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Abstract

While the science world is looking for ways to extend the human life from one side, states are
seeking for solutions to the problems that the aging population creates in the economy. At the
beginning  of  these  problems  are  pensions  and  health  spending.  It  is  known  that  the
development level of countries is in direct proportion to the life time. Therefore, the increase
in  retirement  time  and  health  spending  put  a  great  deal  of  pressure  on  the  budgets  of
developed economies in particular. In this study, it  is  aimed to analyze the problems that
pension expenditures and health expenditures will cause in the G7 and Nordic countries in the
near future.
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Türkiye için Ticaret Açığı ile Bütçe Açığının Doğrusal Olmayan
Modellerle Analizi

Özet 

Bilim  dünyası  bir  taraftan  insan  ömrünü  uzatmanın  yollarını  ararken  devletler  yaşlanan
nüfusun ekonomide yarattığı sorunlara çözüm aramaktadır. Bu sorunların başında emeklilik
ve sağlık harcamaları gelmektedir. Ülkelerin gelişmişlik seviyesi ile yaşam süresi arasındaki
doğru orantılı  ilişki  olduğu bilinmektedir. Dolayısıyla  emeklilikte  geçen sürenin  ve sağlık
harcamalarının artış göstermesi özellikle gelişmiş ekonomilerin bütçeleri üzerinde büyük bir
baskı  yaratmaktadır. Bu  çalışmada  emeklilik  harcamaları  ve  sağlık  harcamalarının  G7 ve
İskandinav  ülkelerinde  yakın  gelecekte  yaratacağı  sorunların  analiz  edilmesi
amaçlanmaktadır.
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