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Abstract:
Studies on the budget deficit generally focus on the effects of macroeconomic variables such as growth
rates, inflation, public expenditures and tax revenues. However, changes in the demographic structure
can also affect the budget deficit through consumption, savings, public expenditures and tax channels.
In particular, with the increase in the share of the elderly population in the total population, the
productive workforce decreases, and health and retirement expenditures increase, creating a burden
on the public budget. Countries are trying to develop different policies to reduce the burden on the
budget. Active ageing policy, which has a multidimensional framework, is one of the policies preferred
by countries. Because the active ageing policy has dimensions such as supporting a healthy lifestyle,
evaluating opportunities for longer working life, encouraging free productive activities and ensuring
social participation. Therefore, the effective implementation of the active ageing policy can take the
burden of the increase in the share of the elderly population in the total population over the public
budget. The aim of this study is to analyze the effects of active ageing policies on the budget. In this
context, the Active Ageing Index published by the United Nations will be used to determine the
effectiveness of active ageing policies.
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Avrupa Birliği Ülkelerinde Aktif Yaşlanma Politikalarının Bütçe
Açıkları Üzerine Etkilerinin Analizi
Özet
Bütçe dengesi üzerine yapılan çalışmalar genellikle büyüme oranları, enflasyon, kamu harcamaları ve
vergi gelirleri gibi makro ekonomik değişkenlerin etkilerine odaklanmaktadır. Ancak demografik yapıda
ortaya çıkan değişimler de tüketim, tasarruf, kamu harcamaları ve vergi kanallarıyla bütçe dengesine
etki edebilmektedir. Özellikle yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payının artmasıyla üretken işgücü
azalmakta, sağlık ve emeklilik harcamaları artarak kamu bütçesi üzerinde yük oluşturmaktadır. Ülkeler
bütçe üzerindeki yükü azalmak için farklı politikalar geliştirmeye çalışmaktadır. Çok boyutlu bir
çerçeveye sahip olan aktif yaşlanma politikası da ülkelerin tercih ettiği politikalardan biridir. Çünkü aktif
yaşlanma politikasının sağlıklı yaşam tarzını desteklemesi, daha uzun çalışma hayatı için olanakları
değerlendirmesi, ücretsiz üretken faaliyetleri teşvik etmesi ve sosyal katılımın sağlanması gibi boyutları
bulunmaktadır. Dolayısıyla aktif yaşlanma politikasının etkin bir şekilde uygulanması, yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki payının artması sonucu oluşan yükü kamu bütçesi üzerinden alabilir. Bu
çalışmanın amacı aktif yaşlanma politikalarının bütçe üzerindeki etkilerinin analiz edilmesidir. Bu
kapsamda aktif yaşlanma politikalarının etkinliğini belirlemek için Birleşmiş Milletler tarafından
yayınlanan Aktif Yaşlanma Endeksi kullanılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Aktif Yaşlılık, Bütçe Açıkları, Yaşlılık Ekonomisi
JEL Kodları: J14, H55, H62

