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Özet
Bu çal mada, sa k ve ekonomik büyüme aras ndaki kar kl  ili kinin varl , geli mekte olan

ülkelerin 1960-2005 dönemine ait sa k ve ekonomik büyüme göstergelerine dayan larak sorgulanmaktad r.
Geli mekte olan ülkelerin do ta ya am beklentileri 1960-2005 döneminde 45 y ldan 66 y la artm r.
Ara rma sonuçlar , geli mekte olan ülkelerde 1960-1990 döneminde yüksek oranlarda artan do ta ya am
beklentisinin, 1990-2005 döneminde bu art  h  kaybetti ini göstermi tir. Ayn  dönemde geli mi
ülkelerin do ta ya am beklentisi istikrarl  art  sürdürmektedir. Dünya sa k düzeyinde gözlenen bu
geli me, 1960-1990 döneminde azalan küresel sa k e itsizliklerinin 1990-2005 döneminde artmas na neden
olmaktad r. Çal mada, geli mekte olan ülkelerin sa k alan nda elde ettikleri büyük kazan mlar , sadece
ekonomik büyüme performanslar  ile aç klaman n yeterli olmad  sonucuna ula lm r.

Anahtar Kelimeler: Sa k, sa k e itsizli i, ekonomik büyüme, geli mekte olan ülkeler, do ta
ya am beklentisi.

Health and Economic Growth: An Analysis of the Inter-Relationship
Between Health and Economic Growth Within Developing Countries in 1960-
2005

Abstract
In this paper, the inter-relationship between health and economic growth is inquired depending on

the health and economic growth data of developing countries in 1960-2005. The life expectancy at birth in
developing countries was increased from 45 years to 66 years in 1960-2005. The results of the paper indicate
that the life expectancy at birth in developing countries which had been increased in 1960-1990 was begun to
decelerate in 1990-2005. Nevertheless the life expectancy at birth in developed countries sustained its steady
increase at the same period. This progress which is observed at the world health level caused to an increase in
1990-2005 at the global health inequalities which were decreased in 1960-1990. In the paper, it is reached as
a conclusion that it is not sufficient to explain the remarkable gains of developing countries in health by their
economic growth performances merely. Nonetheless gains in health level constitute a fundamental
determinant of economic growth in developing countries.

Keywords: Health, health Inequality, economic growth, developing countries, life expectancy at
birth.
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Sa k ve Ekonomik Büyüme: 1960-2005
Döneminde Geli mekte Olan Ülkelerde

Sa k ve Ekonomik Büyüme Aras ndaki
Kar kl li kinin Analizi

1- G
20. yüzy lda insan sa nda gözlenen olumlu geli meler, ba ta

geli mekte olan ülkeler olmak üzere tüm dünyada do ta ya am beklentisinin
artmas na neden olmu tur. Ki i ba na gelirin art yla birlikte yoksullu un
azalmas , beslenme ko ullar n iyile tirilmesi, ya am alanlar n sa a uygun
hale getirilmesi, t bbi teknolojilerde yeniliklerin uygulanmas , sa k
sistemlerinin geli tirilmesi geli mekte olan ülkelerde do ta ya am
beklentisini artt ran faktörler olmu tur. Bununla birlikte, özellikle a lama
programlar  ve do um sonras  bak m gibi dü ük maliyetli ve bu nedenle de ki i
ba na gelir art na ba  olmayan tedbirler, çocuk ölümlerini azaltarak do ta
ya am beklentilerinin artmas na katk da bulunmu tur. Son yirmi y ll k
dönemde, artan ki i ba na gelirine ve sa k harcamalar na ra men geli mekte
olan dünyada do ta ya am beklentisi art  oranlar nda yava lama e ilimi
gözlenmektedir. Sahra Alt  Afrika bölgesi ülkeleri ile Do u Avrupa ve Orta
Asya bölgesi ülkelerinin içinde bulunduklar  ko ullar nedeniyle do ta ya am
beklentilerinin azalmakta oldu u bir dönem ya anmaktad r.

Geli mekte olan ülkeler için ekonomik kalk nma, toplumun e itim ve
sa k düzeyi taraf ndan belirlenen be eri sermaye ve tasarruflar  taraf ndan
beslenen fiziki sermaye stokuna ba r. Çocuklar n beslenme düzeyi, e itim
altyap  ve aile bireylerinin beden sa  ve kavray  düzeyi gibi hanehalk na
özel kaynaklar be eri sermaye birikimi kadar fiziki sermaye birikimini de
etkilemektedir. Sa kl  bir toplumun göstergesi olan do ta ya am
beklentisindeki art n do urganl k oranlar  dü üren fakat tasarruf
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oranlar nda, okulla ma oranlar nda, ülkeye giren do rudan yabanc  sermaye
oranlar nda art a neden olan sonuçlar n fiziki sermaye stokunu ve dolay yla
ekonomik büyüme oranlar  etkiledi i dü ünülmektedir. Ekonomik büyümenin
sa k düzeyini, sa k düzeyinin de be eri ve fiziki sermaye birikimi yoluyla
ekonomik büyümeyi etkiledi i bu döngüde geli mekte olan ülkelerin temel
sorunlar ndan biri de ekonomik kalk nma düzeylerinin dü üklü üne ba
olarak ya ad klar  sa k sorunlar r. Bu ba lamda geli mekte olan ülkelerin
sa k ve ekonomik büyüme aras ndaki kar kl  ili kiyi tan mlarken
ya ad klar  çeli ki, eri tikleri sa k düzeyinin ayn  zamanda ekonomik
kalk nma hedeflerinin temel k tlar ndan biri olmas r. Bu nedenle geli mekte
olan ülkelerde ekonomik büyümenin sa k düzeyi üzerindeki etkisinin
belirlenmesine ve sa k kazan mlar n ekonomik büyüme performanslar na
katk n saptanmas na yönelik, sa k ve ekonomik büyüme aras ndaki
kar kl  etkile imi ortaya koyacak bir analize ihtiyaç vard r.

Bu çal ma, sa k politikalar ndaki dönü üm sürecinde ekonomik
büyüme ve sa k aras ndaki kar kl  etkile imi sorgulama olana  sunan genel

ilimleri ve bu e ilimlere yön veren belirleyici faktörlerin etkilerini özellikle
geli mekte olan ülkelerin 1960-2005 dönemine ait göstergelerinden hareketle
de erlendirmektedir.  Çal mada ele al nan dönem, geli mekte olan ülkelerde
devletin sa k politikalar nda düzenleyici rolünün ön planda oldu u 1960-1990
dönemi ve sa k politikalar nda piyasan n düzenleyici rolünün önem
kazanmakta oldu u 1990-2005 dönemi olmak üzere iki döneme ayr larak
incelenmektedir. Çal man n orijininde yer alan 1990 y  sa k
politikalar ndaki dönü ümü temsil etti i dü ünülen bir y l olmas  yan nda,
Sovyetler Birli i’nin da lmas yla ortaya ç kan yeni devletlere ait göstergelerin
de çal maya dahil edildi i yeni bir dönemin ba lang  olmas  nedeniyle
seçilmi tir. Geli mekte olan ülkelerin sa k düzeyindeki geli meler, do ta
ya am beklentisi tahminleri üzerinden de erlendirilmi tir. Seçilmi  ülkelerin
do ta ya am beklentisi ve ekonomik büyüme göstergelerini temsil eden
veriler Dünya Bankas , Dünya Kalk nma Göstergeleri (World Bank, World
Development Indicators) veritaban ndan sa lanm r.

Çal man n giri i takip eden ikinci ba  alt nda sa k alan ndaki
geli melerin ç kt  olarak kabul edilen do ta ya am beklentisindeki
kazan mlara ve bu kazan mlar n y llara ve bölgelere göre da ndaki
geli melere yer verilmektedir. Dünya genelinde son 50 y ld r elde edilmi
dramatik sa k kazan mlar n, bu dönemde kaydedilen ekonomik büyüme
performanslar  ile ne kadar ili kili oldu u sorusu, çal man n üçüncü ba
alt nda, en yoksuldan en zengin ülkeye ki i ba na gelir düzeylerine göre
grupland larak olu turulmu  %20’lik ülke gruplar  referans al narak
tart lmaktad r. Çal man n dördüncü ba  alt nda, geli mekte olan ülkelerin
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sa k düzeylerinde kaydedilen iyile menin ekonomik büyüme performans-
lar na etkisi, bu ili kiyi yönlendirdi i dü ünülen faktörlerin geli imini analiz
eden bir yakla mla sorgulanmaktad r. Sonuç ba  alt nda, çal madan elde
edilmi  olan bulgular aç klanmakta ve bu bulgular geli mekte olan ülkeler
aç ndan de erlendirilmektedir.

2- DÜNYADA SA LIK DÜZEY NDEK  GEL ME VE
GENEL E MLER

Sa k alan nda dünya genelinde gözlenen geli me ve e ilimleri
aç klamay  amaçlayan bu çal mada, toplumun sa k düzeyi ve bu düzeydeki
geli meler do ta ya am beklentisi göstergesi üzerinden izlenmektedir. Bu
gösterge dünya nüfusunun hemen tümü için elde edilebilir olmas  nedeniyle,
pek çok gösterge aras ndan özellikle tercih edilmi tir. Do ta ya am beklentisi
tahminleri, yedi co rafi bölge ve Dünya Bankas ’n n tan mlad  Dü ük ve Orta
Gelir Ekonomileri ve Yüksek Gelir Ekonomileri ayr nda 145 ülke için Tablo
1’de düzenlenmi tir. Bölgelerin do ta ya am beklentisi ortalamalar  ülkelerin
nüfus büyüklükleriyle a rl kl  olarak hesaplanm r.

Tablo 1’in 145 ülkeye ait do ta ya am beklentisi verilerinin
derlenmesiyle ortaya koydu u 1960-2005 dönemine ait gözlemler, ele ald z
dönemdeki geli meleri aç klayan be  temel e ilimin varl  not etmemize
olanak sa lamaktad r:

Birinci e ilim: Dünya genelindeki sa k kazan mlar  uzun dönemli
geli imini h z kaybetmekle beraber sürdürmektedir. Dünya genelinde do ta
ya am beklentisi 1960 y nda 50,4’ten 2005 y nda 68’e artm r. kinci

ilim: Yüksek Gelir Ekonomileri’nin do ta ya am beklentisi, tüm y llarda
Dü ük ve Orta Gelir Ekonomileri’nin do ta ya am beklentisinden yüksektir.
Üçüncü e ilim: Do u Asya ve Pasifik ülkeleri 1970 y ndan itibaren, Orta
Do u ve Kuzey Afrika ülkeleri 2000 y ndan itibaren do ta ya am
beklentilerini Dünya ortalamas n üzerine ç karmay  ba arm lard r. Dördüncü

ilim: Do u Avrupa ve Orta Asya ülkelerinin dura an bir görünüm
sergilemekte olan do ta ya am beklentileri Sovyetler Birli i’nden kopu  ve
piyasa ekonomisine geçi  sürecinde ya anan zorluklar nedeniyle 1990-2000
döneminde azalmaya ba lam r. Be inci e ilim: Sahra Alt  Afrika ülkelerinde
1960-1990 döneminde h zla artan do ta ya am beklentisi, ba ta HIV/AIDS
olmak üzere, tüberküloz ve s tma gibi bula  hastal klar ve yetersiz beslenme
ko ullar na ba  ölümlerdeki art tan kaynaklanan nedenlerle 1990-2005
döneminde azalma e ilimine girmi tir (Jamison, 2006: 6).
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Tablo 1: Do ta Ya am Beklentisindeki Geli meler ve Ülkeleraras  Sa k
itsizli i

Do ta Ya am Beklentisi (Y l)
Bölgeler

1960 1970 1980 1990 2000 2005

Do u Asya ve Pasifik 38,9 59,2 64,5 67,3 69,2 70,7

Do u Avrupa ve Orta Asya - 67,2 67,3 69,0 68,4 68,9

Euro Bölgesi 69,5 71,3 73,7 76,1 78,5 79,7

Latin Amerika ve Karayipler 56,2 60,3 64,6 68,3 71,5 72,7

Orta Do u ve  K. Afrika 47,1 52,2 58,1 64,1 67,8 69,3

Güney Asya 43,8 48,8 53,6 58,6 62,5 63,9

Sahra Alt  Afrika 41,1 45,1 48,5 50,4 49,0 47,0

Dü ük ve Orta Gelir 44,5 55,9 60,0 63,1 64,8 65,9

Yüksek Gelir 68,7 70,7 73,4 75,7 77,9 78,9

Dünya 50,4 59,1 62,7 65,4 67.0 68,0

itsizlik Ölçütleri Sa n Bölgeleraras  Da  ve Ülkeleraras  Sa k
itsizli i

Do ta Ya am Beklentisi
Da 30,6 26,2 25,2 25,7 29,5 32,7

Ülkeleraras  Sa k
itsizli i 0,307 0,167 0,131 0,121 0,126 0,131

Do u Asya ve Pasifik (18 ülke): Amerikan Samoa, Kamboçya, Çin, Fiji, Endonezya, Kiribati, Kore, Malezya,
Mongolya, Myanmar, Palau, Papua Yeni Gine, Filipinler, Samoa, Solomon Adalar , Tayland, Tongo,
Vietnam. Avrupa ve Orta Asya (25 ülke): Arnavutluk, Ermenistan, Azerbaycan, Belarus, Bosna Hersek,
Bulgaristan, H rvatistan, Gürcistan, Macaristan, Kazakistan, K rg zistan, Latviya, Litvanya, Makedonya,
Moldova, Karada , Polonya, Romanya, Rusya, S rbistan, Slovakya, Tacikistan, Türkiye, Türkmenistan,
Ukrayna. Euro Bölgesi (13 ülke): Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, rlanda,
talya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, spanya. Latin Amerika ve Karayipler (21 ülke): Arjantin,

Bolivya, Brezilya, ili, Kolombiya, Kosta-Rika, Küba, Dominik, Ekvador, El-Salvador, Grenada, Guatemala,
Guyana, Haiti, Hondras, Jamaika, Meksika, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru. Orta Do u ve Kuzey Afrika
(20 ülke): Cezayir, Bahreyn, Cibuti, M r, ran, srail, Ürdün, Kuveyt, Lübnan, Libya, Malta, Fas, Umman,
Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus, Birle ik Arap Emirlikleri, Gazze, Yemen. Güney Asya (8 ülke):
Afganistan, Banglade , Butan, Hindistan, Maldivler, Nepal, Pakistan, Sri Lanka. Sahra Alt  Afrika (40 ülke):
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Kamerun, Cabo Verde, Orta Afrika Cumh., Çad, Kamoros,
Kongo, Cote d’Ivoire, Eritre, Etiopya, Gabon, Gambiya, Gana, Guinea, Kenya, Lesoto, Liberya, Madagaskar,
Malavi, Mali, Moritanya, Mazambik, Namibya, Nijer, Nijerya, Ruvanda, Senegal, Somali, Güney Afrika,
Sudan, Tanzanya, Togo, Uganda, Zambiya, Zimbabve.
Kaynak: World Bank, World Development Indicators Database’den yararlan larak haz rlanm r.
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Dünyada do ta ya am beklentisi 1960-2005 dönemini kapsayan
aral kta 50,4 y ldan 68,0 y la artm  olmakla beraber bu art , dönemlere ve
bölgelere farkl  düzeylerde yans r. Sa k kazan mlar n da m

ilimlerini de tiren bu geli meler, uluslararas  sa k e itsizliklerinin de
de ti ine i aret etmektedir.

Tablo 1’in alt iki sat , dünya geneli için do ta ya am beklentisi
da  ve ülkeleraras  sa k e itsizli i olmak üzere iki sa k e itsizli i
göstergesi tan mlamakta ve bu göstergelerdeki geli imi 1960-2005 dönemi için
takip etme olana  sunmaktad r. Do ta ya am beklentisi da , 7 co rafi
bölge içinde en yüksek ve en dü ük do ta ya am beklentisine sahip bölgeler
aras ndaki y l fark  göstermektedir. Ülkeleraras  sa k e itsizli i ölçütü ise
ülkelerin ortalama ya am beklentilerini dünya nüfusu içindeki a rl  ile
birlikte de erlendiren bir ölçüt üzerinden 145 ülke verileri kullan larak
hesaplanm r1. Do ta ya am beklentisi ve nüfus rakamlar  Dünya Bankas
Dünya Kalk nma Göstergeleri veritaban ndan temin edilmi tir.

1960-2005 döneminin sa k e itsizli i aç ndan bir de erlendirmesi
yap lacak olursa, bölgeleraras  do ta ya am beklentisinde 1960-1990
döneminde gözlenen yak nsama e iliminin 1990-2005 döneminde tersine
dönmekte oldu unu ifade etmek gerekir. 1960-1990 y llar  aras nda Dünya
ortalamas n üzerinde do ta ya am beklentisi olan 4 bölge varken, 2000

nda bölge say  5’e ç km , 2005 y nda da tekrar 4’e dü mü tür. Do ta
ya am beklentisinin bölgelere göre da nda en yüksek ve en dü ük ya am
beklentileri aras ndaki fark 1960 y nda 30,6 y l iken 1970 y nda 26,2 y la,
1980 y nda 25,2 y la dü mü tür. Bu e ilim 1990 y  ile birlikte de mi  ve
2005 y na kadar s ras yla 25,7 y la, 29,5 y la ve 32,7 y la artm r.

Ülkeleraras  sa k e itsizli i ölçütünün zaman içindeki geli imi de bu
ilimi do rulamaktad r. Ülkeleraras  sa k e itsizli i ölçütü katsay n 1’e

yakla mas  sa ktaki e itsizli in artt , 0’a yakla mas  ise sa ktaki
itsizli in azald eklinde yorumlanmaktad r. 1960-2005 dönemi için

hesaplanm  olan ülkeleraras  sa k e itsizli i ölçütü katsay lar na göre, 1960

1

2

1

( ) *
n

i i
i

H H P
E

H
E: Ülkeleraras  sa k e itsizli i ölçütü
Hi: Ülke/bölge halk n do ta ya am beklentisi
H: Ortalama do ta ya am beklentisi
Pi: Nüfus oran
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ndan itibaren azalmakta olan ülkeleraras  sa k e itsizli i, 1990 y
sonras nda tersine dönerek artmaya ba lam r.

Bu sonuçlar, farkl  çal malarda kullan lm  ülkeleraras  sa k e itsizli i
göstergelerine dayand lm  bulgular taraf ndan da desteklenmektedir. Wilson,
dünyan n do ta ya am beklentisi en dü ük bölgelerinde ölüm oranlar n
azalt lmas nda sa lanan ba ar  ile do ta ya am beklentisinin h zla artmakta
oldu unu aç klad  çal mas nda, 20. yüzy n ikinci yar ndan itibaren bu
bölgelerdeki sa k düzeyinin geli mi  dünyan n sa k düzeyi ile anlaml  bir
yak nsama süreci içinde oldu una i aret etmektedir (Wilson, 2001).  Mayer ise
20. yüzy n sonlar nda dünya sa k düzeyindeki yak nsama e iliminin zengin
ve yoksul ülke gruplar n kendi içinde gerçekle mekte oldu unu, dolay yla
küresel anlamda bir yak nsama e iliminin varl ndan söz edilemeyece ini ileri
sürmektedir (Mayer, 2001). Mayer’ e göre dünyan n en yoksul ülkeleri en
dü ük do ta ya am beklentisi düzeyinde (45-50 y l) bir yak nsama
gösterirken, en zengin ülkeleri daha yüksek bir do ta ya am beklentisi
düzeyinde yak nsama göstermektedirler (75-80 y l).

3- EKONOM K BÜYÜMEN N SA LIK DÜZEY
ÜZER NDEK  ETK

Sa k alan nda 1960-2005 döneminde dünya genelinde kaydedilen
ilerlemeler, geli mekte olan ülkelerde daha dramatik düzeylerde olmak üzere,
dünya sa k düzeyinde belirgin bir iyile meye neden olmu tur. Sa k alan nda
kaydedilen geli melerin kaynaklar  ve bu geli meye katk  derecelerini
aç klamay  amaçlayan çal malar geni  bir literatür olu turmaktad r. Dünya
Bankas , ki i ba na gayrisafi yurtiçi has lan n (GSY H) yüzde art  ile ölçtü ü
ekonomik büyüme oran  do ta ya am beklentisindeki art  aç klayan temel
bir gösterge olarak kabul etmektedir (World Bank, 1993). Cremieux, Ouelette
ve Pilon sa k programlar  destekleyen etkin sa k harcamalar , Anand ve
Ravallion gelir da ndaki e itsizlikleri, Caldwell, Subbaro ve Raney
kad n toplumdaki statüsü ve e itim düzeyini, Kalediene ve Petrauskiene
kentli nüfus oran  do ta ya am beklentisini etkileyen sosyoekonomik
göstergeler olarak tan mlamaktad rlar (Cremieux/Ouelette/Pilon, 1999; Anand/
Ravallion, 1993; Caldwell, 1986; Subbaro/Raney, 1995; Kalediene/
Petrauskiene, 2000). Bu ili kileri sorgulayan çal malar, ki i ba na gelir ve
sosyoekonomik göstergeler ile do ta ya am beklentisi aras nda pozitif bir
korelasyon oldu unu göstermektedir.
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3.1- Ekonomik Büyümenin Sa k Düzeyine Etkisini
Sorgulayan Çal malar

Dünyada do ta ya am beklentisindeki art n kaynaklar  ara ran
literatür incelendi inde, farkl  sosyoekonomik göstergelerle ilgilenmi  de
olsalar tüm çal malar n ki i ba na gelir düzeyini modellerine dahil ettikleri
görülmektedir. Pritchett ve Summers  “Zengin Sa kl r” ba kl  makale-
lerinde gelirin sa k üzerindeki aç klay  etkisinin, di er tüm faktörlerden ve
sa k politikalar n olas  etkilerinden daha önemli oldu unu savunmaktad r
(Pritchett/Summers, 1996). Bu dü ünceye göre ülke ekonomileri büyüyorsa,
vatanda lar n da sa  kendili inden iyile ecektir. Pritchett ve Summers’in
makalesi halk sa  konusundaki kamusal taleplere kar  ekonomik
liberalizmi savunan iktisatç lar taraf ndan ilgiyle kar lanm r.

Buna kar n, do ta ya am beklentisi ve ki i ba na gelir aras ndaki
ili kiyi ülkelere ait gözlemlerden hareketle sorgulayan Preston’a göre e er
ekonomik büyüme sa k kazan mlar n tek nedeni olsayd , ayn  gelir
düzeyindeki ülkeler kendi ad yla bilinen Preston e risi üzerinde konumlanm
olacaklard  (Preston, 1975). Fakat Preston, veri bir gelir düzeyinde ülkeler
aras nda do ta ya am beklentilerinde önemli sapmalar oldu unu saptam r.
Anand ve Ravallion da, ki i ba na gelir ve do ta ya am beklentisi aras nda
pozitif bir ili ki oldu unu saptamakla birlikte, yoksullu u ve devletin sa k
harcamalar  temsil eden de kenleri modeline uyumla rd nda, ki i ba na
gelir ve do ta ya am beklentisi aras ndaki anlaml  ili kinin kayboldu unu
görmü tür (Anand/Ravallion, 1993). Wilkinson, ki i ba na gelir düzeyi ve
do ta ya am beklentisi aras nda yoksul ülkeler için güçlü bir ili ki oldu unu
fakat belirli bir gelir e ini a  ülkeler aras nda bu ili kinin kaybolmakta
oldu unu saptam r (Wilkinson, 1996). 21. yüzy n ba lar nda
sosyoekonomik göstergelerinde olumlu geli meler sa lam  olan geli mekte
olan ülkelerin, do ta ya am beklentilerinin gerilemeye ba lad na i aret eden
Kabir, ki i ba na gelir art  ve sosyoekonomik göstergelerdeki olumlu
geli melerin do ta ya am beklentisindeki art n garantisi olmad
aç klam r (Kabir, 2008).

3.2- Geli mekte Olan Ülkelerde Ekonomik Büyümenin
Sa k Düzeyine Etkisi

Do ta ya am beklentisi ve ki i ba na gelir aras ndaki ili kiyi, ülkeleri
ki i ba na gelir düzeylerine göre %20’lik ortak dilimler alt nda toplayarak ve
her bir gelir dilimindeki ülkeler grubunun do ta ya am beklentisinde zaman
içinde meydana gelen geli meleri izleyerek sorgulamak mümkündür. Bu
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yöntem ayn  zamanda ortak gelir dilimleri alt nda toplanm  ülke gruplar
aras nda sa k kazan mlar ndan yararlanma yönüyle olu an farkl klar  da
de erlendirme olana  da sunacakt r.

Bu amaçla olu turulmu  Tablo 2, ki i ba na GSY H büyüklüklerine göre
en yoksul ülkeden en zengin ülkeye s ral  %20’lik dilimler halinde tan mlanm
ülke gruplar n 1960, 1990 ve 2005 y llar  için ortalama ki i ba na gelir ve
do ta ya am beklentisi göstergelerini içermektedir. En yoksul %20’lik gelir
diliminden ba layarak ilk dört gelir dilimi Dünya Bankas ’n n Dü ük ve Orta
Gelir Grubu Ülkeler tan  içinde yer alan geli mekte olan ülkeleri temsil
etmektedir. Seçilmi  y llar için olu turulan %20’lik gelir dilimleri ülkelerin o

llardaki ki i ba na gelir düzeylerine göre olu turulmu tur. Bu nedenle gelir
dilimleri her bir dönemde ayn  ülkeler setini içermemektedir.

Tablo 2: Ekonomik Büyüme ve Do ta Ya am Beklentisi: %20’lik Ki i Ba na
Gelir Dilimlerine Göre Genel E ilimler

En
Yoksul

%20

kinci

%20

Üçüncü

%20

Dördüncü
%20

En
Zengin

%20

Ki i Ba na GSY H (sabit, 2000, $)

    1960 198 468 897 2701 8712

    1990 244 645 1819 6626 21603

    2005 270 842 2737 9589 29717

1960-1990 (y ll k % de me) 0,8 1,3 3,4 4,8 4,9

1990-2005 (y ll k % de me) 0,7 2,0 3,4 3,2 2,5

1960-2005 (% de me) 36,4 79,9 205,1 255,0 241,1

Do ta Ya am Beklentisi (y l)

    1960 42 45 53 60 70

    1990 51 61 67 72 76

    2005 54 64 69 75 80

1960-1990 (y ll k % de me,
ay) 8,6 14,2 10,5 8,0 3,4

1990-2005 (y ll k % de me,
ay) 4,7 3,9 2,4 3,4 4,2

1960-2005 (% de me) 28,5 42,2 30,1 25,0 14,3
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 (2005 Y ) En Yoksul %20: Burundi (49), Liberya (45), Malawi (48), Ethiopia (52), Niger (56), Madagaskar
(59), Togo (58), Nepal (64), Burkina Faso (52), Rwanda (45), Cad (51), Gana (59), Mozambik (43), Gambiya
(59), Benin (57), Zambiya (41), Banglade  (63), Haiti (60), Guinea (55), Kenya (53), Zimbabwe (42), Nijerya
(47), Moritanya (64), Sudan (59), Moldova (68), Lesotho (43) kinci %20: Senegal (62),Yemen (62), Cote
d’Ivoire (48), Mo olistan (67), Hindistan (64), Pakistan (65), Papua Yeni Gine (57), Kamerun (50),
Özbekistan (62), Nikaragua (72), Angola (42), Endonezya (68), Ukrayna (68), Gürcistan (71), Guyana (66),
Sri Lanka (75), Butan (65), Bolivya (65), Kongo Cumh. (54), Filipinler (71), Ermenistan (71), Azerbaycan
(72), Suriye (74), Honduras (70), Paraguay (71) Üçüncü %20: Çin (72), Arnavutluk (76), Fas (70), Ecuador
(75), M r (71), Guatemala (70), ran (70), Kazakistan (66), Bulgaristan (73), Ürdün (72), Namibya (52),
Kolombiya (72), El Salvador (71), Romanya (72), Fiji (68), Peru (71), Tunus (73), Rusya (65), Dominik
Cum. (72), Tayland (70), Jamaika (71), Güney Afrika (48), Belize (72), Brezilyal (72), Gabon (57), Malezya
(74) Dördüncü %20: Botswana (49), Panama (75), Costa Rika (79), Türkiye (71), Venezüela (74), Latviya
(71), Polonya (75), H rvatistan (75), ili (78), Macaristan (73), Meksika (74), Estonya (73), Uruguay (76),
Çek Cum. (76), Barbados (77), Arjantin (75), Trinidad (69), Suudi Arabistan (72), Umman (75), Malta (80),
Portekiz (78),  Porto Riko (78), Slovenya (78), Kore (78), Yeni Zelanda (80) En Zengin %20: spanya (81),
Yunanistan (79), Bahama (72), talya (80), srail  (80), Lao Pdr (78), Avustralya (81), Fransa (80), Almanya
(79),Belçika (79), Hollanda (79),  Avusturya (79), Birle ik Arap Emirlikleri. (79), Kanada (80), Finlandiya
(79), Singapur (80), ngiltere (79), rlanda (79), sveç (81), Hong Kong (82), Danimarka (78), sviçre (81),
zlanda (81), ABD (78), Japonya (82), Norveç (80), Luxemburg (79).

Kaynak: World Bank, World Development Indicators Database’den yararlan larak haz rlanm r.

Tablo 2’nin ortaya koydu u verilerden hareketle, sa k düzeyindeki
farkl la man n ki i ba na gelir art  ile ili kisini sorgulamak üzere iki farkl
analiz yöntemi geli tirilebilir. Bunlardan birincisi, seçilmi  her y l için en
yoksul %20’den ba layarak en zengin %20’ye kadar, do ta ya am
beklentilerini ki i ba na gelir düzeyi ile birlikte izlemektir. kinci analiz
yöntemi de her bir %20’lik gelir dilimi için, 1960 y ndan 2005 y na kadar
geçen dönemde, do ta ya am beklentilerinin geli imini ki i ba na gelir
düzeyi ile ili kilendirerek izlemek olabilir.

1960-2005 döneminde, en yoksul %20’den en zengin %20’ye ki i ba na
gelir ile birlikte do ta ya am beklentisinin de artt  görülmektedir. Örne in,
2005 y nda en yoksul %20 diliminde ki i ba na gelir 270 dolar, do ta
ya am beklentisi 54 y l iken, üst gelir dilimlerinde ki i ba na gelir 842 dolar
oldu unda 64 y la, 2737 dolar oldu unda 69 y la, 9589 dolar oldu unda 75 y la
ve 29.717 dolar oldu unda 80 y la artmaktad r. Her bir %20’lik gelir diliminin
kendi içinde ki i ba na gelir ve do ta ya am beklentisi göstergelerinin
zamana ba  olarak gösterdi i geli im de do ta ya am beklentisinin ki i
ba na gelir ile birlikte artt  göstermektedir.  Özetle Tablo 2, hem ayn  y lda
bir üst gelir dilimine geçildi inde, hem de ayn  gelir diliminin zaman içinde
geliri artt nda, do ta ya am beklentisinin artt  göstermektedir.

Sa k ç kt lar n ki i ba na gelir düzeyi ile artan bir ili ki içinde
oldu unu ortaya koyan analizler, %20’lik gelir dilimlerinde yer alan ülkelere ait
göstergeleri kendi içinde inceleyen bir analizle desteklendi inde gelir ve zaman
trendlerine ek olarak bu ili kiyi aç klayan ba ka bir faktörün varl  dikkat
çekmektedir. Ayn  %20’lik gelir diliminde grupland lm  ülkeler aras nda en
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yüksek ve en dü ük do ta ya am beklentisi fark  geli mekte olan ülkeler
aras nda, en yoksul %20’lik gelir diliminden ba layarak s ras yla; 26 y l, 33 y l,
28 y l, 30 y l gibi büyük sapmalara i aret etmektedir. En zengin %20’lik gelir
dilimindeki ülkeler aras nda do ta ya am beklentisi fark  sadece 2 y ld r.
Ayn  gelir diliminde toplanm  geli mekte olan ülkelerin do ta ya am
beklentileri aras ndaki farkl k, ülkelere özgü ko ullar n sa k düzeyini
belirleyen faktörler aras ndaki önemini göstermektedir. En zengin ülkeler
diliminde do ta ya am beklentileri aras ndaki fark n yok denecek kadar az
olmas , do ta ya am beklentisinin büyüklü ünü etkileyen ülkelere özgü
ko ullar n bu gelir dilimindeki ülkeler aras nda büyük bir benzerlik
göstermesiyle aç klanabilir.

Geli mekte olan ülkeler söz konusu oldu unda, do ta ya am
beklentisini aç klayan faktörler aras nda ülkelere özgü ko ullar n etkili
oldu unu ve ki i ba na gelir düzeyinin etkisini zay flatt  destekleyen
örnekler verilebilir. 2005 y  verilerine göre en yoksul %20’lik gelir diliminde
yer alan Moldova’n n do ta ya am beklentisi (68 y l), ikinci %20’lik gelir
dilimindeki ülkeler grubu için hesaplanan ortalama do ta ya am beklentisinin
(64 y l) üzerindedir. Üçüncü %20’lik gelir dilimi içinde yer alan Güney Afrika,
48 y l ile en yoksul %20’lik gelir dilimindeki ülkelerin ortalama do ta ya am
beklentisi olan 54 y n oldukça gerisinde yer almaktad r. 1000 dolar ki i ba na
geliriyle ikinci %20’lik gelir diliminde yer alan Sri Lanka’n n do ta ya am
beklentisi 75 y l iken, 930 dolar ki i ba na geliri ile ayn  %20’lik gelir
dilimindeki Angola’n n do ta ya am beklentisi sadece 42 y ld r.

Ki i ba na gelir düzeyi ve sa k düzeyi aras ndaki ili kiyi, geli mekte
olan ülkelerin sa k kazan mlar  ile ekonomik büyüme oranlar  aras ndaki ili ki
üzerinden de sorgulamak mümkündür. En yoksul %20’lik dilimden en zengin
%20’lik dilime ki i ba na gelir ve do ta ya am beklentisi art  oranlar  1960-
1990 ve 1990-2005 dönemleri ayr nda Tablo 2’de düzenlenmi tir. 1960-1990
döneminde geli mekte olan ülkeler aras nda ki i ba na geliri daha dü ük olan
ülkeler daha yava  büyümü ler fakat daha büyük sa k kazan mlar  elde
edebilmi lerdir. 1990-2005 döneminde de daha dü ük gelirli ekonomiler daha
yava  büyümelerine kar n daha büyük sa k kazan mlar  elde etmeyi sürdür-
mü lerdir. ki dönem aras ndaki farkl k, 1990-2005 döneminde dördüncü
%20’lik gelir diliminden itibaren bu e ilimin tersine dönmü  olmas  ve yüksek
gelirli ekonomilerin büyüme oranlar  dü erken sa k kazan mlar n artm
olmas r. Tüm bu e ilimler geli mekte olan ülkelerin sa k kazan mlar n
ekonomik büyüme oranlar  ile ili kili olmad , bu ülkelerin artan sa k
kazan mlar n ekonomik büyüme oran  d nda, ülkelere özgü ko ullar ve ki i
ba na gelir düzeyi taraf ndan belirlenmekte oldu unu göstermi tir.
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1960-1990 döneminde ekonomik büyüme performanslar ndan ba ms z
olarak büyük sa k kazan mlar  elde edebilen geli mekte olan ülkelerin bu
ba ar  temel sa k bilgisi ve ucuz tedavi yöntemlerinin zengin ülkelerden

zla transfer edilebilir olmas na ba lanmaktayd  (Deaton, 2004). 1990-2005
dönemine girildi inde ise artan salg n ve bula  hastal klar kar nda zengin
ülkelerin geli tirdi i yüksek maliyetli önleme ve tedavi yöntemlerinin yoksul
ülkeler taraf ndan transfer edilmesinde ya anan güçlükler nedeniyle geli mekte
olan ülkeler, ki i ba na gelir art  korumu  olsalar da sa k kazan mlar
eski oranlarda artt ramamaktad rlar (Attaran, 2004). Zengin ülkeler grubunun
sa k kazan mlar  ekonomik büyüme oranlar ndaki dü e kar n koruya-
bilmeleri, bu ülkelerde gelirin daha dengeli bir da m gösteriyor olmas na ve
yüksek maliyetli t bbi tedavi yöntemleri de dahil olmak üzere her türlü sa k
hizmetine, güçlü sa k sistemleri sayesinde toplumun tüm kesimlerinin
eri ebilir olmas na ba lanmaktad r (Judge/Mulligan/Benzeval, 1998).

Özetle, ki i ba na gelir düzeyindeki ve ekonomik büyüme oranlar ndaki
geli meler geli mekte olan ülkelerin do ta ya am beklentisi ile ifade edilen
küresel sa k kazan mlar  tek ba na aç klamaya yetmemektedir. T p
alan ndaki dramatik geli meler, halk sa  alan ndaki çal malar n derecesi ve
güçlü sa k sistemlerinin varl  küresel sa k kazan mlar  etkileyen önemli
faktörler olarak öne ç kmaktad r (World Bank, 2005: 59).

4- SA LIK DÜZEY NDEK LE MEN N
EKONOM K BÜYÜMEYE ETK

20. yüzy n ikinci yar nda sa k alan nda, dünya genelinde do ta
ya am beklentisinin artmas  ve ülkeler aras nda do ta ya am beklentilerinin
yak nsamas  gibi olumlu geli meler sa lanm r. Sa k düzeyindeki iyile me

ilimleri be eri sermayenin geli imini desteklerken ülkelerin ekonomik
büyüme h zlar  da beslemi tir. Sa a ayr lan kaynaklar n hastal klar n ve
ölümlerin azalmas na ve ya am kalitesinin artmas na neden oldu u gibi ki i
ba na gelirin art  da do rudan etkilemekte oldu u dü ünülmektedir. Bu
ba k alt nda öncelikle sa k kazan mlar n ekonomik büyümeyi etkileme
mekanizmalar  ele al narak ili kinin teorik çerçevesi olu turulmaya
çal lm r. Sa k düzeyindeki kazan mlar n ekonomik büyümeye etkisi, bu
ili kiyi sorgulayan ara rmalar n bulgular na yer verilen literatür sunumunun
ard ndan, geli mekte olan ülkelerde sa k ve ekonomik büyüme ili kisini ve bu
ili kiyi belirledi i dü ünülen faktörlerin ortaya koydu u genel e ilimleri ülke
gruplar na göre analiz eden bir yakla mla incelenmi tir.
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4.1- Sa n Ekonomik Büyümeyi Etkileme
Mekanizmalar

Sa n ekonomik büyümeyi etkileme süreci, i gücü verimlili ini ve
gücünün nüfusa göre büyüklü ünü de tirmesiyle iki kanaldan geli mektedir.
ekil 1, sa k ve ki i ba na gelir düzeyindeki de me ile ifade edilen

ekonomik büyüme aras ndaki etkile im mekanizmalar n nas l çal
göstermektedir.

Sa k düzeyindeki iyile me i gücü verimlili ini artt rarak ekonomik
büyüme performans  artt rmaktad r. Sa k, verimlilik ve ekonomik büyüme
aras ndaki etkile im süreci, sa k düzeyindeki iyile menin bireyin ya am
dönemi boyunca gelirini tüketim harcamalar  ve tasarruflar  aras nda nas l
payla raca  konusunda yapaca  tercihini de tirmesiyle ba lamaktad r.  F.
Modigliani, A. Ando ve R. Brumberg taraf ndan geli tirilen ömür-boyu gelir
modeline göre, tüketim harcamalar n emeklilik döneminde de ya am
standard nda de ikli e neden olmayacak ekilde sürdürülebilmesi için
çal lan dönemde elde edilen gelirin bir bölümü tasarruf edilmelidir. Emeklilik
dönemi için tasarruf etme dü üncesi, ölüm oranlar n bireylerin rasyonel
hareket etme noktas ndaki tercihini de tirtecek kadar azalmas yla birlikte
eyleme geçmektedir. Toplumun tasarruf e ilimi, ölüm oranlar  dü tü ü ve
do ta beklenen ya am süresi uzad  ölçüde artmaktad r (Skinner, 1985:
1143). Geli mekte olan ekonomilerde artan ömür ile patlayan tasarruf
fonlar n, sabit sermaye yat mlar  ile birlikte i gücü verimlili ini de artt rarak
ki i ba na gelir art  h zland ran bir katk  sa lamas  beklenmektedir.
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ekil 1: Sa n Ki i Ba na GSY H’y  Etkileme Mekanizmalar

Kaynak: DAVID, E./BLOOM, D. E./CANNING, D./JAMISON, D. T. (2004), “Health, Wealth,
and Welfare,” Finance & Development,  41 (1):  p. 11.

Sa k, verimlilik art  ve ekonomik büyüme aras ndaki etkile im
sürecinin di er yolu, sa k düzeyindeki iyile menin do rudan yabanc  sermaye
yat mlar  giri ini cesaretlendirmesidir. Yat mc lar i gücünün a r
hastal klarla u ra  bölgelerden uzak durmak isterler. Bir yabanc irketin
yüksek bula  hastal k oran  süreklilik gösteren bir ülkeye, özel yeteneklerle
donanm , emek getirisi yüksek olan çal anlar  kaybedece i dü üncesiyle
yat m yapmak konusunda daha az istekli olmas  muhtemeldir. Bula
hastal klar ayn  zamanda insanlar n toprak ve di er do al kaynaklar na eri im
olana  da engellemektedir. Bu nedenle, sa kl  bir toplumun
cesaretlendirece i yabanc  sermaye yat mlar n i gücü verimlili ini artt rarak
ki i ba na gelirin artmas na katk da bulunmas  beklenmektedir.

Sa k, verimlilik art  ve ekonomik büyüme aras ndaki etkile im
sürecinin bir di er yolu ise, sa k düzeyindeki iyile menin be eri sermayenin
kayna  olan e itimin yayg nla mas na ve e itim döneminin uzamas na destek

Yüksek çocuk
do um ve ölüm

oran

Yüksek
ba ml k

oran

Yeti kin
hastal klar  ve

yetersiz
beslenme

Çocuk
hastal klar

Azalan emek
verimlili i

Ölüm ve erken
emeklilikle

azalan i gücü

Küresel
ekonomiye aç lma

ve do al
kaynaklara eri im
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renme
kapasitesi

Çocuklarda yetersiz
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olmas r. Yüksek ölümlü bir ortam, e itime yat n yava lamas  nedeniyle
gelecek ku aklar  be eri sermaye yönüyle yoksulla racakt r. Do ta ya am
beklentisinin artmas , e itime talebi artt rd  gibi e itime yap lan yat n
getirisini de artt rmaktad r. Bu nedenle, sa k alan nda kazan mlar  olan bir
toplumda artan okulla ma oran na ba  olarak e itimin yayg nla mas n

gücü verimlili ini artt rarak ki i ba na gelir art  h zland rmas
beklenmektedir.

Sa k düzeyindeki iyile menin ekonomik büyüme performans  artt ran
bir ba ka etkisi de i gücünün nüfusa oran n artmas  ile ortaya ç kmaktad r.
Sa k, i gücünün nüfusa oran ndaki art  ve ekonomik büyüme aras ndaki
etkile im süreci, toplumun demografik yap  de tirerek geli mektedir.
Sa k alan ndaki iyile melerden öncelikle ve büyük ölçüde çocuklar yararlan r.
Bebek ölümlerindeki azalma ba lang çta do urganl k oran  korundu u için
çocuk patlamas na neden olabilir. Fakat sonras nda aileler yeni ölüm
oranlar nda daha az say da çocuk sahibi olmay  tercih ederler. Bebek patlamas
öncesindeki ve sonras ndaki dalgalar az çok benzer olmakla ve birbirini
dengelemekle beraber, bu dönem boyunca, nüfus büyüklü üne k yasla büyük
bir i gücü ve h zland lm  bir ekonomik büyüme için potansiyel yarat lm
olur (Bloom/Canning/Malaney, 2000: 257-258).

itim olana  bulan bu çocuklar n, yeti kin olduklar nda ailelerinin
gelirine ba ml  olmaks n ya amlar  sürdürebilmeleri ve ekonomik ya am n
içinde yer alarak ki i ba na gelir art na katk  yapmalar  beklenmektedir.
Sa kl  bir toplum yarat lmas  durumunda,  hastal klar nedeniyle i siz kalan
veya erken emekli olmak zorunda kalan nüfus azal r. Ba ml k oran
azaltan, i gücüne kat m oran  artt ran bu demografik geli imi ya ayan
ülkelerin daha yüksek ki i ba na gelir düzeylerine ula malar  beklenmektedir.

4.2- Sa n Ekonomik Büyümeye Etkisini Sorgulayan
Ara rmalar

Sa kl  olman n ekonominin verimlilik potansiyelini harekete geçiren
özelli i dikkate al nd nda, istikrarl  bir ekonomik büyüme daha sa kl  bir
toplum yaratmak üzere yap lacak yat mlara ve kurulacak sa k sistemlerine
ba  olacakt r. Daha sa kl  bir toplum olman n ekonomik büyüme üzerindeki
aç klay  etkisi çe itli çal malarda sorgulanmaktad r.

Bu çal malarda do ta ya am beklentisinin, bebek ve çocuk ölüm
oranlar n, yeti kinlerin hayatta kalma oranlar n ve sa k harcamalar n
genel sa k göstergeleri olarak seçildi i görülmektedir. Bloom, Channing ve
Sevilla, do ta ya am beklentisinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini
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ara ran çal malar nda do ta ya am beklentisi için ek bir y n ki i ba na
geliri yüzde 4 oran nda artt rmakta oldu unu saptam r (Bloom/Chann ng/
Sevilla, 2004). Jamison, Lau ve Wang de yeti kin ölümlerindeki azalman n
1960-1990 dönemindeki büyümenin yüzde 10-15’ini aç klamakta oldu unu
görmü tür (Jamison/Lau/Wang, 2005).

Do ta ya am beklentisi ve ekonomik büyüme aras ndaki pozitif ili kiyi
vurgulayan fakat bu ili kinin ülkelerin geli mi lik düzeyine ba  olarak
de ebilece ini aç klayan çal malardan da söz etmek gerekir. Bhargava,
Jamison, Lau ve Murray, yeti kinlerin hayatta kalma oranlar  ile büyüme
oranlar  aras ndaki ili kiyi sorgulayan çal malar nda, yeti kinlerin hayatta
kalma oran n büyüme üzerindeki etkisinin, dü ük gelirli ülkelerde yüksek
gelirli ülkelerde oldu undan daha aç klay  oldu unu saptam lard r
(Bhargava/Jamison/Lawrance/Murray, 2001). Croix ve Licandro da bu sonucu
destekler nitelikte, do ta ya am beklentisi k sa ve çal an nüfusun ya
ortalamas  dü ük olan ülkelerde do ta ya am beklentisi ile büyüme aras nda
var oldu unu saptad klar  pozitif ili kinin, çal an nüfusun ya  ortalamas n
artmas yla birlikte negatif bir ili kiye dönü tü ünü aç klamaktad r (Croix/
Licandro, 1999). Zhang, Zhang ve Lee, Üçüncü Dünya Ülkeleri’nin büyüme

zlar n ölüm oranlar ndaki azalmadan olumlu yönde etkilenmekte oldu unu
saptad klar  çal malar nda, endüstrile mi  ülkelerin büyüme h n ölüm
oranlar ndaki azalma ve nüfusun ya lanmas ndan olumsuz yönde etkilenmekte
oldu unu görmü tür (Zhang/Zhang/Lee, 2003). Boucekkine, Croix ve Licandro,
do ta ya am beklentisi dü ük olan ülkelerde ömür ile ki i ba na gelir
aras nda pozitif olan ili kinin ömür bir düzeyi a ktan sonra tersine döndü ünü
saptam r (Boucekkine/Croix/Licandro, 2002).

Sa k kazan mlar  artan bir toplumda artan ömür ile ekonomik büyüme
aras ndaki pozitif ili kinin bu ülkelerde tasarruf oran nda ve okulla ma oran nda
gözlenen art n etkisiyle aç klanabilece ini kan tlayan çal malardan da söz
etmek gerekir. Ehrlich ve Lui, genç ku n ömrü uzad kça ailelerin
çocuklar n gelece i için yapt klar  tasarruflar n artt  ve bunun büyüme

 pozitif yönde etkiledi ini aç klam r (Ehrlich/Lui, 1991). Bu çal may ,
Zhang ve Zhang’ n do ta ya am beklentisindeki art n tasarruf oranlar nda
ve okulla ma oranlar nda art a neden olarak, büyümeyi pozitif yönde
etkilemekte oldu unu aç klad klar  çal ma izlemi tir (Zhang/Zhang, 2005).
Bununla birlikte Skinner’e göre, artan ömür ve büyüme aras nda ya am boyu
gelir modeli ile tasarruf ve sermaye birikimindeki art  üzerinden kurulan ili ki
güçlü de ildir (Skinner, 1985). Zhang-Zhang ve Lee ise ömür ve uzun dönem
ekonomik büyüme aras ndaki pozitif ili kinin tasarruf art ndan daha çok,
be eri sermayeye yönelik yat m harcamalar ndaki art a ba  oldu unu
saptam r (Zhang/Zhang/Lee, 2001).
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Baz  ara rmalar da sa k ve ekonomik büyüme aras ndaki ili kiyi
sa k harcamalar  üzerinden aç klamaktad r. Bu çal malardan birinde Taban
(2004), do ta ya am beklentisi ve ekonomik büyüme aras ndaki pozitif
ili kiye i aret ederken toplam sa k harcamalar  ve ekonomik büyüme aras nda
sa k harcamalar n verimsizli i ile aç klanan bir nedenle anlaml  bir ili ki
olmad  sonucuna varm r (Taban, 2004). Taban’ n bulgular  Aisa ve
Pueyo’nun, devletin sa k alan ndaki harcamalar n geli mi  ülkelerin
büyüme oranlar  üzerinde pozitif bir etkisi oldu unu fakat geli mekte olan
ülkeler için bu ili kinin geçerli olmad  saptayan bulgular yla da
desteklenmektedir (Aisa/Pueyo, 2006)

Ampirik ve teorik düzeyde bu ili kiyi sorgulayan çok say da çal man n
ortaya koydu u kan tlar, geli mekte olan bir ülkenin ba lang çta sahip oldu u
sa k düzeyinin, o ülkenin ekonomik büyümesini belirleyen aç klay  gücü
yüksek bir faktör oldu unu göstermektedir.

4.3- Geli mekte Olan Ülkelerde Sa n Ekonomik
Büyümeye Etkisi

Ekonomi ve sa k politikalar nda önemli dönü ümlerin ya anmakta
oldu u 1990 sonras  dönemde geli mekte olan ülkeler, do ta ya am
beklentisi art  h zlar  büyük ölçüde kaybetmi  olmakla beraber,  dünya
ortalamas n üzerinde y ll k büyüme performans  göstermi tir (bkz. Tablo 1).
1990 sonras  dönemde ya anmakta olan bu geli me, geli mekte olan ülkelerde
ekonomik büyümenin kaynaklar  aras nda sa k faktörünün önemini
sorgulayan çal malara ilginin artmas na neden olmu tur. Bu ba k alt nda,
daha sa kl  bir toplum yaratman n i gücü verimlili ini artt rarak ekonomik
büyümeyi etkiledi ini ileri süren hipotezin, geli mekte olan ülkelere ait 1990-
2005 dönemi verilerine dayan larak sorgulanmas  amaçlanmaktad r.

Sa k düzeyi ve ekonomik büyüme aras nda ili ki kuran temel hipoteze
göre, do ta ya am beklentisindeki art  do urganl k oran  dü ürmekte,
okulla ma oran , tasarruflar , sabit sermaye yat mlar , do rudan yabanc
sermaye yat mlar  artt rmakta ve dolay yla ekonomik büyümeyi

zland rmaktad r. Bu hipotezin geçerli olup olmad , sa k ve ekonomik
büyüme ili kisini kuran mekanizmay  tan mlayan anahtar de kenlerin,
do ta ya am beklentilerine göre grupland lm  ülkelerde gözlenen ortalama
de erlerine ve ne yönde de mekte olduklar na bak larak sorgulanabilir.
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Tablo 3: Geli mekte Olan Ülkelerde Do ta Ya am Beklentisi ve Ekonomik
Büyümeyi Etkileme Mekanizmalar  Aras ndaki li kiler

Do ta Ort.
Ya am

Beklentisi

Do ur-
ganl k
Oran

Okulla -
ma

Oran

Tasarruf
/

GSY H

Yat -
m/

GSY H

Do ruda
n

Yabanc
Sermaye

Büyüme
Oran

Do ta
Ya am
Beklen-

tisi
1990 2005 (1990-

05)
(1990-

05)
(1990-

05)
(1990-
05)

(1990-
05)

(1990-
05)

 50
(19 ülke)

45.4 46.3 6.2 21.7 5.8 17.8 0.40 2.1

50 < …
65

(36 ülke)
58.0 58.4 4.0 46.0 14.9 20.8 0.12 2.2

%
De me 27.8 26.1 -35.5 111.9 156.9 16.9 -70.0 4.8

> 65
(48 ülke)

68.1 70.3 2.2 81.1 19.7 22.4 0.19 4.4

%
De me 17.4 19.9 -45.0 76.3 32.2 7.70 58.3 100.0

Kaynak: World Bank,  World Development Indicators Database’den yararlan larak
haz rlanm r.

Bu amaç do rultusunda Dünya Bankas ’n n Dü ük ve Orta Gelir Grubu
Ülkeleri tan  içinde yer alan ve verilerine ula labilen 103 geli mekte olan
ülke, 1990 y ndaki do ta ya am beklentisi “50 ya  ve alt ”, “50 ya  ve 65
ya  aras ”, “65 ya  ve yukar ” k staslar na göre grupland lm r.  Yap lan
grupland rma esas al narak 1990-2005 dönemine ait do ta ya am beklentisi,
do urganl k oran , ortaö retimde okulla ma oran , tasarruf oran , sabit sermaye
yat m oran , do rudan yabanc  sermaye yat mlar n sabit sermaye
yat mlar  içindeki pay  gösteren do rudan yabanc  sermaye yat m oran  ve
ekonomik büyüme oran  ortalamalar  Tablo 3’de düzenlenmi tir.

Tablo 3’ün geli mekte olan ülkeler aras nda ortaya koydu u gözlemler,
do ta ya am beklentisi ile ekonomik büyüme aras nda anlaml  ili kiler
kurulabilece ini göstermi tir. Buna göre, do ta ya am beklentisi yüksek
ülkeler grubuna geçildi inde bu grupta yer alan ülkeler aras nda do urganl k
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oranlar  azalmakta, buna kar n okulla ma, tasarruf, yat m ve do rudan
yabanc  sermaye yat  oranlar  ile büyüme oranlar  artmaktad r. Elde edilen
bu sonuçlar sa k düzeyi ve ekonomik büyüme ili kisi üzerine kurulan temel
hipotezi destekler niteliktedir.

Tablo 3 ayn  zamanda okulla ma oran , tasarruf ve yat m oran  gibi
de kenlerin, do ta ya am beklentisi yüksek ülkeler grubuna geçildi inde
büyüme oran  üzerindeki etkisini kaybetmekte oldu unu da göstermi tir. Buna
kar n do urganl k oran ndaki dü  h  büyüme oran ndaki art  h
desteklemektedir. Geli mekte olan ülkeler do ta ya am beklentisindeki art

zlar , do urganl k oran ndaki ve ülkeye giren do rudan yabanc  sermaye
yat mlar ndaki art  h zlar na yans tabildikleri halde, okulla ma oran ndaki,
tasarruf ve yat m oranlar ndaki art  h na yans tamamaktad rlar. Dolay yla
geli mekte olan ülkelerin 1990-2005 dönemindeki büyüme performanslar

itim, sa k, yurtiçi tasarruf ve yat m gibi içsel faktörlerden daha çok
bunlar n d ndaki faktörler belirlemeye ba lam r denilebilir.

5- SONUÇ
Bu çal mada, ekonomik büyüme ve sa k aras ndaki kar kl  ili ki,

geli mekte olan ülkelerin 1960-2005 dönemindeki deneyimlerinden hareketle
de erlendirilmi tir. Ara rma sonuçlar , dünya genelindeki sa k
kazan mlar n uzun dönemli geli imini sürdürmekte oldu unu göstermi tir.
1960-1990 döneminde dünya sa k düzeyindeki iyile me dünya genelinde
sa kta bir yak nsama e ilimine i aret ederken; 1990-2005 döneminde dünya
sa k düzeyindeki art  h n yava lad  ve dünyada sa k düzeyindeki
yak nsama e iliminin kaybolmakta oldu u görülmü tür. Özellikle, Sovyetler
Birli i’nin da lmas  ile olu an ülkelerin piyasa ekonomisine geçi  sürecinde
ya ad klar  zorluklar nedeniyle ve Sahra Alt  Afrika bölgesindeki ülkelerin
salg n hastal klar ve yetersiz beslenme ko ullar  nedeniyle do ta ya am
beklentilerinin azalmakta oldu u görülmü tür.

Sa k ve ekonomik büyüme aras ndaki kar kl  etkile im, önce
ekonomik büyümenin sa k düzeyi üzerindeki etkisini; sonras nda da sa k
düzeyindeki iyile menin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini sorgulayan bir
yakla m içinde ele al nm r.

Çal man n bulgular  en yoksuldan en zengin ülkelere ki i ba na gelir
düzeylerine göre grupland larak olu turulmu  %20’lik ülke gruplar n
do ta ya am beklentileri ile ki i ba na gelir düzeyleri aras nda do rusal bir
ili ki oldu unu göstermi tir.  Ancak ülke gruplar n do ta ya am
beklentilerinin kendi içinde önemli derecede sapmalar içermesi, ülkelerin sa k
düzeylerinin ki i ba na gelir düzeyinin yan nda ülkelere özgü ko ullar
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taraf ndan da belirlendi ini ortaya koymu tur. Geli mekte olan ülkelerde
ülkelere özgü ko ullar n sa k düzeyini aç klayan etkisinin geli mi  ülkelere

yasla daha büyük oldu u görülmü tür.
Ki i ba na gelirin büyüklü ü ve sa k düzeyi aras ndaki ili ki,

geli mekte olan ülkelerin do ta ya am beklentilerindeki art  oran  ile ifade
edilen sa k kazan mlar  ve ekonomik büyüme oranlar  aras ndaki ili ki
üzerinden de sorgulanm r. Çal man n bulgular , daha büyük sa k
kazan mlar  elde etmek için daha yüksek büyüme performanslar  kaydetmek
gerekmedi ini göstermi tir. Ele al nan dönemde yoksul ülkelerin dü ük büyüme
oranlar na ra men büyük sa k kazan mlar  elde etmi  olduklar , geli mekte
olan ülkelerin üst gelir diliminde ve en zengin ülkeler diliminde bu e ilimin
tersine döndü ü ve yüksek gelir dilimlerindeki ülkelerin büyüme oranlar n
dü mesine kar n sa k kazan mlar  daha büyük oranlarda artt rabildikleri
görülmü tür. Geli mi  ülkelerde sa k kazan mlar n ekonomik büyüme
oranlar  dü tü ü zamanlarda bile art  h  korumas  bu ülkelerin güçlü sa k
sistemlerine sahip olmalar yla aç klanm r. Geli mekte olan ülkelerin sa k
kazan mlar n büyük ölçüde geli mi  ülkelerdeki sa k bilgisinin neden
oldu u pozitif d sall klar ve halk sa  alan ndaki geli melerle aç kland
çal mada, bu kazan mlar n 1990’l  y llardan itibaren olu an yeni ko ullarda
sürdürülebilmesinin zorla  ve sürdürülebilirli inin ekonomik büyüme ile
desteklenmesine ba  oldu u sonucuna var lm r.

Çal man n sa k alan ndaki kazan mlar n ekonomik büyümeye etkisi
ba  alt nda ortaya ç kan bulgular , geli mekte olan ülkelerde sa k
düzeyindeki iyile menin ekonomik büyüme performans  pozitif yönde
etkiledi ini göstermi tir. Geli mekte olan ülkeler aras nda do ta ya am
beklentisindeki art  ile birlikte do urganl k oranlar  azalmakta, buna kar n
okulla ma, tasarruf, yat m ve do rudan yabanc  sermaye yat  oranlar
artmaktad r. Bütün bu faktörlerin etkisi birlikte de erlendirildi inde, sa n
ekonomik büyüme oranlar  ile do rusal bir ili ki içinde oldu u sonucuna
var lm r. Bununla birlikte, geli mekte olan ülkeler aras nda do ta ya am
beklentisi yüksek ülkelere geçildikçe okulla ma oran , tasarruf oran  ve yat m
oran  gibi de kenlerin büyüme oran  üzerindeki etkisinin azalmakta oldu u
saptanm r. Buradan, sa n geli mekte olan ülkeler aras nda ekonomik
büyümeyi belirleyen etkisinin ekonomik geli menin belirli bir a amas na
gelindikten sonra zay flamakta oldu u sonucuna var lm r.
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