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Özet- İktisadi düşünceler tarihinde kamu harcamaları ve milli gelir arasındaki etkileşimi ortaya koyan farklı hipotezler
oluşturulmuştur. Bu hipotezler ekonomik ve politik muhtevalı olmasına göre ayrıştırılabilmektedir. Politik muhtevalı
hipotezler Monetarist Teori, Arz Yanlı İktisat, Rasyonel Beklentiler Teorisi, Kamu Tercihleri Teorisi ve Anayasal İktisat Ekolü
gibi iktisadi ekoller tarafından açıklanmaya çalışılmıştır. Bu iktisadi ekollerin ortak noktası kamu harcamaların arttırılmaması
gerektiği ve arttırılacaksa da belirli kurallara bağlanarak arttırılması gerektiğini savunmasıdır. Ekonomik muhtevalı hipotezler
konusunda ise Keynesci Yaklaşım, Wagner Kanunu, Baumol’un Maliyet Hastalığı Tezi ve Peacock-Wiseman Hipotezi gibi
hipotezler ele alınmaktadır. Alman iktisatçı Adolph Wagner’in ismiyle bilinen Wagner kanunu, kamu harcamalarındaki artışı
açıklamaya çalışan ilk ampirik çalışmalardan biridir ve gelişmiş ülke ekonomilerinde kişi başına düşen gelir artıkça kamunun
varlığının ekonomi içindeki varlığının artacağını öngörür. Keynezyen yaklaşım ile Wagner Kanunu arasındaki temel farklılık
milli gelir ile kamu harcamalarının nedensellik yönünde ortaya çıkmaktadır. Keynezyen yaklaşımda kamu (yatırım)
harcamalarından milli gelire doğru bir nedensellik ilişkisi mevcutken, Wagner Kanunu ise kişi başına düşen gelirden kamu
harcamalarına doğru bir nedenselliğin mevcut olduğunu öne sürmektedir. Bu çalışmada, 1980-2017 yılları arasında Türkiye’de
yatırım harcamaları, cari harcamalar, transfer harcamaları, iç-dış borç faiz ödemeleri ve bunların genel toplamı şeklinde ifade
edilen toplam kamu harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki nedensellik ilişkisi araştırılmaktadır. Çalışma nedensellik
ilişkisinin ortaya konulmasında, yöntem olarak Toda-Yamamoto yöntemi kullanılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçlar,
Ekonomik büyümenin göstergesi olarak alınan Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GDP) ve kişi başına düşen GSYİH ile yatırım
harcamaları, transfer harcamaları, cari harcamalar, iç ve dış borç faiz ödemeleri ve toplam kamu harcamaları arasında hiçbir
nedensellik ilişkisinin olmadığını göstermiştir. Bu durum Türkiye ekonomisinde kamu harcamaları ile ekonomik büyüme
arasında pozitif yönlü bir ilişkinin var olduğunu savunan Wagner Kanunu’nun ve Keynezyen yaklaşımın geçerli olmadığını
ortaya koymaktadır. Çalışmadan elde edilen nihai sonuçlardan hükümetin yapmış olduğu harcamaların ekonomik büyümeye
pozitif katkıda bulunabilmesinin yolsuzluğun önüne geçilmesine bağlı olduğunu, bunun için kamu fonları mahremiyetinin
azaltması, bu fonlar üzerinde daha sıkı denetlemeler yapılması gerektiğini ayrıca yapılan kamu harcamalarının ekonomik
büyümeye katkıda bulunacak daha verimli alanlara aktarılmasının önem arz ettiğini söyleyebiliriz.
Anahtar kelimeler- Kamu harcamaları, Wagner Yasası, Toda-Yamamoto

CAUSAL RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC EXPENDITURE AND
ECONOMIC GROWTH: TODA-YAMAMOTO APPROACH
Abstract- In the history of economic thought, different hypotheses have been formed which reveal the interaction between
public expenditure and national income. These hypotheses can be decomposed according to their economic and political
content. Political content hypotheses have been tried to be explained by economic schools such as Monetarist Theory, Supply
Side Economics, Rational Expectations Theory, Public Choice Theory and Constitutional Economics School. The common
point of these economic schools is that public spending should not be increased, and if it is to be increased, it must be increased
by connecting to certain rules. As for the economic content hypotheses, hypotheses such as Keynesian Approach, Wagner's
Law, Baumol's Cost Disease Thesis and Peacock-Wiseman Hypothesis are discussed. The Wagner law, known under the name
of German economist Adolph Wagner, is one of the earliest empirical studies attempting to explain the increase in public
expenditure and predicts that per capita income in developed country economies will increase the presence of the residual
capital in the economy. The main difference between the Keynesian approach and the Wagner Law is direction of cause of
national income and public spending. The Keynesian approach suggests that there is a causality relationship from public
(investment) spending to the national income, while the Wagner Law suggests that there is a causal causality to the per capita
public spending. In this study, between the years 1980-2017 capital expenditure in Turkey, current expenditures, transfer
expenditures, internal-external debt interest payments and their general sum total public expenditure expressed as being
investigated causal relationship between economic growth. The Toda-Yamamoto method was used as a method for revealing
the causal relationship of work. The results of the analysis show that there is no causal relationship between GDP and per
capita GDP and investment expenditures, transfer expenditures, current expenditures, internal and external debt interest
payments and total public expenditures, which are taken as indicators of economic growth. In this case, Turkey's economy with
public spending on defending that there is a positive relationship between economic growth and reveals the Wagner Act did
not apply the Keynesian approach. The final conclusions obtained from the non-employment outcome are due to the fact that
expenditures made by the government are positively contributing to economic growth, to avoid corruption, which means that
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public funding must be reduced, tighter controls must be made on these funds, and public expenditures, which are also
transferred to more productive areas that contribute to economic growth I can say.
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