayrisaf i toplam yatırımların
bir ·payı olarak ele alınır. Buna . ek olarak, toplam yatırımların milli
hasılaya göre arttığİnı hesaba katacak olursak, özgül oJarak, savaş
sonrası yıll_arını önceki yıllarla karşılaştırırsak, o zaman,
kamusal
tüketim sermayesindeki yatırımların, gayrisaf i milli hasılanın payı
olarak önemli ölçüde arttığını göreceğiz. (Kamusal tüketim sermayesi
ile demek istediğ.imiz, yollar, okullar, kamu yönetimi yapıları ile
ticaret ve askeri maksatlı olmayan başka sermaye ekipmanıdır.}
Başka ülkelerd eki gelişme de, genellik le Norveç't eki gelişmen
in
özellikle rini gösterir. Tablo 4'teki sayılarla ilgili olarak belirttiğimiz
sıçrama etkisi, öteki ülkeler için, bir ölçüde yine d~ önemlid
ir. · Benzer bir artış, Birinci ve İkinci Dünya savaşları ile ilgili olarak İngilte
re'de ortaya çıktı. AB.D.'d e bu iki sıçramadan ayrı olarak, otuzlar
depresyonu bağlamında özellikle federal otoritele ri düşündüğümüzde,
kamu harcamaları düzeyinde bir artış oldu. A.B.D. ile İngiltere arasındaki bu fark, depresy ona karşı izlenen iki ayrı politikod
an doğ
muştur. Ayırım 3.4.'te gösterildiği gibi, A.B.D.'deki politika,
daha çok
kamusal harcama yapmaya dayanırken, İngiltere'deki politika, pa. rasal araçlara dayanmaktadır.
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harcamalarının,

bu, düz bir trend

artışına

benzemeyen

sıç-

roma artışı Alan T. Peacock ve Jack Wiseman'ın bir kitabında ay9
rıntılı olarak ele alınmıştır ( ) .
Kollektif gereksinimleri karşılamak ıçın gerekli kamu harcamamiktarı sorunu, her zaman, önceki altbölümlerde daha kuramsal olarak tartıştığımız mekanizmalarla kararlaştırılırsa, bu türden bir sıçrama gelişmesi beklemek için herhangi bir özel neden
yoktur. Peacock ve Wiseman'a göre yine de ortaya çıkan bir sıçrama
etkisi, olağanüstü baskı ya da olaylarla karşılaşmayan bir toplumda,
makul ya _da kabuledilebilir vergileme düzeyinin ne olduğuna göre
biçimlenecek bir düşünceye bağlıdır CQ). Böyle bir görüş {gerçek)
olduğu sürece, genel gelir düzeyinde bir artışa denk olarak, kamu
' harcamalarında da bir artışa ulaşılabilir; ancak bu artışın ülkenin
toplam gelirinin payı olarak anlamlı bir artışa varbilmesi zordur. «Belirli zamanlarda, vergilemeyle ilgili kavramlar, kamu kesiminin hacmi
ve büyüme oranı kararlaştırılır~en arzulanan harcama artışları üs~ündeki fikirlerden daha etkilidir.» Kamu harcamalarının, milli hası
lanın bir payı olarak artmadığı sırada, kamu harcamaları ihtiyacı ile,
kamu harcamaları yoluyla gerçekleştiril.ebileceklere vergilemenin getirdiği motivasyon sınırı arasında bir gerginlik ortaya çıkabilir. O
zaman, toplumsal çalkantı, ekonomik kriz ya da savaş gibi bir «şok»
olur; vergileme düzeyi ile ilgili kavramlarda bir çözülme başlar ve bir
büyük «şok» ortaya çıkana değin korunacak olan yeni bir düzeye .
larının

ulaşılır.

Bu gözlemlere ek olarak belirtilmesi gereken bir etmen şudur :
Nominal fiyat ve ücret düzeylerinde düzenli bir artış olduğu dönemlerde, kamu otoriteleri, vergi oranlarını sabit tutarak, ulusal gelirin kamu kesimine aktarılan payını artırabileceklerdir. Bu, her tür
vergilemeyle olmasa da bazı tür vergilemeyle olur. (Bu soruna daha
sonraki bölümde yeniden döneceğiz.) Böyle dönemlerde, ulusal hasılanın payı olarak kamu harcamalarında daha düzenli bir artış bakımından fırsatlar olacaktır. Bu tür bir fırsat, hemen ilk yıllar bir
yana, Norveç'te savaş sonrası dönemde sözkonusudur. Bknz. Tablo
4!teki sayılar.
Burada ele aldığımız kamu harcamalarının düzeyindeki gelişme
nin özellikleri, bu bölümde daha önce sözkonusu olan düşüncelerin
9') The growth of public expenditure - in the United Kingdom (The National
Bureau of Economic Research, Princeton, 1961).
10) Bu bağlantı için, 1.1.'ın sonundaki gözlemlere bakınız.
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yersiz

olduğu anlamına

gelmez. Lindahl'ın kuramıyla ilgili altbölümde
benzer bir mekanizmanın, herşeyin temelinde olması
i:>ütünbütüne olanaklıdır. Ancak, biçimlenen makul bir vergi düzeyi
kavramı, mekanizmayı her zaman doğru işlemekten alıkoyan bir tür
friksiyon olarak görülmelidir. Ancak, daha önce gösterdiğimiZ gibi,
yukarıda incelediğimiz türden bireysel fayda fonksiyonlarına dayalı
bir başlama noktası, kamu harcamalarıyla ilgili bir analiz için-- uygun
olmayabilir.
betimlediğimize

Norveç'te, mal ve hizmetlerin kamusal kullanımının gelecekteki _
sorunuyla ilgili resmi yaklaşım, 54 no.'lu Parlamento. Raporunda bulunabilir (1960 - 1961) : Norveç vergi politikasının ana çizgil.eri.
Burada, inter alia. şunu okuyoruz ·: «İleride~ bugün gördüğümüzden çok
farklı olarak, eğitim, sağlık, - araştım:ıa. iletişim vb. gibi hizmetlerin
kamusal tedariki yoluyla, kollektif t9ketimin özel tüketime göre, görece olarak daha hızlı büyümesine gereksinim olacaktır. Dahası, bu
büyüme~ yapı ve - tesi~lere büyük ölç~kli yatırımları varsaymaktadır.
Savunma amaçlı harcamalarda benzer bir artış görülmese bile, kamusal faaliyetin makul büyümesinin, mal ve hizmet arzının gelecekte,
son yıllardakine göre, hiç değilse eşit büyüklükte bir yüzdesinin kamusal amaçlar için ayrılmasına gereksinim göstereceği varsayılmak
alanı

tadır.»

Zaman içindeki gelişimle ilgili bu noktalardan sonra, farklı ülkeler arasında bir karşılaştırma yapalım! Tablo 5'te, 1957 yılı için
birçok _Avrupa ülkesinde,_Tablo 4'tekine benzer sayılar ortaya koyduk. Ulusal hesaplar, bütün ülkeler için ayni temele dayanmadığın
dan, kamusal tüketimin ·ulusal hasıla ile ilişkisinde, bir ülkeden ötekine yapılan karşılaştırmanın sonuçları bakımından çok sayıda sorun
ortada bulunmaktadır. Yine de, Tablo 5'teki sayılar, özellikle bu amaçla hazırlandıklarından ilke olarak, karşılaştır111aya elverişlidir. Sayıları
standartlaştırmak için, Tablo 5'teki Norveç ile ilgili sonuçlar, Norveç
ulusal hesaplarına dayanarak yapılan doğruadn sonuçlardan bir ölçüde farklılaşmaktadır. Bu nedenle, Tablo 5'teki sayıları Tablo 4'tekilerle yeterince karşılaştırmak olanaksızdır.
Tablo 5'te ülkeler, kamusal tüketimin tpplam büyüklüğünün gayrisafi milli hasıla -içindeki payına göre listelenmiştir. Ortaya çıkan
sıra, yine de, askerr tüketimin miktarından çok büyük ölçüde etkilenmiştir. Bu sıra, kamu harcamalarının sivil payından çok çok farklı
bir oran sıralamasın~ ortaya koyar.
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Kendimizi s·ivil kamusat harcamalarla ilgili tutarak, milli

hasıla

açısından .görece yüksek kamusal tüketimi göstermek için yüksek

gelir düzeyi olan ülkelerde, düşük gelir düzeyli ülkelerdekine göre
belli bir eğilimi acıkça gÔzlüyoruz. Yine de·, keskin bir bağıntı sözkonusu değildir. Nüfus yoğunluğu ve coğrafi etmenler ve belki de ele
alınan ülkelerin mutlak büyüklüğü, kamusal tüketim gereksinimiyle ilgili etmenlerdir. Benzer bir bicimde, tarihsel ve siyasal koşullar doğal
olarak dikkate değer önemde olacaktır.
Tablo 5
Gayrisafi milli

hasılanın

yüzdesi olarak kamusal tüketim, 1957
Sivil

İsveç
İngiltere

12.6

Fransa

8.5
9.9
12.7
10.3
7.8
10.0
8.8
7.8
7.2
7.0

~ Hollanda

Avusturya
Batı Almanya
Yunanistan
Danimarka
Norveç
İtalya

Portekiz
Belçika

9.5

Askeri
5.0
7.1
6.8
5.1
1.4
3.1

5.6
2.8
3.4
3.9
3.8
3.3

Toplam
17.6
16.6
15.3
15.0
14.1
13.4
13.4
12.8
12.2
11.7
11.0
10.3

Kaynak: Economic Survey of Europe in 1959 (ECE, 1960).

Tablo 5'te listelenen ülkelerde, kamusal tüketim sermayesine yagayrisafi milli hasılanın yüzde 1.5 ile yüzde 4'ü
arasında bir payı içermektedir. % 2.5'1uk bir pay ile Norveç, genel
ortalamaya çok· yakındır. Bu sayıları Tablo 5'te gösterilen sayılarla
ycnyana koyarsak, ilgili ülkeler arasındaki karşılaştırma acısından
görülecek fark pek küçük olacaktır.
pılan yatırımlar,

Bir an için, mal ve hizmetlere

yapılan

sivil kamusal

harcamaların

bile· şimini · ele alalım! Tablo 6'da, Norveç, isvec ve İngiltere'de kamusal m9I ve hizmet harcamalarının dağılım!' gösterilmiştir. İsveç ve
ingiltere için sayılar «cari masraflar»ı göstermektedir.

mı,
sını

Norveç için kamusal tüketim sayıları kullanılmıştır. Bunun anlaNorveç ile ilgili sayıların kamusal tüketim sermayesinin aşınma
da içerdiğinden tam anlamıyla karşılaştırılabilir sayılqr olmadı341

ğıdır. Oysa, İsveç ve İngiltere ile ilgili sayılar bu aşınmayı içermezler (11 ). Norveç ile ilgili sayılarla İsveç ve İngiltere ile ilgili sayılar
, arasındaki bu yapı ayrımı, öteki iki ülkeye bakarak Norveç
ile ilgili
sayılarda, yönetim ve yollar vb. başlıklara belkr de yersiz bir
ağırlık
verilmesine yolaçacaktır.
Tablo 6
Kamunun tüketim

amaçlarıyla

Yönetim
Polis ve yargı
Eğitim ve araştırma
Sosyal Hizmetler
haberleşme, .

su. kanalizasy on

Diğer

kullanımının bileşimi

N<?rvec

İsveç

1957

1956

23
7 .
34

Sağlık

Yollar,
Kilise

mal ve hizmet

İngiltere

1957 .

12
7
31

6

9

4
15
2

24

7
7
28
4
33
11

8

9

5
4

100

100

ı

10
100

Kaynak: Tablo 5'tekiyle ayni.

Listelenen sayılarda, sağlık maddesine verilen bakımından Norveç ile öteki iki ülke arasında dikkat çekici bir fark vardır. Bu belki de,
kamusal yükümlü lüklerin tanımındaki bir farktan doğrnaktadır: Norveç'le ilgili sayılara, belediye hastahaneleri sokulmamıştır; bu türden
bütün hastaha neler kamu teşebbüs!eri bağlamında görülmüş dola~
yısıyla Kamusal Tüketim (12 ) içine alınmamıştır. Öte yandan, İngil
tere'de Ulusal Sağlık Servisi aracılığıyla sağlık konusuna gösterilen
kamusal .ilginin, İskandinav ülkelerin e göre daha çok ifade edilmiş
olduğu bir gerçekti r.
Burada belirtilen nedenlerle, tablodak i sayılar, karşılaştırmaya
elverişli değildir : Bu bakımdan, tüketim amaçları yönünde
n kaharcamalarının yapısının listedeki ülkelerd e pek çok farklı
ol maması olasıdır. Yönetim, eğitim ve araştırma, sağlık ve
yolları da
katacak olsaydık, bu üç ülkenin kamu harcamalarının büyük bir böpek
ml)

11) Bu sayıların alındığı yayında, burada belirtilen noktalarla ilgili herhangi
bir gözlemde bulunulmaksızın. sayılar birlikte verilmiştir.
12) Bu sorun da, sayıların alındığı yayında ihmôl edilmiş görünmek
tedir.
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lümünü dahil etmiş olacaktık. Yönetimin, büyük ülkelere göre küçük
ülkelerde daha ağırlıklı olması, birçok büyük yönetim sorununun, nüfus büyüklüğü ile orantılı olarak artmamasından ötürü akla uygun
görünmekte dir: Benzer olarak, coğrafi nedenler,- Norveç'teki yol harcamalarının başka birçok ülkedekine göre daha yüksek olması gerektiğini göstermekt edir.
Tablo 6'dakine benzer bir liste, kamusal sermayeye yapılan kamusal yatırımlar için de oluşturulabilirdi. Bu sayıları buradçı ayrın 
tıyla ortaya koymayacağız; yalnızca Tablo 6'da gösterilen bütün bu
üç ülkedeki kamusal tüketim sermayesine yapılan toplam yatırımla
rın yaklaşık % 70 ya da daha çoğunu oluşturan, yol, iletişim, su ve
kanalizasyon artı eğitim ve araştırmayı ortaya koyacağız.
6.2.5. Kollektif gereksinimlerin giderilmesinde kimi sonuçlandırıcı
noktalar

Bu bölümün girişinde belirtildiği gibi, son yıllarda .sık sık sorulan ·
soru, kollektif gereksinim leri karşılamak için -kullanılan mal ve hizmet arz payının batı ülkelerinde çok küçük olup olmadığı ve bu soruya verilen yanıtın evet olması gerektiğinin pek sık hissedilmesidir.
Burada, kesinlikle · formüle edilmesine rastlantsal olarak gereksinilen
bu soruya yanıt verecek değiliz. Önceki bölümlerde söylenenlere dayanarak, yalnızca, bu tür bir eğilimin ·kamu kesiminin varlığı açı
sından niçin optimal-altı bir dağılıma götüreceğini açıklayabilecek
etmenleri tartişacağız.
Lindahl kuramında gördük ki, karşılıklı vergi yükleri için uygun
bir h = .h' · bölüşüm oranına ulaşıldığında, Pareto-opti mali bir kamu
harcaması üstünde anlaşma gerçekleşebilecekti. Kuram, bu kusursuz bölüşüm oranına varılmadığında, durumun ne olacağını açık seçik
koymamaktadır. Ancak, Şekil 2'de, partilerden birinin, G ~G' Paretooptimali çözümüne denk gelenden daha az harcama arzu edeceğini
görebiliri~; fiili bölüşüm oranının h' ten ne yöne doğru · değişeceği
önemli değildir. Ve, belki de, daha az kamu harcaması arzu eden
partinin, anlaşmazlığın olduğu tarafta status quo'nun sürmesine eği
limli ve devinimsizlik gibi bir durum içinde olması akla uymayan bir
varsayım değildir.

Peacock ve Wiseman'ın çalışmalarına atıfta bulunarak tartıştı
ğımız sıçrama etkisi, bu yazarların ilgisi bölüşümden çok başka bir .
yan üstüne olsa ·bile bu düşünce çizgisine güç vermektedir. Onların
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görüşüne göre, vergi leme nin fiili düze
yi, kamu harcamaları gerek sinimi sorunundan ayrı bir değerlendirme konu
sudur; geleneksel kavramla r ise, maksimum vergilemenin ne olmas
ı gere.ktiğine göre bi -

çimlenmiştir.

· Peacock ve Wiseman'ın . da gösterdiği gibi,
«hatalı» bölüşümü ve gere kse vergi
lemeyle

gerek, vergi yükünün
ilgili bu geleneksel kavramlar, yine de, kolle ktif gere ksini mler ile onlar
ı finanse etme yolları
arasınd~ zorun lu bir bağlantı görm
emenin ifade sidirl er.Bu, çoğunluk kararları sistemi tar~ışmasında
da ortay a çıkmış
tır. İlke olara k, bura da ootim
al
,
. kararlara varılmalıdır; ancak, bölüs, üm
sorunu da içinde olma k üzere «bütün koşullan>
ı dikka te alm~k başa- ·
rıldığında bu olanaklıdır.
.

Ele aldığımız çeşitli yaklaşımların genel bir
sentezi belki , şöyle
: Lindahl yaklaşımı, iki grup yerine çok sayıd
a grupları
kavrayan duru mlara uygu lanm ak üzere genell
eştirilir. O zaman tek
bir h yerine, h1 , h2 , h3 gibi çok sayıda bölüşüm
oranı ele alınacaktır.
Uzun döne mler bakımından, bu bölüşüm oranla
rı, bütün olara k, yürürlü kteki vergi siste minc e belirl enec ektir.
Toplam vergi hasılatın
daki bir artış ya da azalış kısmen otom atik
olara k kısmen de vergi
oranlarındaki bir düze ltme Ue fiili
yapıda bir değişiklik olmaksızın
ortay a çıkar. Bu nedenle, harca mala rla ilgili
yıllık karar lar alınırken,
vergi sisteminin bölüşüm etkile ri az ya da çok
veri kabul edilebilir!
Fiili bölüşüm oranlarının, hı', h 2', h 3' , ... «den
ge değerleri» ne karşılık
geldiği durumda, kamu harcamalar
ının büyüklüğü üstüne, tam bir
anlaşma sağlayabiliriz. Bölüşüm
oranları «denge değerleri»nden
önemli ölçüd e sapa cak olursa, çoğunluk karar
ı alınmalıdır. O zaman
bu, optim al olmayan bir karar vereb ilece ktir
ve yukarıda belirt ilenle r
türünden durağanlık eğilimleri dikka te · alınd
ığında, gene llikle çok
düşük harca ma çıkacaktır. Bazı döne
mlerde, belki de en çok çeşitli
olağanüstü durum larda , hı, h2, h
3 gibi bölüşüm _ oranlarının düze ltilmesini. de kavrayabilen, vergi siste minin bir
büyü k . değişikliği başa
rılabilir. Olağanüstü döne min gerek
tirdiği harca ma artışı gerek sini- minin kabulü ile vergi siste mind eki bir düze
ltmenin bir araya getiri l mesi, Peacock ve Wiseman'ın tanımladığı tiptek
i bir «sı.Çrama» .. için
temel sağlayabilir. ·
yapılabilirdi

Bu etmenlerden

ayrı

olara k, bir ülkedeki iktisa di

kaynakların

da-

ğılımındakf istenmeyen belli etkile ri ·içeren
herhangi bir uygulanabi.lir

vergi biçimi, topla nan
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miktarın

daha büyük

olmasına doğru

bir etki

yapar. (Gelecek bölümde buna yeniden döneceğiz.) Bu-, toplam mal
ve hizmet arzı veri iken, kişisel gereksinimler v~ kollektif gereksinimler arasındaki dengenin sağlanması gibi, vergileme ve kamusal
harcamalar ile ilgili işlemleri de engelleyebilir.
Sonuç olarak, belki şunu belirtmek gerekmektedir : Toplumun.
uzun-dönem gelişmesiyle ilgili siyasal düşünceler kamu harcamaları
nın belirlenmesini gereğinden büyük göstermektedir. Bu düşünceler,
bir ölçüde, kişisel ve kollektif gereksinimlerin giderilmesi için kaynakların katıksız ekonomik ye toplumsal amaçlarda dengelenmesini
gölgeleyebilir.
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