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KAMUSAL ALTYAPI HARCAMAL ARININ
EKONOMİK ETKİLERİ

Ayşe GÜNER*

Giriş

Kamusal altyapı harcamaları her zaman için devletlerin en önemli harcama
kalemlerinden biri olmuştur. Bu tür harcamaları ikiye ayırmak mümkündür. Birincisi
sosyal altyapı harcamaları (social infrastructure expenditures) olarak adlandırıl
maktadır. Sosyal altyapı harcamaları toplumsal dokuda gelişme yaratabilecek eğitim
ve sağlık gibi hizmetlere, yani insan kaynaklarına yapılan yatırım harcamalarını kapsamaktadır. Örneğin, dışsallık unsuru ağırlıklı olarak hissedilen eğitime yönelik
yatırımlar ülke içinde okuma-yazma oranını yükseltmekte, bilgi düzeyini arttırmak
ta, bu gelişme ekonomik verimliliği getirmekte ve bu da sonuçta daha yüksek bir
büyüme oranına yol açmaktadır. İkinci tür kamusal altyapı harcamaları ise ekonomik
altyapı harcamaları (economic infrastructure expenditures), fiziki altyapı harcamaları (physical/core infrastructure expenditures) ya da sadece ekonomik harcamalar olarak adlandırılmaktadır. Bu tür harcamalar içinde su ve kanalizasyon, iletişim (demiryolları, karayolları, havaalanları ... ), enerji vb. harcamalar bulunmaktadır.
1970'li yıllardan itibaren bir çok ülkede altyapı yatırımlarında önemli miktarda azalma görülmüştür. Bu ülkelerin en başında ise Amerika Birleşik Devletleri bulunmaktadır. ABD'de kamu yatırımlarındaki azalma özellikle fiziki altyapı yatırım
larında kendini göstermektedir. Örneğin bu yatırımların GSYİH içindeki payı 1970'
de yüzde 26.3 iken, l 990'da yüzde 2 l .5'e düşmüştür. Bu ana harcama kalemi içindeki en büyük düşüş ise kara yolları harcamalarında gerçekleşmiştir ( 1970'de GSYİH'
nın yüzde 18.2'sini oluştururken, 1990'da yüzde 13'üne düşmüştür). 1 Bu gelişme
1990'ların başında çeşitli tepkilere neden olmuş ve karayolları, havaalanları ve su sistemleri için daha fazla harcama taleplerini gündeme getirmiştir. Başkan Clinton da
seçim kampanyasında altyapı harcamalarını ekonomik planının önemli bir parçası
haline getirmiştir. ABD'de altyapı harcamalarındaki düşüşe paralel bir gelişme ise
ekonomik büyümede yavaşlamanın ortaya çıkmasıdır. Tüm bu gelişmeler 1980'lerin
sonunda, 1990'larm başında altyapı yatırımları ile verimlilik ve ekonomik büyüme
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arasındaki ilişkileri

saptamaya yönelik ampirik çalışmaların yaygınlaşmasına yol
Bu çalışmaların içerikleri ve sonuçları hakkında ikinci bölümde ayrıntılı bilgiler sunulacaktır ancak şunu belirtmekte yarar vardır: altyapı ile ilgili literatür ABD
kökenlidir ve bu ülkedeki çalışmalardan sonra diğer ülkelerde benzer çalışmalara
açmıştır.

yönelinmiştir.

OECD ülkelerine bakıldığında da ABD'dekine benzer bir gelişme görülmektedir. Kamu yatırımları GSYİH'nın yüzdesi olarak 1970'lerin ortasında en üst noktası
na ulaşmaktadır. Bu gelişme 1930'lardaki Dünya Bunalımı'nın ve ardından ve II.
Dünya Savaşı'nın yarattığı yıkımın onarılması sürecini yansıtmaktadır. l 970'lere gelindiğinde gerekli olan yeniden yapılanma faaliyetlerinin büyük bir bölümü tamamlanmıştır. Öte yandan 1974 petrol şoku ve takip eden enflasyon ve düşük büyüme
oranları, vergi gelirlerinde önemli azalmalara neden olmuştur. Tüm ülkeleri etkileyen bu gelişmelerin kamu yatırımlarındaki genel azalmaya ve ekonomik büyümedeki yavaşlamaya sebep olabileceği belirtilmektedir. OECD ülkelerindeki bu genel
eğilim özellikle Hollanda, Avusturya, İsveç, Danimarka ve İngiltere'de belirgin bir
hal almıştır. 2 Tablo 1 ve Şekil 1 1970'li ve 1980'li yıllarda dünyanın bir çok bölgesinde yer alan ülkelerde gözlemlenen büyüme oranlarındaki azalma eğilimini açık
ça göstermektedir.
Altyapı yatırımlarındaki azalmaların nedenleri olarak çeşitli faktörler gösterilmektedir. Bunlardan en önemlisi devletlerin büyüyen bütçe açıklarıdır. Örneğin
ABD'de bütçe üzerindeki baskılar 1970'lerden itibaren tüm yönetim kademelerinde
(federal, eyalet ve yerel) hissedilmeye başlanmıştır. 1970 yılından itibaren fiziki sermaye yatırımlarının gerçekleşmesi amacıyla eyaletlere ve yerel yönetimlere yapılan
transferler hemen hemen sabit kalmıştır. Bu da federal katkıların eyalet ve yerel
yönetim harcamaları içindeki payının ya da GSYİH içindeki payının önemli miktarda azaldığını göstermektedir. Altyapı harcamalarındaki azalmayı açıklayan diğer
nedenler olarak ise şunlar gösterilmektedir: petrol krizinden sonra vergi gelirlerindeki durgunluk, bazı ülkelerde sosyal refah harcamalarının kamu yatırımlarını dışla
ması, uzun dönemli borçlanmalarda yüksek reel faiz oranları, 1970 ve 1980'lerde
mali piyasalardaki gelişmelerin belirsizliklere yol açması.3

2 Ancak bu genel trendin dışında kalan ülkeler de bulunmaktadır. İstisnai bir gelişme gösteren ülkeler
arasında İspanya, İtalya ve Norveç bulunmaktadır. İspanya'da altyapı yatırımlarının zayıflığı ve kamu
hizmetlerinin yetersizliğinin üretim maliyetlerinin azaltılmasında önemli bir engel oluşturduğu belirlenmiş ve diğer AB ülkeleri ile rekabet edebilir hale gelmesi için kamu yatırımlarında kapsamlı bir program uygulamaya konmuştur. Barselona Olimpiyatları ve Seville Uluslararası Fuarı da yüklü bir
yatırım miktarını gerektirmiştir. Buna paralel olarak kamu yatırımlarındaki artış beraberinde hızlı
ekonomik büyümeyi de getirmiştir. İtalya'da ise diğer Avrupa ülkelerine kıyasla devletin yatırıma
ayırdığı pay her zaman için daha büyük olmuştur. Bu yatırımların İtalyan ekonomisinde etkinliği arttır
ması beklenmektedir ancak karşılaştırmalı veriler, hizmet kalitesinin diğer Avrupa ülkelerine göre
geride kaldığını göstermektedir. Örneğin İtalyan demiryolları ile Fransız demiryolları aynı sayıda kişiyi
istihdam etmektedir; ancak İtalyan demiryollarının uzunluğu Fransız demiryollarının yarısı kadardır.
Norveç'te ise yatırım harcamalarının seyri petrol ile yakından bağlantılıdır. Devletin petrol faaliyetlerinden giderek artan miktarda gelir elde etmesi ekonomi içindeki rolünün de artmasına neden olmaktadır. Bkz. Alicia H. Munnell, a.g.m., s.28.
Barrie Stevens and Wolfgang Michalski, "Infrastructure in the l 990s: An Overview of Trends and
Policy lssues" , Infrastructure Policies for the l 990s, OECD, Paris, 1993, s.8.
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Tablo 1

KİŞİ BAŞINA GSYİH ARTIŞ ORANLARI (1963-1989)

Ülke Grupları

Kişi Başına GSYİH
Yıllık

1965-89
Düşük

ve orta gelirli ekonomiler
gelirli ekonomiler
Orta gelirli ekonomiler

Ortalamalar
1980-89

%1.4
% 0.5
%2.1

%0.1
%-0.2
% 0.3

% 0.6
% 9.4
%-3.2

%-0.5
% 7.8
%-4.8

% 4.1
% 7.7
%1.1

% 3.6
% 3.6
%-1.8

Latin Amerika ve Karayipler
En yüksek -60-89 Brezilya, 80-89 Kolombiya
En düşük - Nikaragua

% 1.0
%4.2
%-1.8

%-1.2
%-1.2
%-3.9

OECD
En yüksek - Japonya
En düşük - 65-89 Yeni Zelanda, 80-89 Hollanda

% 2.8
% 4.5
% 1.2

% 2.0
% 3.4
% 1.4

Düşük

Afrika (Magrip ülkeleri hariç)
En yüksek - Botswana
En düşük - Nijer
Doğu

Asya
En yüksek - Kore
En düşük - Filipinler

Kaynak: William Easterly, Robert King, Ross Levine ve Sergio Rebclo, How Do National Policies Affect
Long-run Growth?, Discussion Papers (164), The World Bank, Washington D.C., 1994, s.3.
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s.5.

GSMH'nın bir payı olarak altyapı harcamalarında meydana gelen düşüşler
daha fazla harcamaya gerek duyulduğunu ifade etmemektedir. Yeni teknolojiler;
nüfus artışı, bileşimi ve bölgesel dağılımındaki değişmeler; artan gelir ve değişen
tüketim kalıpları ve bazı tarihsel gelişmelerden sonra (Dünya Buhranı, Dünya Savaşları gibi) gerekli ve yeterli yatırımların yapılmış olması gibi nedenlerin böyle
bir
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eğilime yol açması söz konus u olabilir.
Ayrıca, son yıllarda bir çok ülked e bu
tür yatırımların özelleştirilmesi, kamu sal altyap
ı harcamalarını daha düşük bir seviye
de

göstermektedir. Ancak uzmanlar, ekono mik faaliy
etlerin gidere k uluslararası boyut
ve bölgelerarası ekono mik birlik lerin yoğunlaşma
sı dolayısıyla ulaşım,
enerji, su, katı atık, teleko münik asyon vb. alanla rda
önüm üzdek i yıllarda daha fazla
yatırım harcamalarına ihtiya ç duyulacağını
ifade etmektedirler.
Bu çalışma iki bölüm den oluşmaktadır. Birinci bölüm
de ağırlıklı olarak fiziki altyapı harcamalarının ekono mik etkileri ele
alınacaktır. İkinci bölüm de ise, bu
harcamaların verim lilik ve ekono mik
büyüm e üzerindeki etkilerini incele yen ampir ik
çalışmalardan ve sonuçlarından söz edilec
ektir.
kazanması

I - ALTYAPI HAR CAM ALAR ININ EKONOMİK
ETKİLERİ
Altyapı harcamalarının bir ekono mi
içindeki etkileri çok çeşitli ve karmaşık
bir nitelik taşımaktadır çünkü bu harca malar üretim
ve tüketi m üzerinde doğrudan
etkilid irler, oluml u ve olums uz dışsallıklar yaratı
rlar ve büyük mikta rda harca ma
akımlarını kapsarlar. Altyapı harcamaların
ın etkilerini genel bir sınıflandırma ile
iki
başlık altında toplam ak mümk ündür
. Bunla r ekono mik büyüm e ve yaşam kalite sinde ki artışlardır. Aşağıda altyapı harcamaların
ın yarattığı bu etkile r ele alınacak

tır.4

Altyapı hizme tlerin in mevcu diyeti ve
niteliği özel senna yenin marjin al verim
üzerin de etkili olmaktadır. Altyapıya yönel ik harca
malar sonuc u sunul an hizmetle r firma larda üretim artışına iki yolla katkıd
a bulunmaktadır. Bunla rdan birincisi; ulaşım, su elektr ik gibi altyapı hizme tlerini
n üretimde ara malı niteliği taşı
masıdır. Dolayısıyla girdi maliy etlerin
de meyd ana gelece k bir azalm a üretimin karlılığını artıracak ve daha yükse k bir düzey
de çıktı, gelir ve/ve ya istihd ama yol açacaktır. Altyapı hizme tlerini n ikinci etkisi
ise diğer faktö rlerin (emek ve diğer sermaye ) veriml

liliği

iliğini arttırmasıdır. Örneğin yolların yapım
ı işçilerin işe ulaşım

zamanını kısaltacaktır.

Bu neden ledir ki altyapı "ödemesi yapılmayan üretim
faktörü" (unpa id factor of produ ction) olarak adland
ırılmaktadır, çünkü mevcu diyeti
diğer serma ye ve emekt e yükse k getiriy
e yol açmaktadır. Ayrıca altyapının varlığı
bölge ye ilave kaynakları çekeb ilir (crowd -in etkisi)
ve böyle ce faktör maliyetleri ve
işlem maliy etleri azalabilir. Öte yanda n bu aşırı
kalabalıklaşma çevre üzerin de olumsuz etki yaratabilir, hizme tlerin kalitesinde düşüş
meyd ana geleb ilir ve altyapının
verim lilik üzerindeki etkisi zayıflayabilir.
Altyapı hizme tlerini n ailele r tarafı
ndan tüketi minin (su ve kanal izasyo
n
hizmetleri gibi) toplu msal refah etkisi vardır. Bu
tür hizme tler bireyleri sağlıklı kıl
makta ve emeğin verimliliğini arttırmaktadır. Ancak
şunu vurgu lamak ta yarar vardır:
altyapının ekono mik büyüm e ve yaşam
kalitesi üzerindeki etkileri bu hizme tlerin
varlığına değil, etkin bir şekilde faaliy
et göster ebilm esine bağlıdır.
Şayet altyapı etkin bir şekilde sunul
muyo rsa ve güven ilir bir yapıya sahip
değilse (örneğin enerji kesint ileri, telefo
n hatlarında kesintiler, düzen siz su basınç4 Bu bölümd e açıklanan ekonom ik etkiler hakkın
da bkz. Christi nc Kcssidcs, "A Rcvicw
of Infrastructurc's Impact on Econom ic Dcvclo pmcnt" , D.F. Battcn
and C. Karlsson (cds.), Infrastructure and thc
Compl cxity of Econom ic Dcvelopmcnt, Springcr,
Beri in, 1996, ss. 213-230.
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!arının mevcu diyeti durum unda) firmalar daha
yüksek maliyetli alterna tif arayışları
na girecektir. Etkin bir şekilde sunulmayan altyapı hizmetleri
üretim teslimlerinde
rötarlara, dayanıksız hammaddelerde kayıplara yol açacak,
bu durum da da üretim
etkinliğinde ve çıktı artışında azalmalar meyda
na gelecektir. Altern atif kaynaklara
yönelinmesi ise yatırım maliyetlerini yükseltecektir. 1983-9
4 yıllarında Hindistan'
daki enerji kesintilerinin GSYİH'da yüzde 1.5 oranında üretim
kaybı yarattığı belirlenmiştir. Nijerya' da 1992 yılında 179 imalatç
ı firmayı kapsayan bir araştırmada ise
firmaların yüzde 92'sini n elektrik jenerat örüne
sahip olduğu tesbit edilmiş ve altyapı
faaliyetlerinin düzensiz sunumundan dolayı özellikle küçük
firmaların etkilendiği
tesbit edilmiştir. Buna göre, büyük firmaların özel altyapı harcama
ları toplam makina ve teçhizat maliyetlerinin yüzde 15'ini, küçük firmalarda ise
yüzde 25'ini oluştur
muştur. Latin Amerik a ülkelerinde ise yolları
n bakım ve onarımı için harcan mayan
her bir ABD Dolarının araç maliyetlerinde 3 ABD Doları miktar
ında bir artış yarattığı belirtilmektedir. Su hizmetlerinde de benzer
sonuçlar, özellikle konutlar açısın
dan gözlemlenmiştir. Bir çok ülkede bireyler gelirlerinin
ve zamanlarının bir
bölümü nü kuyu suyu temin etmek ve su depolamak için harcama
ktadırlar. Üstelik
altyapı eksikliğinin getirdiği yük, yüksek gelirlil
ere oranla büyük ölçüde düşük gelirli grupla r ve de özellikle kadınlar üzerinde kalmaktadır.5
Altyapı yatırımları arazi ve bina değerleri üzerind
e ve dolayısıyla kişisel servet üzerinde de etkili olabilmektedir. Özellikle sulama, drenaj,
enerji ve telefon bağ
lantıları ve karayolu ulaşımına ilişkin hizmet
ler gayrimenkullerin değerini önemli
ölçüde etkilemektedir.
Altyapı

faaliyetlerinin bir ülkenin uluslararası rekabe t gücü üzerind
e de etSon yıllarda dış ticaretteki yoğun rekabet ve küreselleşme, iletişim, ulaşım ve depola ma teknolojilerinde kayded
ilen gelişmelerin bir sonucudur. Bu
tür altyapı faaliyetleri firmalar için maliyet tasarrufu sağlamakta
ve değişen tüketici
taleplerine kısa bir süre içinde cevap verebilme imkanını
doğurmaktadır. OECD
ülkelerinde bu maliyetlerdeki yüzde 1'lik bir azalmanın yıllık
satışlarda yüzde 1O'luk
bir artışa sebep olduğu belirtilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler
altyapılarını (özellikle de ulaşım ve iletişim alanında) geliştirebildikleri ölçüde
ihracat piyasasında rekabet edebilecekler ve yabancı yatırımlara açık olabileceklerd
ir. Örneğin Hindis-tan'da konteynır trafiği ve limanlardaki transit süresi diğer rakip
Asya ülkelerine göre
daha büyük olduğundan, ülkenin ihracat hedefleri üzerine önemli
bir sınırlama getirmektedir.
kisi

bulunmaktadır.

Altyapı iç piyasanın gelişmesinde de önemli
bir rol oynamaktadır. Gelişmekte
olan ülkelerde yapılan çeşitli araştırmalar şu sonucu vermiştir:
kırsal yollar (tarladan
pazara) pazarla ma fırsatlarını geliştirıne ve işlem maliyetlerini
azaltm a etkisine
sahiptir. Kırdan kentlere uzanan yolların yeterli düzeyde sunum
u hem çiftçilerin
gelirini arttıracak hem de kentli tüketicilere daha düşük fiyatlar
la ürün satın almalarını sağlayacaktır. Örneğin Nijerya'da tarımsal ürünler
in pazar fiyatının yüzde 3040'ını ulaşım maliyetleri ve diğer arızi maliye
tler oluşturmaktadır; ancak yolların
bakım ve onarımının gerekli ölçüde yapılması
halinde tarladan pazara maliyetlerin
1/3 oranında düşeceği belirtilmektedir.

5 Kcssides, a.g.m., s.216-17.
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Altyapı aynı zamanda kırsal ekonomide yapısal değişiklikler yaratmaktadır.
Bu etkiler özellikle gelir düzeyinde, alternatif gelir kaynaklarının oluşumunda, tüketim kalıplarında ve toplum sağlığında kendini göstermektedir.
Altyapı faaliyetlerinin çevre sorunları ile de ilişkilendirilmesi mümkündür.
Bu tür faaliyetlerin , altyapının niteliğine bağlı olarak, çevreye zararlı ya da yararlı
etkileri söz konusu olabilmektedir. Olumsuz etkiler daha ziyade altyapı sektörleri
arasındaki bağımlılık ilişkisinin gözardı edilmesinden doğmaktadır. Örneğin temiz
suya oranla atık su hizmetlerine yeterli yatırımın yapılmaması bir çok bölgede su rezervlerinin kirlenmesine, sel basmalarına ve su hizmetlerinin sunumundan elde edilen
sağlık faydalarının azalmasına yol açmaktadır. İçilebilir suyun olmaması , suyun kaynatılması işlemini yaygınlaştırmakta, bu durum da enerji maliyetlerini arttırmaktadır.
Jakarta'da bu amaçla kullanılan enerji tüketiminin kentin GSYİH'nın yüzde l 'ine tekabül ettiği hesaplanmıştır. 6 Bazı ülkelerde enerji kullanımında yaygın olarak hayvan
gübresinin kullanılması erozyona ve topraktaki besinlerin azalmasına yol açmaktadır. Bir çok kentte telefon bağlantılarının yeterince sağlanamamış olması işyer
lerinin ve bireylerin ulaşım araçlarını kullanımını arttmnakta, bunun sonucu olarak
da trafik sıkışıklığına bağlı olarak hava ve gürültü kirliliği şeklinde olumsuz dışsal
lıklar gündeme gelmektedir.
Ulaşım altyapısı değerlendirilmiş mal olarak kabul edilmekle birlikte,
beraberinde büyük boyutlarda olumsuz dışsallıkları da getirebilmektedir. Yeni yolların yapımı kamu taşımacılığının kullanımını azatmakta ve daha fazla aracın trafiğe
çıkışını özendirmektedir. Trafik yoğunluğundaki artışın yarattığı olumsuz dışsallık
ların önemli ekonomik maliyetleri bulunmaktadır. Gelişmiş ülkelerde bu tür maliyetlerin GSYİH'nın yüzde 20'sine yaklaştığı belirtilmektedir.?

Ancak altyapı harcamaları ile çevre için olumlu faaliyetleri gerçekleştirmek de
mümkündür. Örneğin bataklıklar ıslah edilerek eğlence ve dinlence alanları oluşturu
labilir, kanalizasyon işlem merkezlerinden metan gazı çıkarılarak enerji kaynağı temin edilebilir ya da belediyelerin katı atıkları yeniden dönüşüm işlemine tabi tutularak hammadde ihtiyacı karşılanabilir.
Altyapı harcamalarının makroekonomik etkilerinden de söz etmek mümkündür. Bu tür harcamalar, özellikle inşaat sektöründe, istihdam ve satın alma gücünde
artış sağlamaktadır. Altyapı harcamalarının bu çarpan etkisi talebin düşük olduğu
zamanlarda sık sık uygulamaya konmuştur.8 Öte yandan, altyapı için gerçekleştirilen
yatırımların özel sektör yatırımlarını dışlama (crowd-out) etkisi de söz konusudur.

6 Kessides , a.g .m., s.221.
7 Kenneth Button, "Ownership, Invcstment and Pricing of Transport and Communications" , D.F. Batten
and C. Karlsson (eds.), Infrastructure and the Complexity of Economic Devclopmcnt, Springer,
Berlin, 1996, s. 152.
8

Altyapı yatırımlarının istihdam ve gelir yaratıcı etkilerine karşılık bu hizmetleri sunan birimlerde
görülen aşırı istihdam gelişmekte olan ülke bütçelerinde önemli sorunlar yaratmaktadır. Örneğin beş
Güney Asya ülkesinde elektrik tüketen 50 kişiye bir kamu çalışanı, Kore'de ise 300 kişiye bir kamu
çalışanı düşmektedir. 1000 su şebekesi bağlantısına düşen çalışan sayısı etkin bir uygulamada dört
kişi iken, Latin Amerika' da bu sayı ortalama olarak 10-20'ye çıkmaktadır. Bu konuda daha fazla bilgi
için bkz. Christine Kessides , The Contributions of Infrastructure to Economic Development,
Discussion Papers (213), The World Bank, Washington D.C., 1995, s.33-34.
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Altyapı harcamalarının finansmanı

makroekon omik istikrarı tehdit etmeyecek
Genelde devlet altyapı hizmetlerini gerçekleştiren birimlere
net kaynak transferind e bulunmaktadır. Bu birimlerin görev zararları bütçede önemli bir yer teşkil etmektedir. Bazı yatırımlar için kaynak transferleri olağan kabul
edilmekle beraber, söz konusu finansmanın ciddi mali dengesizlik ler yaratmaması
gerektiği vurgulanmaktadır. Telekomün ikasyon ve enerji faaliyetleri nin ilgili
birimlerin gelir elde etme potansiyell erinin çoğu kez bu birimlerin devlet bütçesinde n ayrı
idari ve mali özerkliğe sahip olmaması dolayısıyla engellendiği gözlemlenmektedir.
Genel olarak karayolları sektörünün kullanım bedeli şeklinde önemli miktarda gelir
elde ettiği görülmektedir. 1991 yılında yapılan bir araştırmada, 40 ülkenin 36 'sında
kullanıcı bedellerinin bakım onarım giderlerini, yarısında ise toplam harcamaları
karşılamaya yeterli olduğu tesbit edilmiştir.9 Bu nedenledir ki altyapı harcamaları
nın
mümkün olduğunca kullanıcı bedellerine dayandırılması -bu durum kaynakların
israfını da önlemekte dir- gerektiği ve altyapı hizmeti sunan birimlerin idari
ve mali
otonomiye sahip olması gerektiği ifade edilmektedir.
şekilde gerçekleşmelidir.

Bundan sonraki bölümde ise, altyapı harcamalarının özel sektör verimliliği ve
ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin araştırıldığı çalışmalar hakkında bilgi verilecektir.

il - ALTYAPININ ÖZEL SEKTÖR VERiMLİLİGİ VE EKONOM iK
BÜYÜME ÜZERiNDEKi ETKİLERİNİ ARAŞTIRAN AMPiRiK
ÇALIŞMALAR

VE SONUÇLARI

Altyapı harcamalarının özel sektör verimliliği ve bunun sonucu olarak ekonomik büyüme üzerindeki etkilerini ele alan çok sayıda ampirik çalışma bulunmakta dır. ı o Bu çalışmalar 1980'lerin sonunda başlamış ve 1990'ların ortalarına kadar
yoğun
bir şekilde sürmüştür. Daha önce de belirtildiği üzere çalışmaların kaynağını ABD
oluşturmuştur. ABD' de altyapı krizi 1968 yılından sonra kamu yatırımları
ndaki ani
düşüş ile ortaya çıkmıştır. Eyalet ve yerel yönetimler in yatırımları 1950'li
yılların
ortalarında GSYİH'nın yüzde 2'sinden 1968'de yüzde 3'üne çıkmıştır. 1968 yılından
sonra ise bu oran düşmüş ve l 980'lerde yüsde l .5'e ulaşmıştır. Bu nedenledir ki 1970'
!er ve 1980'lerde ekonomik büyümede ve verimlilikte görülen düşüşler özellikle kamusal altyapı harcamalarındaki bu gelişmeye bağlanmıştır. Hatta bazı yazarlar verimlilikteki azalmanın sebebini yüzde 60 oranında altyapı yatırımlarının yetersizli-

ğine bağlamaktadırlar.

Yapılan ampirik çalışmalarda çeşitli ekonometri k modeller kullanılmıştır.
Bunlardan en yaygın olarak kullanılanları üretim ve maliyet fonksiyonlarıdır. Üretim
fonksiyonlarında altyapı yatırımları, ekonomik büyümeye katkıda bulunan
bir faktör olarak ele alınmış, maliyet fonksiyonlarında ise altyapı yatırımları firmalar için

9 Kcssides , "A Rcvicw of Infrastructurc 's Impact on Econoınic Dcvclopmcnt" , a. g.m., s.225.
1O Bu çalışmaları kapsamlı bir listesi için bkz. Jan-Egbert Sturm, Public Capital Expcnditurc in
OECD
Countrics: The Causcs and Impact of the Decline in Public Capital Spcnding, Edward Elgar,
Chcltcnham, 1998, s.52-53 , 58-61.
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bir üretim girdis i olarak kabul edilmiştir. ı ı Ancak
bu mode ller önem li eleştirilere
hedef olmuştur. Bir eleştiri verile rin yeters iz olduğ
u yolundadır. Özelli kle gelişmek
te olan ülkele rde gerek li verile ri toplamanın çok
büyük bir araştırma çabası gerek tirdiği görülm ektedi r. Ayrıca kamu harcam
alarının büyüm e üzerin de çeşitli yollar
dan
etkili olduğu ve ampir ik olarak bu farklı etkileri ayırab
ilmenin son derec e güç olduğu
belirti lmekt edir. Buna ek olarak yatırım ve cari
harcamalarının etkisi ni ayırmak ve
birini n büyüm e için daha uygun olduğu konus unda
bir tercih te bulunmanın mümk ün
görülmediği ifade edilmektedir.12 Nitek
im Devarajan, Swaroop ve Zou sadec e gelişmekte olan ülkele re ilişkin toplam kamu
harcamaları ile ekono mik büyüm e arasın

daki ilişkiyi araştıran çalışmalarında cari harcam
aların poziti f ve istatis tiksel olarak
anlamlı bir büyüm e etkisi olduğunu, buna
karşılık, yatırım harcamaları ile büyüm
e
arasında negat if bir ilinti olduğunu ortaya
koymuşlardır. 1 3 Sözü geçen araştırmada,
bu bölüm de açıklanacak çalışmaların aksine , tek
bir kamu harcaması kalem i değil
(altyapı harcamaları), toplam kamu karcam
aları ve bileşiminin ekono mik büyüm
e
oranı üzerin deki etkile ri incelenmiştir.
43 gelişmekte olan ülkey e ilişkin verile r 21
yıllık (1970 - 1990) zaman serisi analiz
ine tabi tutulmuş ancak kamu yatırımları ile
ekono mik büyüm e arasında anlamlı bir ilişki
kurulamamıştır. Aynı mode l 21
gelişmiş ülke için kullanıldığında sonuç
lar tersin e dönmüş ve genel kabul gören
teorik bilgil er - yani altyapı yatırımlarının özel
sektör verimliliğini arttırdığı ve
dolayısıyla ekono mik büyüm e üzerin
de oluml u etki yarattığı - doğrulanmıştır.
Yazarlar, gelişmekte olan ülkele rin ekono mik büyüm
esinde katkıda bulun an kamu
harcamasının cari harca malar olduğu netice
sini şöyle yorumlamaktadırlar: gelişmek
te olan ülke yönet imleri cari harca malar pahasına
yatırım harcamaları lehine kaynaklarını etkin olmay an bir şekilde kullan
maktadırlar; geneld e verim li olarak kabul
edilen bu harca malar aşırı mikta rda kullanıldığı
nda verimsizleşebilmektedirler.
Üretim fonksiyonlarına getiril en bir eleştiri ise
altyapı ile büyüm e arasındaki
neden sellik ilişkisini açıkça ortaya koymadığı ve
bu neden sellik ilişkisinin iki yönlü
olabileceğidir. Diğer bir deyişle, altyap
ı harcamaları ekono mik büyüm eye katkıd
a
bulunabileceği gibi tam tersi de söz konus
u olabil mekte dir. Zengi n ülkele r daha fazla
altyapı yatırımı yapm a gücün e sahipt ir.
Milli gelir arttıkça her türlü serma ye oluşu
muna ayrılabilecek tasarr uflar da artmaktadır. Dolayı
sıyla gelir artışının bir sonuc u
olarak altyapı yatırımlarının da artması mümk ündür 14
.
11 Üretim fonksiyonu en basit şekliyle Y= f(L, Kp,
Kg,) olarak ifade edilmektedir (Y= toplam çıktı, L=
işgücü/ işgücü verimliliği, Kp= özel
sermaye yatırımları, Kg= kamusal altyapı yatırıml
arı). Maliyet
fonksiyonunun genel ifade şekli ise şöyledir: C= C(X,
Ki, q, t) (X= çıktı, Ki= kamu yatırımlarından
elde edilen hizmet akımları , q= emek, özel sermay
e ve hammadde girdi fiyatları vektörü, t= teknolojik değişim) .
12 Jack Diamond, Fiscal Indicators for Economic
Growth: An Illusory Search?, IMF Working Paper
(WP/90/76), Washington D.C., 1990, s. 13-14.
13 Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop and Heng-f
u Zou, "The Composition of Public Expenditure
and Economic Growth", Journal of Monetary Econom
ics, 37, 1996, ss.3 l 3-344.
14 Hulten ve Schwab bu nedensellik ilişkisini hoş
bir hikaye ile şöyle dile getirmektedirler: Belirli bir
bölgedeki leylek sayısının artışı o bölgede doğan çocuk
sayısındaki artış ile ilişkilendirilmektedir.
Bu
da leyleklerin bebek getirdiği sonucunu desteklemekte
dir. Oysa ki bu durumu n açıklaması daha
dünyevi nedenlere dayanmaktadır. O bölgede ürün
iyi olduğundan aileler daha fazla çocuk yapmış ve
leylekler mevcut üründen yararlanmak için bölgey
e akın etmiştir. Charles R. Hulten and Robert M.
Schwab, "Infrastructure Spending: Where Do We Go
From Here?", National Tax Journal, Volume 46,
September 1993, s.4.
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Altyapı ile büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran çalışmaların bir kısmı
ulusal,
bölgesel ve hatta metropoliten alan düzeyinde gerçekleştirilmiştir. Bir kısmı ise
çeşitli ülkeleri kapsayan bir analize (cross-country analysis) sahiptir. Öte
yandan
çoğu araştırma sadece altyapıyı temel alırken, kimisi sadece bir
ya da iki kalemini
(örneğin ulaşım ya da sadece karayolları harcamalarını) veri olarak
almakta ve sadece bu yatırımların etkilerini incelemektedir. Bazı araştırmalar ise altyapının sektöre! etkilerini (örneğin imalat sanayii üzerindeki etkilerini) ele almıştır. Sözü geçen
bu araştırmaların sayısı çok fazladır ve burada hepsinden söz etmek mümkün
değildir. Bu çalışmada altyapı ve büyüme literatüründe sık sık zikredilen
en önemli
çalışmalar hakkında bilgi verilecektir. Ayrıca sözü edilecek bu
çalışmalar yukarıda
sayılan araştırma alanlarını kapsayacak temsili niteliğe sahiptir.
Altyapı ve ekonomik büyüme yanyana geldiğinde ilk zikredilen
David Alan
Aschauer'ın 1989 tarihli çalışmasıdır.ıs Aschauer'dan önce altyapı
yatırımlarının
ekonomik büyüme üzerindeki etkileri gözardı edilmiş ve bu tür faktör girdisinin etkisi zimni bir şekilde kalıntı kategorisi içine hapsedilmiştir. 1949- 1985 yıllarını kapsayan Aschauer'ın araştırması ABD için ulusal düzeyde veriler kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Üretim fonksiyonunun kullanıldığı bu modelde altyapı yatırımlar
ının
katsayısı 0.39 olarak hesaplanmıştır. Buna göre altyapı yatırımlar
ı yüzde 1 oranında
arttırıldığında özel sektör çıktısı yüzde 0.39 oranında artacaktır.
Bu araştırmaya dayanarak Aschauer altyapı yatırımlarındaki düşüşün 1970'li ve 1980'li yıllarda ABD
ekonomisinde görülen yavaşlamada temel bir etken oluşturduğunu iddia etmiştir.
1990 yılında ise Alicia H. Munnell yine ABD için ulusal düzeyde, Aschauer'
ınkine benzer bir model kurarak altyapının ekonomik büyüme
üzerindeki etkisini
araştıran ampirik bir çalışma yayınlamıştır. 1 6 Munnell bu makalesin
de "verimlilik"
tanımları ve türleri üzerinde durmuş ve ABD'de 1970-80 dönemind
e görülen
ekonomik yavaşlamanın nedenlerini açıklayabilecek faktörleri irdelemiştir. İşgücü
nün yetenek ve deneyimi, demografik değişiklikler, sermaye birikimindeki yavaşla
ma, çıktıda artışa yol açmayan işçi güvenliğine ilişkin düzenlemeler ve kirliliği önlemeye yönelik harcamalar, araştırma ve geliştirme harcamalarındaki azalma - tüm bu
gelişmeler emeğin verimliliğinin 1948-69 döneminde yüzde 2.5'ten,
1969-87 döneminde yüzde 1.1.'e düşüşünü açıklamakta kafi gelmemektedir. Yapılan araştırmada
emeğin verimliliğindeki yüzde 1.4'lük azalmanın büyük bir bölümünü
n (yüzde 1. 1)
kamu yatırımı/emek oranındaki düşüşe bağlı olduğu tesbit edilmiştir. Kamu yatırım
larında yüzde 1'lik bir artışın emeğin verimliliğini yüzde 0.31-0.39
arttıracağı hesaplanmıştır. Rakamsa l sonuçları açısından bakıldığında Munnell'ı
n elde ettiği
sonuçların Aschauer'ın çalışmasını desteklediği görülmektedir.
Munnell bu çalışmanın hemen arkasından kamu yatırımlarının ekonomi üzerindeki etkisini ABD'de bu kez bölgeler ve eyaletler düzeyinde ele almıştır.17 19701988 yılları arasında 48 eyalet ve dört bölgeye ilişkin verilerin kullanıldığı bu araştır-

15 David Alan Aschauer. "Is Public Expenditure Productive? ", Joumal of Monetary
Economics, 23 :2,
1989, ss. 177-200.
16 Alicia H. Munnell, "Why Has Productivity Growth Declined? Productivity and Public
Investment" ,
Ncw England Economic Review, January/February 1990, ss.3-22.
17 Alicia H. Munnell, "How Docs Public Infrastructure Affect Rcgional Economic Perfonnanc
c?", Ncw
England Economic Review, Septembcr/October 1990, ss . 11-33 .
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Bir başka bölgesel çalışma ise yine ABD için 1994 yılında yayınlanan Nat
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Edward M. Bergman ve Daoshan Sun ise Kuzey Carolina'da altyapının imabu çalış
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Otoyolların ve araştırma üniversitelerinin kırsal sanayini
Contributions" , Joumal
18 Nat Pinnoi, "Public Infrastructure and Private Production : Mcasuring Relative
148.
127ss.
1994,
23,
on,
Organizati
and
Behavior
of Economic
ring Productivity : Regional
19 Edward M. Bergman and Daoshan Sun, "Infrastnıcturc and Manufactu
(eds.), Infrastructure and
Accessibility and Developm ent Level Effects", D.F. Battcn and C. Karlsson
.
the Complexity of Economic Development, Springer, Beri in, 1996, ss. 17-35
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etkisi

olduğu görülmüştür.

Yazarlar bu nedenle altyapının sunumund a alansal sonuçbelirtmektedirler.
Douglas Holtz-Eakin, yine ABD eyalet verilerine dayanarak, fiziki altyapı
yatırımlarının ve beşeri yatırımların ekonomik büyüme üzerindek
i etkisini incelemiştir. 20 Üretim fonksiyon unun kullanıldığı ve 1973-1986 yıllarının incelendiğ
i bu
çalışmada fiziki ve beşeri yatırımların üretim fonksiyon unda simetrik
bir şekilde yer
aldığı tesbit edilmiştir (fiziki yatırımlar için katsayı 0.15, beşeri
yatırımlar için ise
O. 18 olarak belirlenmiştir). Yazar, ülkenin tümü için daha fazla fiziki ya da beşeri sermayenin verimliliği arttıracağını ancak eyaletler üzerindeki etkisinin simetrik olmadığını ifade etmişlerdir.
larının

gözönünd e

tutulması gerektiğini

Bir başka bölgesel çalışına ise Fransa'ya ilişkin Remy Prud'homme'un 1996
tarihli makalesidir. 21 Yirmi idari bölgenin 1981 ve 1988 tarihli verileri kullanılarak
oluşturulan üretim fonksiyon u ile Prud'hom me şu sonuçları elde
etmiştir: Altyapının
çıktı elastikiye ti 0.08'dir; bu da, sermaye stokunun ve çıktının
mutlak değerleri
dikkate alındığında, altyapı stokunda 100 FF bir ilavenin çıktıda 12 FF miktarında
bir artış yaratacağını göstermektedir. Yazar, yüzde 12'lik bir altyapı getiri oranının
aslında düşük hesaplandığını, bu oranın yüzde 15 ya da 16 olarak
kabul edilmesi
gerektiğini ifade etmektedir. Bunun nedenleri ise şöyle açıklanma
ktadır: (a) bölgesel
altyapıya ilişkin verilerde önemli belirsizlik ler vardır; bu durum
regresyon denklemlerindeki altyapı katsayısını düşük çıkarmaktadır; (b) yapılan analiz dışsallık etkilerini gözardı etmektedir; analizde sadece belli bölgede altyapı stokunun etkileri belirlenmekte, diğer bölgelerde, özellikle de bitişik alanlarda, yarattığı etkiyi yakalayamamaktadır (ABD'ye ilişkin bir çok çalışmada da analiz ünitesinin
küçülmes iyle
elastikiyetin düştüğü görülmektedir); (c) kamu yatırımları sadece çıktı miktarını arttırmak için değil, aynı zamanda, güvenliği sağlamak , çevreyi
korumak ya da
bireylere ücretsiz hizmet sunmak amacıyla gerçekleştirilmektedir.
ABD dışında gerçekleştirilen bir başka çalışma ise Nader Nazmi ve Miguel
D. Ramirez'in Meksika'd a kamu ve özel yatırımlar ile ekonomik büyüme arasındaki
ilişkiyi açıklamaya yönelik makaleleridir.22 Yazarlar, oluşturdukları
modelde 19501990 tarihleri arasındaki yıllarda toplam kamu kesimi yatırım harcamalarının büyüme üzerinde olumlu bir etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Kamu yatırımlan ile
özel yatırımların GSYİH artışına katkısı istatistiksel olarak aşağı yukarı aynı etkiyi
20 Douglas Holtz-Eakin , "Solow and the States: Capital Accumulatio n, Productivity
and Economic
Growth", National Tax Joumal, Volume 46, December 1993, ss.425-440.
21 Remy Prud'homme , "Assessing the Role oflnfrastruc ture in France by Means ofRegional
ly Estimated
Production Functions", D.F. Batten and C. Karlsson (eds.), Infrastructure and the
Complexity of
Economic Developmen t, Springer, Berlin, 1996, ss .37-47.
22 Nader Nazmi and Miguel D. Ramirez, "Public and Private Investment and Economic
Growth in
Mexico" , Contempora ry Economic Policy, Volume 15, January 1997, ss .65-76. Meksika
için ayrıca
bkz. Miguel D. Ramirez, "Does Public Investment Enhance Productivity Growth
in Mexico? A
Cointegratio n Analysis", Eastem Economic Joumal, Volume 24, Winter 1998,
ss.63-83. Tüm
değişkenlerin büyüme oranı olarak üretim fonksiyonu içinde yer
aldığı bu çalışmada , ilk yılda ve takip
eden üç yılda kamu yatırımlarının verimlilik artışında pozitif ve anlamlı bir etkiye
sahip olduğu
görülmüştür. Örneğin kamu yatırımlarında yüzde l O'luk bir artış , üç yıl
içinde emek verimliliğinde
yüzde 1.4'lük bir artış yaratmaktadır. Öte yandan cari harcamalard aki artışın ilk yıl
içinde verimlilik
etkisinin olumsuz olduğu belirlenmiştir.
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göstermektedir. Ancak kamu yatırımları çıktı üzerinde doğrudan ve olumlu bir etki
bunu özel yatırımlar pahasına gerçekleştirmektedir. Toplam kamu yatırım
harcamaları özel yatırımlan azaltmakta (dışlama etkisi) ancak hızlandıran etkisi ile
olumlu bir işlev kazanmaktadır.
yaratırken,

Ulusal düzeyde yapılan bir başka çalışma ise Ernst R. Berndt ve Bengt
Hansson'un İsveç'te kamu altyapı yatırımlarının katkılarını hesaplamaya yönelik
araştırmalandır. 23 Bu çalışmanın özelliği üretim fonksiyonu yerine maliyet fonksiyonunun kullanılmasıdır. İsveç altyapı harcamalarının seyri açısından ABD ile paralel bir gelişme göstermektedir. 1960- 1973 döneminde fiziki altyapı yatırımlarındaki
yıllık ortalama büyüme oranı her iki ülke için oldukça yüksek iken (yüzde 4.1 ), 19741988 yılları arasında bu oranda keskin bir düşüş yaşanmıştır (İsveç yüzde 1.3 ., ABD
yüzde 1.4; hatta elektrik üretimi ve dağıtımına ilişkin yatırımlar çıkarıldığında
altyapı yatırımlarındaki artış oranının İsveç için yüzde O olduğu ifade edilmektedir).
Bemdt ve Hansson çalışmalarında ilk önce 1960-1988 yıllarına ait verileri kullanılarak Aschauer ve Munnell'ın üretim fonksiyonunu kullanmışlardır. Ancak elde
edilen sonuçlar, pozitif ve istatistiksel olarak anlamlı çıkmasına rağmen, altyapı katsayısının birimin üstünde (1.601) çıkması dolayısıyla bu sonuçların geçerlilik niteliği
taşımadığı görülmüştür. Maliyet fonksiyonu kullanıldığında ise makul sonuçların
elde edilmesi mümkün olmuştur. Bu yöntemle gerçekleştirilen araştırmada kamu
altyapı yatırımlarındaki artışın özel sektörün maliyetlerini düşürdüğü görülmüştür.
Ayrıca özel kesimin maliyet tasarrufunu rasyonalize edecek miktardaki altyapı miktarı hesaplanmıştır. Buna göre optimal altyapı miktarının fiili altyapıya oranı 1960'
dan 1967'ye kadar birimin üstündedir (1964'te 1.064 ile doruk noktasına ulaşmıştır);
1970- 1983 arası bu oran düşüş gösterirken, 1980'lerde küçük bir artış göstererek
1988'de 0.905'e ulaşmıştır. Bemdt ve Harsson sonuç olarak İsveç ' te 1974'ten itibaren
azalan altyapı yatırımlarının verimlilikteki yavaşlamaya katkıda bulunduğunu ancak
bu etkinin mütevazi bir nitelik taşıdığını ifade etmektedirler.
Maliyet fonksiyonunu kullanarak altyapının verimlilik üzerindeki etkisini
inceleyen çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Bunlardan biri Catherine J. Morrison
ve Amy Ellen Schwartz'ın 1992 yılına ilişkin araştırmasıdır.24 Morrison ve
Schwartz 1970-1987 tarihleri arasında 48 ABD eyaletindeki imalat sektörü üzerinde
altyapı harcamalarının bölgesel etkisini incelemişlerdir. Yapılan hesaplamalar kamu
yatırım stokunun firmaların üretim maliyetinin yüzde 15 (kuzey ve doğu bölgeleri
için) ila üçte biri (güney ve batı bölgeleri için) arasında değer taşıdığını göstermiştir.
Yazarlar altyapı yatırımlarındaki yavaşlamanın verimlilik artışını azalttığını, üretimde etkinliğin ve maliyetlerin azalmasının sağlanması için bu yatırımların arttırıl
ması gerektiğini ifade etmektedirler.
Klaus Conrad ve Helmut Seitz ise Almanya için benzer bir çalışma gerçekleştirmişlerdir.25 Sözü geçen yazarlar Batı Almanya'ya ilişkin 1961-1988 yıllan ara23 Emst R. Bemdt and Bengt Hansson, "Measuring thc Contribution of Public Infrastructurc Capital in
Swedcn", NBER Working Paper (3842), Scptember 1991.
24 Catherine J. Morrison and Amy Ellen Schwartz, "State Infrastructurc and Productivc Pcrformancc" ,
NBER Working Papcr (3981 ), January 1992.
25 Klaus Conrad and Helmut Scitz, "Thc Economic Bencfits of Public Infrastructure", Applied
Economics, 26, 1994, ss .300-3 11 .
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sındaki verilere dayanarak fiziki altyapı harcamalarının üç sektör (imalat, inşaat,
ticaret ve ulaşım) üzerindeki etkilerini incelemişlerdir. Yapılan çalışma her üç sektörün de maliyet fonksiyonu içinde önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir.
Hesaplamalar sonucunda altyapının toplam faktör verimliliğine katkıda bulunduğu
ve özel yatırım faaliyetlerini tamamlayıcı bir niteliğe sahip olduğu belirlenmiştir.
Conrad ve Seitz toplam faktör verimliliğinin ölçülmesinde kamu yatırımlarının ele
alınmamasının yanlış sonuçlar doğuracağını ve dışlanan bu girdinin verimlilik
artışında görülen yavaşlamada en azından kısmi bir açıklayıcı faktör olduğunu ifade
etmektedirler.
Altyapının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi ulusal ve bölgesel değil, çeşitli
ülke verileri kullanılarak da analiz edilmiştir. Bu tür araştırmalardan biri John Baffes
ve Anwar Shah'ın 1998 tarihli çalışmasıdır.26 Baffes ve Shah dünyanın çeşitli bölgelerinde yer alan ve düşük ve orta gelirli olarak sınıflandırılan 21 ülkeye ait 19651984 yılları arasındaki verileri kullanarak emeğin, özel yatırımların ve kamu yatırım
larının ekonomik büyüme üzerindeki katkısını incelemişlerdir. Kamu yatırımları
altyapı yatırımları, insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik yatırımlar ve askeri
yatırımlar olarak alt bölümlere ayrılmıştır. Modelde yer alan ülkeler en düşükten en
yükseğe doğru 1990 yılı kişi başına GSYİH gözönünde tutularak sıralanmıştır.
Yapılan araştırma sonucunda özel yatırımların ve insan kaynaklarını geliştirmeye
yönelik yatırımların GSYiH'nın temel belirleyicisi olduğu, emeğin ise üçüncü sırada
yer aldığı görülmüştür. Altyapı yatırımlarının ise beklenenin aksine düşük çıktı
elastikiyetine sahip olduğu saptanmıştır. Çıktı elastikiyetinin nispi olarak yüksek çık
tığı tek coğrafi bölge Latin Amerika olmuştur (ortalama O. 15), diğer bölgelerde ise
altyapı elastikiyeti 0.05'in altında tesbit edilmiştir. Askeri yatırımlar ise düşük gelirli ülkelerde negatif çıktı elastikiyeti verirken, orta gelirli ülkelerde elastikiyet pozitife dönüşmektedir. Tüm bu sonuçlara dayanarak, yazarlar, gelişmekte olan ülkelerin
özel sermaye formasyonu ile birlikte eğitimi arttırıcı ekonomik stratejileri benimsemelerini ve askeri harcamaları sınırlandırmalarını önermektedirler.

Altyapı harcamaları

ile büyüme arasındaki ilişkiyi irdeleyen bir başka ülkeler
ise Blanca Sanchez-Robles'e aittir.27 Sanchez-Robles analizinde iki
grup ülke kullanmıştır. İlki beş kıtadan 57 ülkeyi (1970-1985 ve 1980-1992 dönemi
için), ikincisi ise 19 Latin Amerika ülkesini (1970-1985 dönemi için) kapsamaktadır.
Yazar ilk önce altyapı harcamaları ile GSYİH'yı bir regresyon analizine tabi tutmuş
ancak sonuç istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Parasal değerlerin belirleyici bir
unsur olarak çeşitli sorunlar yarattığını iddia eden Sanchez-Robles, bunun üzerine
'modelinde altyapının ölçümünde parasal yerine fiziki birimleri kullanma yoluna gitmiştir. Bu amaçla da bir altyapı indeksi oluşturmuştur. Araştırma sonuçları kamu
yatırımlarının büyüme oranı üzerinde etkili olduğunu doğrulamıştır. Ele alınan 57
ülkenin yaklaşık üçte ikisi ve Latin Amerika ülkelerinin tümü düşük ya da orta gelirli ülkeleri kapsamaktadır. Bu ülkelerde kamu yatırımlarının henüz doyum noktasına
arası çalışma

26 John Baffes and Anwar Shah, "Productivity of Public Spending, Sectoral Allocation Choices and
Economic Growth", Economic Dcvelopment and Cultural Change, Volume 46, Number 2, 1998,
ss.291-303.
27 Blanca Sanchez-Roblcs, "Infrastructure Invcstment and Growth: Some Empirical Results",
Contcmporary Economic Policy, Volume 16, January 1998, ss.98-109.
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varmadığı kabul edilmektedir. Bu nedenle yazar, kamu yatırımlarının özellikle geçiş
durumundan durağan duruma gidiş sürecindeki ülkelerin büyüme oranında önemli
etkiler gösterebileceğini ifade etmektedir.
Ancak altyapı-büyüme ilişkisini ele alan bu ampirik çalışmaların hepsi de
anlamlı ve genel teoriyi destekler sonuçlar vem1emiştir. Örneğin Charles R. Hulten
ve Robert M. Schwab ABD'de kamu yatırımlarının bölgesel düzeyde imalat sanayi
üzerindeki etkisini incelemişler ve altyapı yatırımları ile verimlilik arasındaki ilişki
nin oldukça zayıf olduğu sonucuna varmışlardır. 28 Yazarlar, bu konudaki çalışma
ların sonuçlarının istatistiksel yöntemlerdeki değişikliklere son derece duyarlı olduğunu ifade etmektedirler. Robert J . Barro, 1960-1985 dönemini ve 98 ülkeyi kapsayan çalışmasında kamu harcamaları ile büyüme arasındaki ilişkiyi irdelemiş ve
kamu harcamaları ile büyüme ve yatırımlar arasındaki ilişkinin negatif olduğu sonucuna varmıştır.29 Barro, kamu harcamalarının özel sektör verimliliği üzerinde doğru
dan bir etkisi olmadığını, tam tersine vergileme ve harcama programlarının sapma
yaratan etkilerinin tasarruf ve büyümeyi azalttığını ifade etmektedir. Ross Levine ve
David Renelt ise ülkeler arası büyüme regresyonlarını ele alan çalışmaları eleştir
mekte ve araştırmacıların büyüme ile ilgilendikleri açıklayıcı değişken arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulmak için çok az sayıda değişkeni ele aldıklarını,
buna karşılık dışarıda bırakılan değişkenler bu tür çalışmalara dahil edildiğinde
sonuçların ters yönde değiştiğini belirtmektedirler.30 Yazarlar, özel olarak kamu yatı
rımlarına baktıklarında bu tür harcamaların büyümenin temel belirleyicisi olduğunu
gösteren hiç bir kanıt bulamamışlardır.

SONUÇ
Altyapı yatırımlarının bireysel yaşam ve ekonomik yaşam üzerindeki etkilerini inkar etmek mümkün değildir. Bireyler çukursuz ve çamursuz yollardan işlerine
daha çabuk ulaşabilmekte, su ve doğalgaz faaliyetleri ile de temizlenebilmekte ve
ısınabilmektedirler. Tüm bunlar toplumda sağlıklı bireylerin bulunmasına ve yaşam
standartlarının yükselmesine yol açmaktadır. Öte yandan, altyapı yatırımlarının
ekonomi içindeki rolüne baktığımızda bu tür harcamaların firmalar için maliyetlerini düşürücü, karlarını arttırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Örneğin iyi planlanmış bir
otoyol kamyon şöförünün dar ve bozuk yolları kullanmasına son verir ve mallar
pazara daha kısa süre içinde ulaşır. İşlemin daha kısa süre içinde gerçekleşmesi üreticinin kamyon şöförüne daha az ücret ödemesine ve kamyonun daha az yıpranması
na yol açacaktır. Dolayısıyla, devletin otoyol yapımı üreticinin daha düşük maliyetle
üretim yapmasına yol açabilmektedir. Kamusal altyapı harcamalarının bu etkisi daha
fazla üretim ve daha fazla yatırım anlamına gelebilmekte ve bunun sonucunda makroekonomik göstergelerden biri olan ekonomik büyüme sağlanabilmektedir.

28 Charles R. Hulten and Robert M. Schwab, "Public Capital Formation and the Growth of Regional
Manufacturing lndustries", National Tax Joumal, Volume 44, December 1991 , ss.121-135 .
29 Robert J. Barro, "Economic Growth in a Cross Section ofCountries", Quarterly Joumal ofEconomics,
106, May 1991, ss.407-444.
30 Ross Levine and David Renelt, "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions",
American Economic Review, September 1992, ss.942-963 .
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İkinci

bölümde açıklandığı üzere bir çok ampirik çalışma altyapı harcamaözel sektör verimliliği ve ekonomik büyüme üzerinde önemli sayılabilecek
nitelikte olumlu etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ancak çalışmaların hepsi olumlu sonuçlar vermemiştir. Aynca, altyapı ile büyümeyi ilişkilendiren çalışmalar önemli yöntemsel sorunlar içermektedir. Yapılan çalışmalarda kullanılan yöntemler büyük
ölçüde mevcut veriler tarafından sınırlanmaktadır. Ancak, bu çalışmaların geliştiril 
mesi ile daha sağlıklı sonuçlar alındığında, bu bilgiler kamusal karar alıcılar için
önemli bir kaynak oluşturacaktır. Öte yandan, altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi
kararlarında fayda-maliyet analizlerinin bir kenara bırakılmaması gerekmektedir.
larının

Altyapı harcamalarının

etkileri bir ülkenin ekonomik ve siyasal koşullarına
gösterebilmektedir. Ciddi boyutta bir ekonomik ve siyasal
istikrarsızlık durumunda büyümenin gerçekleşmesi beklenemez. Dolayısıyla
sürdürülebilir bir büyüme için ekonomik ve siyasal istikrar bir önkoşul olarak ortaya
çıkmaktadır. Enflasyon yüksek ve değişken bir özellik gösterirken ve diğer
makroekonomik dengesizlikler söz konusu iken bireyler tasarruflarını uzun dönemde
büyümeye yol açacak yatırımlara değil, daha ziyade tasarruflarının gerçek değerleri
ni korumaya yönelik faaliyetlere ya da spekülatif faaliyetlere yönelteceklerdir.
İstikrarsızlığın hakim olduğu ülkelerin yeni yatırımların bir süre için azaltmaları ve
mali kaynaklarını daha ziyade mevcut altyapıyı geliştirmeye yönelik olarak kullanmaları önerilmektedir. 3 ı
göre de

değişiklik

Öte yandan altyapı hizmetlerinin etkin sunumu da büyüme üzerinde önemli bir
Mevcut altyapıyı geliştirmek ve bakım onarımını etkin bir şekilde
gerçekleştirebilmek yeni projelere girişmekten daha maliyet-etkin sonuçlar verebilir.
Altyapı harcamalarının daha etkin kullanımı için çeşitli öneriler ileri sürülmektedir.
Bunları şöyle sıralamak mümkündür: (i) altyapı harcamalarında şeffaflık ve yolsuzluklara karşı mücadele bu yatırımlan daha etkin hale getirecektir; (ii) rekabet
koşullarının piyasada varolması halinde altyapı yatırımlarının ve hizmetlerinin
özelleştirilmesi etkinlik kazançlarına yol açacaktır; (iii) altyapı hizmetleri mümkün
olduğunca kullanıcı bedellerine dayandırılırsa daha etkin bir şekilde sunulacak ve
çevre üzerinde daha olumlu etkilere sahip olacaktır. Özetle, her ülkenin altyapı ile
ilgili sorunları bulunmaktadır ancak sorunun çözümü her zaman için yeni projelerin
gerçekleştirilmesi değildir. Kaynaklan mevcut altyapının iyileştirilmesi için kullanmak da önemli olumlu etkiler yaratabilecektir.
etki

sağlayacaktır.

3 1 Vito Tanzi and Ke-young Chu, Fiscal Policy for Stable and Equitable Growth in Latin America, IMF
Working Paper (WP/89/93), Washington D.C., 1989, s.12.
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