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Dördüncü Bölüm
KAYIT DIfiI EKONOM‹N‹N BOYUTLARI
Kay›t d›fl› ekonomi ülkeden ülkeye ve dönemden döneme de¤ifliklik gösteren
önceki bölümde ayr›nt›l› olarak belirtilen mali, ekonomik, sosyal, siyasal ve hukuki unsurlardan bir yada bir kaç›n›n etkisi ile ortaya ç›k›p yine bu unsurlar›n
etkisi ile büyüyen bir olgudur. Ekonomik, sosyal, siyasal ve mali alandaki kendisine uygun geliflmelerle beslenip geliflmekle beraber, kendi varl›¤› da büyüklü¤ü ile orant›l› olarak bu alanlar üzerinde etkili olmaktad›r. Ekonomik alanda;
istatistiksel göstergeleri bozup, haks›z rekabet yarat›p, kaynak kullan›m›nda etkinli¤i bozarak, sosyal alanda; vergi yükü ve gelir da¤›l›m›nda adaleti bozup
sosyal adaleti sarsarak, hukuki alanda hukuk devletine zarar vererek, mali alanda ise vergi kayb› yaratarak önemli negatif d›flsall›klara sahiptir.
Sebep oldu¤u olumsuzluklar ve özellikle de do¤urdu¤u vergi kayb›n›n büyüklü¤ünün tespit edilmesi yönündeki istek, kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin hacminin hangi boyutta oldu¤u konusunda merak uyand›rm›flt›r. Bu merakla kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin etmeye yönelik olarak ilk defa 1958 y›l›nda Philliph Çagan taraf›ndan “sabit oran yöntemi” veya “emisyon yöntemi” denilen
yöntem gelifltirilmifl ve Amerika’daki kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin etmeye yönelik olarak kullan›lm›flt›r. Bu çal›flman›n yay›nlanmas›yla kay›t d›fl›
ekonomi kavram› iktisat literatüründe ilk defa gündeme gelmifltir.
Kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin edebilmek için 1958 y›l›ndan günümüze,
bu yöntemin yan› s›ra, pek çok yöntem gelifltirilmifl ve uygulanm›flt›r. Bununla beraber gelifltirilen yöntemlerden hiçbiri kay›t d›fl› ekonomiyi tahmin etmek
bak›m›ndan mükemmel olamam›fl bir tak›m eksikleri bünyelerinde tafl›m›fllard›r. Zira her biri bilinenden hareketle bilinmeyi tahmin etmeye çal›flmaktad›r.
Kay›t d›fl› ekonominin, bir taraftan birbirleri aras›nda içsel iliflkinin de bulundu¤u de¤iflik türden faaliyetleri bünyesinde bulunduruyor olmas›, di¤er taraftan
gizli do¤as›, hacminin tahmin edilmesinde güçlük yaratmaktad›r.
1. Kay›t d›fl› Ekonominin Hacminin Tahminine Yönelik Kullan›lan
Yöntemler
Bu güne kadar gelifltirilen yöntemler, do¤rudan ve dolayl› ölçüm yöntemleri olmak üzere iki grupta toplanabilir.
1.1.Do¤rudan Ölçme Yöntemleri
Bu yöntemler, ulusal düzeydeki anket verilerine dayal› olarak, kay›t d›fl› ekonominin tamam›n›n veya alt sektörlerinin belli bir zamandaki büyüklü¤ünü tahmin
etmeye yöneliktirler. Mikro ekonomik verilere dayal› olduklar›ndan dolay›
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"mikro ölçümler" olarak adland›r›ld›klar› da olmufltur. Söz konusu yöntemler
genellikle kay›t d›fl› ekonomide, üretici ve/veya tüketici olarak faaliyette bulunma olas›l›¤› olan bireylerle kurulan iliflkiler veya gözlemlere bazen de yap›lan
denetimlere dayal›d›r. Do¤rudan yöntemlere örnek olarak; hane halk› anketleri,
vergi uyum çal›flmalar›, vergi denetim çal›flmalar› ve mikro ekonomik sektörel
çal›flmalar verilebilir 116. Burada, söz konusu yöntemlerden, anket yöntemi ile
karma yöntemden bahsedilecektir.
1.1.1. Anket Yöntemi
Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler ile ilgili olarak ayr›nt›l› bilgi edinilebilmesini
sa¤layan bir yöntemdir. Bu yöntemle, kay›t d›fl› ekonominin yasad›fl› faaliyetler
d›fl›ndaki k›sm›n›n hacmini tahmin etmek mümkündür. Bununla beraber, hangi
tür faaliyetlerin kay›t d›fl› ekonomide yer ald›¤› ve bu faaliyetlerden hangilerinin daha a¤›rl›kta oldu¤u, kay›t d›fl› ekonomideki sat›c›lar›n özellikleri (iflsiz,
emekli, düzenli bir iflte sürekli çal›flan gibi), kay›t d›fl› ekonomiden al›flverifl yapanlar›n özellikleri (e¤itim, gelir, ›rk, yafl, çocuk say›s›, medeni hal gibi) hakk›nda veri toplamak mümkündür. Ayr›ca yine bu yöntemle kay›t d›fl› istihdamla ilgili tespitler yaparak bunlara dayal› tahmin yapmakta mümkündür. Bununla beraber bu yöntem, hane halk› düzeyindeki gelir ve harcama aras›ndaki z›tl›ktan
yola ç›karak kay›t d›fl› ekonominin hacminin ölçülmesi için gerekli olan hane
halk› gelir ve harcama verilerinin de elde edilmesine olanak sa¤lamaktad›r.
Ayr›nt›l› bilgi elde edilmesini sa¤layan yöntem olmakla beraber birtak›m güçlükleri de bünyesinde tafl›maktad›r. Söz konusu güçlükler flöylece s›ralanabilir 117;
1.Verileri elde etmek güçtür, ayn› zamanda da maliyetlidir,
2.Anket çal›flmalar› ço¤u kez belli periyotlarla tekrar edilmedi¤i için veriler karfl›laflt›rma yapmaya ve belli bir seyir tespit etmeye olanak vermez,
3.Örnekleme taban› ile ilgili olarak seçilecek taban›n genifl yada belli bir bölge
veya grup ile s›n›rland›r›lmas› sorunu vard›r. Örnekleme taban›n›n dar olmas›
durumunda elde edilen sonuçlar›n genellefltirilmesi sorunu, genifl olmas› durumunda da nüfus içindeki belli gruplar›n di¤erlerine göre daha fazla temsil edilmesi sorunu ortaya ç›kmaktad›r.
4.Kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunanlar faaliyetleri ile ilgili konuflmak istemezler. Bununla beraber kay›t d›fl› ekonomiden (ki burada vergi idaresinin bilgisi d›fl›nda olan faaliyetler ile genellikle seyyar sat›c›l›k kastedilmektedir) al›fl-

116 United States of America Department of Labour, a.g.ç., s.10.
117 Sözkonusu sorunlarla ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. Michael Carter, a.g.m., s.217, James D. Smith,
a.g.m., s.84-85, Philippe Barthalemy "The Macroeconomic Estimates of the Hidden Economy: A
Critical Analysis, Review of Income and Wealth, 1988, 34:183, s.189.
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verifl yapanlar al›flverifl hakk›nda konuflmak isterler. Bu sebeple bilgi temin etmek bak›m›ndan anketi mal ve hizmet sat›n alanlara uygulamak daha kolayd›r.
Bu özellik, sat›c›lar hakk›nda ayr›nt›l› bilgi sa¤lama konusunda yöntemi baflar›s›z k›lmaktad›r.
Say›lan güçlüklerine ra¤men yöntem bugüne kadar çok say›daki araflt›rmac› taraf›ndan ve de¤iflik anlay›fllara dayal› olarak kay›t d›fl› ekonominin hacminin
tahminine yönelik gerekli verilerin elde edilmesi amac›yla kullan›lm›flt›r. Literatürde yer alan üç ayr› anlay›fl anket yöntemini araç olarak kullanm›flt›r. Bunlar;
1.Kay›t d›fl› ekonominin hacmini hane halk›n›n kay›t d›fl› ekonomideki sat›c›lardan yapt›klar› al›flveriflin de¤erini ölçmek suretiyle tespit etme anlay›fl›nda118 ,
2.Gizli istihdamla ilgili tespitler yaparak bu tespitlere dayal› tahmin yapma anlay›fl›nda119
ve
118 James D.Smith 1981 y›l›nda ABD'deki kay›t d›fl› ekonominin (yasad›fl› ekonomik faaliyetler hariç)
hacmini ölçmek için anket yöntemini kullanm›flt›r. Haz›rlanm›fl olan anket sorular› Ayl›k Tüketici
Davran›fllar› Anketi'ne ilave edilmifl ve 2100 aileye da¤›t›lm›flt›r. Söz konusu ankette her aileye sokak
sat›c›lar›ndan (baflka deyiflle iflportac›lardan) yapt›klar› al›flverifllerle ilgili sorular sorulmufltur. Yap›lan
anketle; yasad›fl› ekonomik faaliyetler d›fl›nda olup ulusal hesaplarda kapsanmayan ekonomik faaliyet
lerin hacmini ölçmek, sat›c›lar›n özellikleri (emekli, iflsiz, düzenli iflte çal›flan) ile al›c›lar›n özellikleri ve
tüketicileri kay›tl› ekonomiden kay›t d›fl› ekonomiye yönelten sebeplerin neler oldu¤u bulunmaya
çal›fl›lm›flt›r. Çal›flmada kay›t d›fl› ekonomide ifllem gören on befl çeflit mal ve hizmet s›n›f› tespit edilmifltir. Bu gruptaki mal ve hizmetlerden en çok ifllem görenin ev tamirleri ile yiyecek oldu¤u tespit edilmifltir. Di¤erleri s›ras›yla; çocuk bak›c›l›¤›, ev içi hizmetleri, araba tamiri, seyyar sat›lan mallar, antika
ve ikinci el eflya, çim biçme ve bahçe hizmetleri, ders verme , alet tamiri, yetiflkin bak›m› (adult care),
kozmetik hizmetleri, dikiflle ilgili hizmetler, haz›r yemek). Kay›t d›fl› ekonominin hacminin, bu yönteme
göre, 42 milyar dolar civar›nda oldu¤u ve her befl Amerikan ailesinden dördünün kay›t d›fl› ekonomideki
sat›c›lardan mal ve hizmet sat›n ald›klar› tespit edilmifltir. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. James D. Smith,
"Measuring the Informal Economy" Annals, AAPSS, 493, September 1987, ss.83-99. Ayr›ca bkz.
United States of Amerika Department of Labour, a.g.ç., s.10-12.
119 Anket yöntemiyle, istihdamla ilgili veri elde ederek bu verileri kay›t d›fl› ekonominin hacminin tahmininde kullanmak üzere ‹talya'da yap›lm›fl üç çal›flma tespit edilmifltir. Bunlardan birincisi; CENSIS
SURVEY olarak adland›r›lm›flt›r. Kay›t d›fl› istihdamla ilgili olarak ülke çap›nda yap›lm›fl bir anket
çal›flmas›d›r. Çal›flmaya göre ar›zi emek faaliyeti (irregular Labour) ve ikinci iflin, kay›tl› faaliyetlerin
yaklafl›k olarak %5.6's› civar›nda oldu¤u tahmin edilmifltir. ‹kinci çal›flma, Torino Ticaret Odas›n›n
yapt›¤› anket çal›flmas›d›r. Çal›flmada bir yada iki grup incelenmifl ve yar› k›rsal alanda iflin (saat olarak)
%53.7’sinin kay›t d›fl› iflçilerce yap›ld›¤› büyük fabrikalar›n yan›ndaki di¤er alanlarda ise (yine
çal›flma saatlerinin) %19.2'sinin kay›t d›fl› oldu¤u tespit edilmifltir. Üçüncü çal›flma, sanayi ve
tar›msal alanda yap›lan bir çal›flmad›r. Çal›flmaya göre, tar›msal alandaki çal›flma saatlerinin %
34'ünün sanayi alan›nda ise çal›flma saatlerinin %24.5'unun kay›t d›fl› iflçilerce yerine getirildi¤i
tespit edilmifltir. Çal›flmalar karfl›laflt›r›ld›¤›nda tar›msal alanlarda ar›zi (düzensiz-irregular) eme¤in daha
yüksek oranda oldu¤u, sanayi alan›nda ise ikinci iflin yo¤un oldu¤unu görmekteyiz. Ayr›nt›l› bilgi için
bkz. Daniela Del Boca ve Francesco Forte, a.g.m., s. 128. Ayr›ca ‹talya'da ISTAT (Istituto Centrale di
Statistica) taraf›ndan yap›lan anket çal›flmas› "gizli ekonomiyi de¤il gizli iflçilerin say›s›n› tespit etmeye
yarad›¤›" iddia edilerek elefltirilmifltir. Bkz. Phillipe Barthelemy "The Macro Economic Estimates of
The Hidden Economy: A Critical Analaysis", Review of Income and Wealth, 34, 1988, s. 184.
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3.Hane halk› düzeyinde gelir ve harcama aras›ndaki z›tl›ktan yola ç›karak kay›t
d›fl› ekonominin hacmini tahmine yönelik anlay›flta 120.
1.1.2. Karma Yöntem
Amerika'da kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin etmek amac›yla IRS taraf›ndan uygulanm›fl bir yöntemdir 121. Amerika’da GSMH tahmini, gelir vergisi beyannamelerinde beyan edilen gelirden hareketle yap›ld›¤› için, gelir vergisi beyannamelerine yans›mayan baflka deyiflle beyan d›fl› gelir toplam›n›n kay›t d›fl›
ekonominin hacmine eflit olaca¤› kabul edilmifltir. Yöntemde beyan d›fl› gelirin;
beyannamelerde beyan edilmeyen yasal kaynakl› gelir, yasad›fl› kaynakl› beyan
d›fl› gelir ve kay›t d›fl› üretim sonucunda beyan d›fl› kalm›fl gelirlerden ibaret oldu¤u kabul edilmifl ve bu bileflenlerden her birinin hacminin tespitinde farkl›
yöntemler uygulanm›flt›r. Farkl› yöntemlerin ayn› anda kullan›m› yöntemin
"karma yöntem" olarak adland›r›lmas›na sebep olmufltur.
Karma yöntem içinde toplam beyan d›fl› gelirin hacmini tahmin etmeye yönelik
uygulanan yöntemler; karfl›laflt›rma yöntemi, denetim ve anket yöntemidir.
Beyan d›fl› yasal kaynakl› gelirin tespiti için uygulan›lan denetim ve karfl›laflt›rma yöntemidir. Bu yöntem, bir taraftan beyannameler üzerinde denetim elemanlar›n›n yapt›¤› yo¤un denetimler sonucu tespit edilen gelir miktar› ile mükelleflerce beyan edilen gelir miktar›n›n karfl›laflt›r›lmas›, di¤er taraftan da vergi beyannamelerinde belirtilmifl sosyal güvenlik kay›tlar›yla sosyal güvenlik kurumundaki kay›tlar›n karfl›laflt›r›lmas› ve aradaki fark›n analiz edilmesi fleklinde
uygulanm›flt›r. Burada iki can al›c› varsay›m yap›lm›flt›r. Bunlardan birincisi,
yasal kaynakl› beyan d›fl› gelirin do¤ru miktar›n›n örnek olarak seçilmifl beyannamelerin yo¤un denetimi ile ortaya ç›kar›labilece¤i, ikincisi ise denetçilerin
vergi beyannameleri üzerinden beyan d›fl› gelirin yakalanmas›nda baflar›l› olduklar›d›r.Beyan d›fl› yasal olmayan gelirlerin hacmi, yasad›fl› mal ve hizmetlerin tüketim ve sat›fl tahminlerine dayal› olarak tahmin edilmifltir. Yasad›fl› mal
ve hizmetlerin tüketim ve sat›fl› ile ilgili bilgiler adalet istatistiklerinden elde
edilmifltir. Bu bileflenle ilgili tahminlerin yap›lmas› s›ras›nda da yine pek çok ayr›nt›l› varsay›m yap›lm›flt›r.
Seyyar sat›c›lar›n (baflka deyiflle kay›t d›fl› mal arz edenlerin) sebep olduklar› be-

120 Andrew Dilnot ve C.N. Morris, "What do We Know About the Black Economy in the United
Kingdom?", The Underground Economy in the U.S and Abroad, Ed. Vito Tanzi, a.g.e., s.169.
121 Yöntem Amerika'daki ‹ç Gelirler ‹daresi (Internal Revenve Service) taraf›ndan gelifltirilmifltir. Ayr›nt›l›
bilgi için bkz. Berdj Kenadjian, "The Direct Approach to Measuring the Underground Economy ›n the
United States: IRS Estimates of Unreported Income", The Underground Economy in the U.S and
Abroad, Ed. Vito Tanzi, a.g.e., s.93-101.

120

Dördüncü Bölüm - KAYIT DIfiI EKONOM‹N‹N BOYUTLARI

yan d›fl› gelirin hacmi ise anket çal›flmalar› sonunda elde edilen bilgilere dayal›
olarak tahmin edilmifltir. Bu bileflenle ilgili tahmin yap›lmas›nda, kay›t d›fl› üretim yapan veya mal satanlar›n anket yapan kiflilere gerçek gelirlerini tamamen
beyan ettikleri varsay›lm›flt›r.
Çal›flma sonunda, ABD'de 1976 y›l›ndaki kay›t d›fl› ekonominin (beyan d›fl› ekonomi olarak) 100 milyar dolar ile 135 milyar dolar civar›nda oldu¤u tahmin edilmifltir. Bunun GSMH’ ya oran›; % 5.9 ile % 7.9 civar›ndad›r.
1.2. Dolayl› Ölçme Yöntemleri
Bu yöntemler, kay›t d›fl› ekonominin hacmini ölçmek bak›m›ndan makro ekonomik göstergeleri kulland›klar› için "makro ölçümler" olarak da isimlendirilmifllerdir. Makro ölçümler, belli bir ülkede belli zaman süresi içinde belli ekonomik
göstergelerin seyrinden hareketle kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin ederler.
Makro göstergelerden hareket ettikleri için dolayl› oldu¤u kabul edilen çok say›da yöntem gelifltirilmifltir. Her yöntemin esas ald›¤› ve izledi¤i göstergeler birbirinden farkl› olmufltur. Bazen GSMH'n›n de¤iflik yönlü hesaplamalar›, bazen
istihdam ve nüfus rakamlar› bazen de parasal de¤iflkenler (faiz, vadeli mevduat,
vadesiz mevduat, nakit gibi) esas al›nm›flt›r. Mikro yöntemlerde oldu¤u gibi her
yöntemin kay›t d›fl› ekonomi ad› alt›nda tahmine dahil etti¤i unsurlar birbirlerinden farkl› olmufltur. Her yöntemin bu kavrama hangi unsurlar› dahil etti¤i, yöntemi
gelifltiren kiflinin kay›t d›fl› ekonomiyi nas›l tan›mlad›¤›na bakarak görülebilmektedir.
Dolayl› yöntemler; karfl›laflt›rma yöntemi, parasalc› yaklafl›mlar, istihdam yaklafl›m› ve üretim girdilerini esas alan yaklafl›m olmak üzere dört bafll›kta toplanabilir. Bu yöntemler; özellikleri, varsay›mlar›, nas›l uyguland›klar› ve yöntemlere yöneltilen elefltiriler bak›m›ndan ayr› ayr› ele al›nacakt›r.
1.2.1. Gelir ve Harcama Aras›ndaki Uyumsuzluk
Bu yöntem gelir ve harcamalar›n karfl›laflt›r›lmas› esas›na dayal›d›r .122 Karfl›laflt›rma ulusal düzeyde ve hane halk› düzeyinde yap›l›r. Ulusal düzeyde,
GSMH’n›n gelir ve harcama yöntemlerine göre tahmin edilen büyüklükleri karfl›laflt›r›l›r. Hane halk› düzeyinde ise, hane halk› anketlerine dayal› olarak birbirinden ba¤›ms›z elde edilen gelir ve harcama tahminleri karfl›laflt›r›l›r.

122 Bu konudaki ayr›nt›l› bilgi için bkz.Kerrick Maccafee, a.g.m., s.147-159., Andrew Dilnot ve C.N.
Morris, a.g.m., s.169. Bruno S.Frey ve Werner W. Pommerehne, "Measuring the Hidden Economy:
Though This Be Madness, There is Method in it", The Underground Economy in the U.S and
Abroad, Ed.Vito Tanzi, a.g.e., s.6-7.
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Belli bir dönemde gelir ve harcama yönünden hesap edilen GSMH rakamlar›n›n
birbirine uymas› gerekir. Ancak, genellikle harcamalar›n gelirlerden fazla olmas› fleklinde bir uyumsuzluk gözlenir. Bu uyumsuzlu¤un bafll›ca üç hatadan kaynakland›¤› kabul edilmektedir. Bu hatalar;
1.Faktör gelirlerinin oldu¤undan düflük beyan edilmesi,
2.Zamanlama hatalar› 123,
3.Di¤er hesaplama hatalar› (istatistiksel hatalar, veri kaynaklar›ndan kaynaklanan hatalar)
Zamanlama ve di¤er hesaplama hatalar› tesadüfi görülürken, GSMH'n›n gelir ve
harcama yönlü hesaplar› sonucu elde edilen rakamlar aras›ndaki farkl›l›¤›n beyan d›fl› geliri gösterdi¤i varsay›l›r.
‹ki rakam aras›ndaki uyumsuzlu¤a gerek gelir gerekse harcama hesaplar›nca yakalanamayan yahut bu hesaplara dahil edilmeyen gelir ve harcamalar›n varl›¤›
da sebep olmaktad›r. GSMH'n›n gelir ve harcama yönlü hesaplar›n›n birbirinden
farkl›laflmas›na sebep olan durumlar› gelir ve harcama hesab›n› etkileyen durumlar olarak iki kategoride incelemek mümkündür.
1.2.1.1. GSMH'n›n Gelir Yönlü Hesab›n› Etkileyen Unsurlar
Gelir yöntemine göre GSMH’n›n tahmin edilmesi durumunda beyannamelere
yans›mayan gelirler, GSMH hesab›nda da görülmeyecektir. Buna sebep olan unsurlar› flöyle s›ralamak mümkündür;
-Enformel üretim olarak adland›r›lm›fl birtak›m ekonomik faaliyetler ile bunlar
sonucu elde edilen gelirler, ölçülmelerindeki güçlükler nedeniyle GSMH hesab›na dahil edilemezler. Bu sebeple bu tür faaliyetler sonucu do¤an gelirlerin
GSMH'n›n gelir yönlü hesab› d›fl›nda b›rak›lmas› gelenek olmufltur. Geleneksel
olarak GSMH hesab› d›fl›nda b›rak›lan faaliyetler aras›nda; iflportac›l›k, bebek
bak›c›l›¤›, temizlikçilik, ev içi üretim, çevre düzenlemesi, evin bahçesinde meyve sebze üretimi say›labilir.
-Yasad›fl› ekonomik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler de gelenekler gere¤i
pek çok ülkede hesaplama d›fl›nda tutulurlar. Uyuflturucu ticaretinden, tefecilikten, yasad›fl› kumardan elde edilen gelirler bu kategoride de¤erlendirilebilir.
-Ay›n fleklinde elde edilen gelirler de GSMH hesab›na girmezler. Çal›fl›lan yerdeki otomobil, telefon, fotokopi makinesi gibi araçlar›n çal›flanlarca özel ihti-

123 Burada zamanlama hatalar› ile kastedilen, bir mübadeleye taraf olanlar›n o mübadeleyi farkl› zaman
dilimleri içinde göstermeleridir.
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yaçlar›n giderilmesi amac›yla kullan›lmas› yahut çeflitli malzemelerin afl›r›lmas› 124 fleklinde sa¤lanan menfaatler, ay›n fleklindeki gelir olarak kabul edilmektedir. Bu gelirler GSMH'n›n hesab›na do¤al olarak dahil edilememektedir.
-Kendi iflini yapanlar›n (self-employment) gelirlerinden beyan etmedikleri k›s›m
ile ikinci iflte çal›flanlar›n beyan etmedikleri gelirleri de GSMH hesab›nda dikkate al›nmazlar.
Di¤er faktör gelirlerinin oldu¤undan daha düflük beyan edilmesi halinde de beyan edilmeyen k›s›m GSMH hesab›na girmez.
1.2.1.2. GSMH'n›n Harcama Yönlü Hesab›n› Bozan Unsurlar
Söz konusu unsurlar› flöylece s›ralamak mümkündür;
-Yasad›fl› mal ve hizmet sat›n alan harcamalar (uyuflturucu ve keyif verici maddelere)
-Enformel üreticilerin üretimleri kay›tl› olmad›¤› için bu flekilde üretilen mallara yönelik harcamalar da kay›tlara dolay›s›yla da GSMH'n›n hesab›na girmez ve
gizli kal›r,
-Al›c›lar›n katma de¤er vergisini ödemekten kurtulmak amac›yla sat›c›larla anlaflmalar› sonucunda da söz konusu harcamalar›n de¤eri GSMH hesab›nda yer
almazlar,
-Kaçakç›l›k yoluyla ülkeye giren mallar›n sat›fl›ndan elde edilen gelirler beyan
edilmemekte ve böylece GSMH hesab›na dahil edilmemektedirler. Ancak bu
yolla elde edilen gelirlerin ülke içindeki di¤er mal ve hizmetlere yönelmesi halinde GSMH'n›n harcama yönlü de¤eri ülkeye giren kaçak mallar›n de¤eri kadar
yükselir.
Söz konusu gelirlerin yurtd›fl›ndaki bankalara ç›kar›lmas› yahut yurt d›fl›nda harcanmas› halinde ise harcama yönlü GSMH rakam›nda sözü edilen fliflkinlik görülmez.
Bu yöntem, ilk defa ‹ngiltere'de 1978 y›l›nda uygulanm›flt›r ve kay›t d›fl› ekonominin, ölçülen GSMH’n›n %2,5-3'ü civar›nda oldu¤u tahmin edilmifltir.

124 Afl›rma ad› alt›nda toplanabilecek faaliyetler çok çeflitlidir. ‹flyerindeki çeflitli eflya ve hizmetlerin
afl›r›lmas›n›n yan› s›ra, "zaman h›rs›zl›¤›" da afl›rma olarak kabul edilmektedir. ‹flyerinde iflin yap›lmas›
için verilmifl sürenin çal›flanlarca; ifle geç gelip geç gitmek, ö¤le tatillerini uzatmak, müflterilerle olan
görüflmeleri normalden fazla süre harcayarak yapmak, iflyerindeki di¤er kiflilerle dostluk kurup onlarla
sohbet etmek, özel telefon görüflmemeleri yapmak, ziyaretçi kabul etmek, ifli yavafllatmak, hayal kurmak
gibi çeflitli yollara baflvurularak harcanmas› zaman h›rs›zl›¤› olarak nitelendirilmifltir. Bu konu ile ilgili
olarak bkz. Kerrick Macafee, a.g.m., s.151. Osman Altu¤, a.g.e., s.145-147.
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Gelir ve harcamalar aras›ndaki uyuflmazl›ktan hareket eden bu yöntemin yurtd›fl›ndan veya yurtd›fl›na transferlerin söz konusu oldu¤u, alt›n ve döviz gibi tasarruf araçlar›na yat›r›m e¤iliminin artt›¤› dönemlerdeki kay›t d›fl› ekonominin hacmiyle ilgili sa¤l›kl› netice veremeyece¤i temel varsay›m›ndan da anlafl›lmaktad›r.
1.2.2. Parasalc› Yaklafl›mlar
Kay›t d›fl› ekonominin hacminin tahmininde parasal alandaki izlerden hareket
ettikleri için; sabit oran yaklafl›m›, mübadele yaklafl›m› ve ekonometrik yaklafl›m parasalc› yaklafl›mlar olarak isimlendirilmifltir.
Daha önce de belirtildi¤i gibi her yöntemin kay›t d›fl› ekonomi içine dahil ettikleri unsurlar birbirinden farkl› oldu¤u için ölçülen fleyler ayn› de¤ildir. Bu özellik parasal yaklafl›mda da görülmektedir. Nitekim mübadele yaklafl›m› ile sabit oran yaklafl›m› kay›t d›fl› ekonomiyi, ölçülmesi gerekti¤i halde ölçülmemifl olan bütün ifllemler olarak tan›mlarlar. Dolay›s›yla, bu yöntemler kay›t
d›fl› ekonominin tüm unsurlar›n› kapsar niteliktedir veya kapsar nitelikte
olmas› hedeflenmifltir. Ekonometrik yaklafl›m kay›t d›fl› ekonomiyi, beyan edilmedi¤i veya eksik beyan edildi¤i için resmi istatistiklerce ölçülmeyen GSMH
olarak tan›mlad›¤›ndan, ölçülen fleyin asl›nda kay›t d›fl› ekonominin bir bilefleni
olan beyan d›fl› ekonomi oldu¤u görülmektedir.
1.2.2.1. Sabit Oran Yaklafl›m› (Para Talebi veya Emisyon Yaklafl›m›)
Parasal verilerden yararlan›larak kay›t d›fl› ekonominin hacminin tahminine yönelik gelifltirilen ilk yöntemdir 125.
Yöntemin de¤iflik taraflar› vurgulanarak baz› eserlerde "sabit oran yaklafl›m›"126
baz› eserlerde de "para talebi yaklafl›m› "127 olarak isimlendirilmifltir.
Sabit oran yaklafl›m›nda nakit para miktar›n›n (C), vadesiz mevduata (D) oran›
(C/D) esas al›nmakta ve baz› varsay›mlar yap›lmaktad›r. Söz konusu varsay›mlar;
-Kay›t d›fl› ekonomideki ifllemler “nakit” arac›l›¤› ile gerçeklefltirilir. Çek kullan›lmamaktad›r. Buna dayal› olarak, kay›t d›fl› ekonomideki ifllemler ile nakit
ödemeler aras›nda birebir iliflki kurulmufltur. Bu varsay›ma dayal› olarak, nakit

125 ‹lk defa Phillipe Çagan taraf›ndan 1958'de gelifltirilmifl olan yöntem daha sonra Gutmann'›n 1977'de
uygulamas›yla popüler olmufltur.
126 Bkz. Bruno S. Frey, Werner W.Pommerehne, "The Hidden Economy State and Prospects for
Measurement ", Review of Income and Wealth, 30, 1984, s.8.
127 Friedrich Scheide, "The Possibilities of Reducing the Shadow Economy Through Major Tax Reforms:
An Emprical Investigation for Austria", Public Finance and Irregular Activities, International Institute
of Public Finance 49th Congress, Berlin 23-26, August, 1993, s.6.
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oran›ndaki bir art›fl kay›t d›fl› ekonomide yer alan ifllemlerdeki (mübadelelerdeki) art›fl›n bir iflareti olarak de¤erlendirilmifltir 128.
-Kay›t d›fl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z› ile kay›tl› ekonomideki paran›n
dolafl›m h›z› ayn›d›r.
-Belli bir zamandaki C/D oran› "normal" olarak kabul edilir ve bu oran›n "sabit"
oldu¤u varsay›l›r. Buna dayal› olarak, C/D'nin sabit oldu¤u y›l (yahut y›llarda)
kay›t d›fl› ekonominin olmad›¤› varsay›l›r 129. Nakit miktar›n›n normal olarak
kabul edildi¤i seviyeye göre fazla kullan›m›, "afl›r› kullan›m" olarak ifade edilir
ve bu sabitli¤i bozar. Sabitli¤in bozulmas› kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›n›n bir
göstergesi olarak kabul edilir 130.
Yaklafl›m kay›t d›fl› ekonomideki geliri tahmin etmek için öncelikle M1, para arz›n›n çeflitli biçimlerini incelemifltir. Dolafl›mdaki toplam para miktar›n›n (CC);
kay›t d›fl› ekonomideki (CCu) ve kay›tl› ekonomideki para miktar›n›n (CCr) toplam›ndan, toplam vadesiz mevduat›n (DD) ise; kay›t d›fl› ekonomideki (DDu) ve
kay›tl› ekonomideki vadesiz mevduat (DDr) toplam›ndan olufltu¤u kabul edilir.
Yukar›daki varsay›mlara dayal› olarak kay›t d›fl› ekonominin (kay›t d›fl› gelir)
ölçülebilmesi için çok say›da eflitlik gelifltirilmifl ve sonuçta; kay›t d›fl› gelirin
(GNPu), kay›t d›fl› ekonomideki nakit para miktar› (CCu) ile kay›t d›fl› ekonomide ki paran›n dolafl›m h›z›n›n çarp›lmas› sonucu elde edilece¤i kabul edilmifltir 131.
Sabit oran yaklafl›m› yap›lan teorik varsay›mlara karfl› çok duyarl›d›r. Bu duyarl›l›k sebebiyle çok say›daki yazar taraf›ndan elefltirilmifltir.
Yönteme yöneltilen elefltiriler üç noktada yo¤unlaflm›flt›r;

128 Bruno S. Frey ve Werner W. Pommerehne "Measuring the Hidden Economy: Through This Be
Madness, There is Method ›n It", The Underground Economy in the U.S and Abroad, Ed. Vito
Tanzi, a.g.e., s.13-15.
129 Belli bir y›la ait C/D oran› "normal" olarak kabul edilerek çal›flmaya esas al›nabilece¤i gibi, belli bir
zaman aral›¤›ndaki C/D oranlar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› da al›nabilir.
130 Söz konusu yaklafl›m›n ABD'de uygulanmas› s›ras›nda;
-1937-1941 y›llar› temel y›l olarak seçilmifl ve C/D oran›n›n normal düzeyi olarak bu y›llardaki C/D
oranlar›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› esas al›nm›flt›r.
-1937-1941 aral›¤›nda hiç kay›t d›fl› ekonominin olmad›¤› varsay›lm›flt›r. Bkz. Bruno S.Frey ve Werner
W.Pommerehne, a.g.m., s.13.
131 Kullan›lan formüller; Vr=Vg=V, C=Cr+Cg, C/D=k,Cr=(C/D), D=k.D, Cg=C-Cr=C-kD,Vr=Yr/(1+k).D,
Vr=Yr/(1+k).D, Kay›t d›fl› Ekonomi=Vr.Cg. Burada, Vr kay›tl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›, Vg,
kay›t d›fl› ekonomide paran›n dolafl›m h›z›, Cr kay›tl› ekonomideki nakit para miktar›, Cg, kay›t d›fl›
ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›, k C/D’nin incelenen dönemdeki en düflük oran›d›r.
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Birinci elefltiri, paran›n dolafl›m h›z›n›n, kay›t d›fl› ekonomi ile kay›tl› ekonomide ayn› oldu¤una dair yap›lm›fl varsay›ma yöneliktir. Gerçekte kay›t d›fl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›n›n, kay›tl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›ndan
yüksek olabilece¤i ileri sürülmüfltür.
E¤er kay›t d›fl› ekonomideki ekonomik birimlerin, gizli gelirlerini dayan›kl› veya dayan›ks›z tüketim mallar›n› sat›n almak için h›zla harcayabilecekleri düflünülürse bu do¤ru olur. Fakat, kara paran›n belli bir süre gizli kalmas› ve harcanmamas› gerekiyorsa kay›t d›fl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z› resmi ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›ndan düflük olacakt›r. Bu sebeple kay›t d›fl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›n›n, kay›tl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›na eflit
oldu¤unu varsaymak teorik olarak pek tatmin edici bulunmamaktad›r 132.
‹kinci elefltiri, temel y›l seçimiyle ilgilidir. Temel y›l seçiminin de¤iflmesi durumunda kay›t d›fl› ekonomisinin hacmi hakk›nda yap›lan tahminin farkl›laflt›¤›
ileri sürülmüfltür.
Üçüncü elefltiri, C/D oran›n›n sabit varsay›lmas›na ve orandaki bir de¤iflikli¤in
nakit miktar›ndaki bir art›fltan kaynakland›¤›na ve nakit, kay›t d›fl› ekonominin
vazgeçilmez arac› oldu¤u için, bu durumun kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›na iflaret gösterilmesine dairdir 133. Oysa C/D oran›ndaki de¤iflikliklerin sadece nakit
miktar›ndaki art›fla ba¤lanamayaca¤› söz konusu oran› etkileyen çok say›da faktörün oldu¤u belirtilmifltir . C/D oran›ndaki art›fl›n nakitteki art›fltan çok vadesiz
mevduattaki yavafllamaya ba¤l› olabilece¤i çok say›daki yazar taraf›ndan belirtilmifltir.134 Ayr›ca yap›lan ekonometrik çal›flmalar sonucu C/D oran›nda gözlenen art›fl›n vadesiz mevduattaki geliflmeler taraf›ndan gerçeklefltirildi¤i gösterilmifltir 135.
Bütün bunlara ra¤men literatürde dün oldu¤u gibi bugün de en yayg›n kullan›lan yöntem budur.

132 Bkz. Phillipe Barthalemy a.g.m., s.186.
133 Bu elefltiri parasal yaklafl›m Vito Tanzi taraf›ndan ABD için uyguland›¤›nda Garcia ve Pak (1979)
taraf›ndan yap›ld›. Bkz. Friedrich Scheide, a.g.m., s.6.
134 Cagan'›n 1958'de yapm›fl oldu¤u çal›flmada nakit ile di¤er parasal faktörler (vadesiz mevduat veya
di¤er araçlar) aras›ndaki iliflkiyi etkileyen çok say›da faktörün varl›¤›ndan bahsedilmifltir. Bkz. Bruno
S.Frey ve Werner W.Pommerehne, (1984), a.g.m., s.9. C/D oran›n› etkileyen di¤er faktörler için bkz.
Philippe Barthalemy a.g.m., s.185.
135Bkz. Bruno S. Frey ve Werner Pommerehne, a.g.m., s.9. ABD iç gelirler idaresinin çal›flmas› da nakit
teki art›fl için en güçlü etkenin hane halk› tasarruflar› oldu¤unu göstermifltir.
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1.2.2.2. Ekonometrik Yaklafl›m:
Ekonometrik yaklafl›m, sabit oran yöntemi esas al›narak gelifltirilmifl bir yöntemdir 136. Model, kay›t d›fl› ekonominin yan› s›ra bunun sebep oldu¤u vergi
kayb›n›n boyutu da ölçmeye yöneliktir.
Modelde kay›t d›fl› ekonominin hacmi nakit talebine dayal› olarak tespit edilmeye çal›fl›ld›¤› için yine "kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerde nakdin bir araç olarak
kullan›ld›¤›" varsay›m›nda bulunulmufltur. Bankac›l›kta gizlili¤in olmad›¤› ülkelerde bankac›l›k sistemi üzerindeki denetimin kay›t d›fl› ekonomi ifllemlerinin
bankac›l›k sistemi d›fl›nda oluflmas›na sebep olaca¤› belirtilmifltir. Gelirin son
birimi (son lira) üzerine konulan gelir vergisi oran›n›n (ki buna marjinal vergi
oran› denir), gelirin vergi otoritelerinden kaç›r›l›p kaç›r›lmayaca¤›n› belirleyece¤i, gelir vergisi yükü artt›kça bireylerin vergi kaç›racaklar› ve nakit kullan›lan
ifllemlerde vergiyi kaç›rman›n daha kolay oldu¤u belirtilmifltir. Gelir vergisi yükü artt›kça bireylerin nakit taleplerinin artaca¤› varsay›m› alt›nda C/M2 oran›ndaki art›fl›n, kay›t d›fl› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤›n›n hacmini artt›rd›¤› ileri
sürülmüfltür.
Kay›t d›fl› ekonominin yaratt›¤› vergi kayb›n›n tahmini için iki varsay›mda daha
bulunulmufltur. Bu varsay›mlar;
1. Kay›t d›fl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z› ile kay›tl› ekonomideki paran›n
dolafl›m h›z›n›n ayn›d›r.
2. Kay›t d›fl› gelirler için ortalama vergi yükümlülü¤ü yasal gelirlerdeki gibi olmal›d›r.
Model, basit sabit nakit oran› (C/D) yönteminden hareketle oluflturulmufl olmakla beraber, nakit oran› yönteminin "C/D oran›n›n sadece vergiler ve devlet düzenlemelerince etkilenece¤i" fleklindeki varsay›m›n› elefltirmifltir. C/D oran›n›n
vergiler d›fl›ndaki çok say›daki faktör taraf›ndan etkilenebilece¤i ileri sürülerek 137

136 Söz konusu yöntem Vito Tanzi taraf›ndan ABD'de 1929-1976 dönemi esas al›narak kay›t d›fl› ekonominin hacminin tahmini amac›yla gelifltirilmifltir. Yöntem sadece kay›t d›fl› ekonominin hacmini ölçmekle kalmam›fl kay›t d›fl› ekonominin yaratt›¤› vergi kayb›n›n büyüklü¤ü de ölçülmüfltür. Bkz. Vito Tanzi,
"Underground Economy and Tax Evasion in the U.S: Estimates and Implications", a.g.m., s.74-81. Söz
konusu yöntem Klovland taraf›ndan 1910 ile 1965 y›llar› aras›nda çeflitli periyotlarda ‹sveç ve Norveç'
deki kay›t d›fl› ekonominin hacminin tahmininde de kullan›lm›flt›r. Bkz. Bruno S.Frey ve Werner
W.Pommerehne, a.g.m., s.10-11.
137Nakit oran›n›n (C/M2) yasal ve yasad›fl› faktörlerce etkilendi¤i ileri sürülmüfltür. Yasal faktörler; uzun
dönemli (yap›sal) faktörler ve k›sa dönemli (çevrimsel) faktörler olarak iki bafll›kta toplanm›flt›r. Uzun
dönemli faktörler; kredi kartlar›n›n kullan›lmaya bafllanmas› yahut kullan›m›ndaki art›fl, kifli bafl›na seyahat hacmi, flehirleflme derecesi, ticari bankalar›n kollar›n› ülke çap›na yaymalar› olarak k›sa dönemli faktörler ise; gelirin kompozisyonu, nakit tutman›n vadesiz mevduata göre nispi maliyeti olarak
belirtilmifltir. Yasad›fl› faktörlerin tek bafl›na (vergiler olmasayd› da) nakit oran›n› etkileyebilece¤i
yasad›fl› faaliyetlerin nakit kullan›larak gerçeklefltirildi¤i varsay›m›na dayal› olarak ileri sürülmüfltür.
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nakit talebini etkileyebilecek de¤iflkenler tespit edilip ekonometrik modele dahil
edilmifltir. Söz konusu modele dayal› olarak kay›t d›fl› ekonominin hacmi tahmin
edilmifltir 138. Tahmin edilen kay›t d›fl› gelirin miktar› toplam para miktar›ndan
(M1) ç›kar›larak yasal gelirin (kay›tl›) miktar› belli bir y›l için hesaplanmaktad›r. Seçilen y›ldaki nominal GSMH' n›n yasal para tahminine bölünmesiyle, yasal paran›n dolafl›m h›z› elde edilmektedir. Yasal paran›n dolafl›m h›z›n›n yasad›fl› paran›n dolafl›m h›z› ile ayn› oldu¤u varsay›m› alt›nda kay›t d›fl› ekonominin hacmi tahmin edilmifl olmaktad›r.
Daha sonra, "kay›t d›fl› gelirler için ortalama vergi yükümlülü¤ünün yasal gelirlerdeki gibi olmas› gerekti¤i" varsay›m›ndan hareketle vergi kayb›n›n boyutu da
hesaplanmaktad›r.
Yöntem hem teorik hem de ampirik yönden elefltiriler alm›flt›r. Teorik elefltiriler
öncelikle kavramsal yönden ve modelin varsay›mlar›na yöneliktir. Kavramsal
yönden elefltiri, yöntemle kay›t d›fl› ekonomi ad› alt›nda ölçülmek istenen fleyin
ne oldu¤unun belirsiz oldu¤una dairdir 139. Yöntemde her ne kadar ölçülmek istenen fleyin, afl›r› nakit kullan›m› yoluyla yarat›lm›fl olan gelirlerden vergi idaresine beyan edilmemifl olan›n›n oldu¤u belirtilmifl olsa da söz konusu beyan d›fl›
gelirlerin GSMH'n›n hesaplar›nda yer al›p almad›¤›n›n “belirsiz "oldu¤unun ifade edilmifl olmas› söz konusu elefltirinin gelmesine sebep olmufltur.
Varsay›mlara yöneltilen elefltiriler ise flöyle s›ralanabilir;
-Bu konudaki ilk elefltiri vergi kaçakç›l›¤›n›n yap›ld›¤› ifllemlerin sadece nakitle

138 Model'de ba¤›ml› de¤iflken olarak C/D yerine C/M2 seçilmifl ve kullan›lm›flt›r . C/M2'yi etkileyen
ba¤›ms›z de¤iflkenler olarak;-Kiflisel gelir vergilerinin kiflisel transfer gelirlerine oran› (T1)
-En üst dilim yasal vergi oran› (T2),-Faiz gelirleri üzerindeki vergi oran›n›n a¤›rl›kl› ortalamas› (T3)
-Ücret ve maafllar›n kiflisel gelirdeki pay› (w),-Vadeli mevduata uygulanan faiz oran› (R),-Milli gelir
hesaplardan ç›kar›lan reel kiflisel gelir (Ym),-Friedman ve Schwartz'ca tahmin edilen reel kifli bafl›na
gelir (Yp) modele dahil edilmifltir. Regresyon modeli;C/M2= a0+a1Tt+a2Wt+a3Yt+a4Rt+Vt
fleklinde oluflturulmufltur. Burada t, belli bir y›l› ifade eder. V1, hata anlam›nda kullan›lm›flt›r.
Tt:Belli y›ldaki ortalama vergi oran›n›,Wt:Belli y›ldaki ücret, maafllar›n kiflisel gelirdeki yeri,
Yt:Belli y›l için ulusal gelir hesaplar›ndan ç›kar›lan reel kiflisel geliri, Rt:Belli y›lda vadeli mevduata
uygulanan faiz oran›n› göstermektedir.
Kay›t d›fl› ekonomi ve vergi kaçakç›l›¤›n›n hacmini ölçmek için modeldeki de¤iflkenlerin önce belli bir
y›ldaki (t y›l› modelde 1976 olarak al›nm›flt›r) de¤eri kullan›lmakta ve nakit oran› de¤eri (Ct') elde
edilmekte, daha sonra modelde di¤er de¤iflkenlerin de¤eri ayn› iken vergi de¤iflkeninin de¤eri s›f›ra
eflitlenerek tekrar nakit oran› de¤eri (Ct") elde edilip iki nakit oran› aras›ndaki fark al›nmaktad›r.
Bulunan de¤er (Ct'-Ct") yasad›fl› nakdin de¤eri olarak kabul edilmekte ve buna vergilerdeki de¤iflikli¤in
(vergi oranlar›ndaki art›fl›n) sebep oldu¤u ileri sürülmektedir.
139Bu konudaki elefltiri için bkz. Shankar Acharya , "The Underground Economy in the U.S Comment on
Tanzi", IMF Staff Papers, Vol. 31, 1984, Washington D.C , s.742-751.
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gerçeklefltirildi¤i varsay›m›na yöneliktir 140. Söz konusu mübadelelerin ço¤unun
bankac›l›k sisteminde gerçeklefltirildi¤inin pek çok iktisatç› taraf›ndan kabul
edildi¤i ileri sürülmüfltür. Bu konuda yap›lan bir hane halk› araflt›rmas› da kan›t
olarak gösterilmifltir. Araflt›rma sonucuna göre ev tamirleri ve haz›r yemek hizmetlerinin kay›t d›fl› sat›n al›nmalar›n›n sadece %50'sinin nakitle gerçeklefltirildi¤i di¤er kay›t d›fl› hizmetlerin ise yaklafl›k %25-30'unun nakit d›fl›ndaki ödeme araçlar›yla gerçeklefltirildi¤i bulunmufltur.
Ayr›ca ABD'deki nakit oran›ndan hareketle kay›t d›fl› ekonominin hacmi hakk›nda sa¤l›kl› bilgi edinilemeyece¤i de ileri sürülmüfltür. Nitekim ABD dolar›
uluslararas› nakit olarak kullan›lmaktad›r 141.
-Bir di¤er elefltiri, yasal para ile yasad›fl› paran›n dolafl›m h›z›n›n ayn› oldu¤u
varsay›m›na yöneliktir. Bu varsay›m› destekleyen hiçbir kan›t olmad›¤› ve kay›t
d›fl› ekonomideki paran›n dolafl›m h›z›n›n yasal ekonomideki paran›n dolafl›m
h›z›ndan daha yüksek veya düflük olabilece¤i ileri sürülmektedir 142.
-Baflka bir elefltiri, gelirin vergi otoritelerine oldu¤undan düflük gösterilmesine
neden olan vergi d›fl› faktörlerin dikkate al›nmamas› ile ilgili olmufltur. Yasad›fl› faaliyetlerin yaratt›¤› gelirlerin nakit talebinde meydana getirece¤i art›fl›n bu
modelde izlenemeyece¤i ileri sürülmüfltür.
Modelin oluflturulmas›nda kullan›lan de¤iflkenlere yöneltilen elefltiriler ise;
-Modelin oluflturulmas›nda as›l amaç vergilerin kay›t d›fl› ekonominin hacmi
üzerindeki etkilerini belirlemek olmakla beraber vergi de¤iflkeni olarak modele
dahil edilen de¤iflkenlerin bu konudaki iliflkiyi aç›klamakta yetersiz oldu¤u ileri sürülmüfltür 143. Bu elefltiri, özellikle de "faiz gelirleri üzerinden al›nan vergi”
de¤iflkeninin kullan›lmas›ndan kaynaklanm›flt›r. Nitekim faiz gelirleri üzerinden
al›nan vergi, verginin di¤er gelir unsurlar› üzerindeki etkisini göstermez. Di¤er
bir vergi de¤iflkeni olan "kiflisel gelir vergisinin kiflisel transfer gelirlerine oran›"n›n da marjinal vergi oran›ndan çok ortalama vergiyi verdi¤i iddia edilmifltir.

140 Edgar L.Feige, "Re-examination of the Underground Economy ›n the U.S.A Comment on Tanzi", IMF
Staff Papers, Vol. 33, No.4, Dec. 1986, s.768-781.
141 ABD dolar› Liberya ve Samoa gibi ülkelerde ulusal para olarak kullan›lmakta di¤er birçok ülkede
(Bahamalar, Bermuda, Dominik Cumhuriyeti, Panama gibi) resmi paran›n yan› s›ra özgürce
kullan›lmaktad›r. Güney Amerika'n›n pek çok bölgesinde ve Uzak Do¤u'da milli para gibi kabul
edilmektedir. Bkz.Bruno S.Frey ve Werner W.Pommerehne (1984), a.g.m, s.11.
142 Bu konudaki elefltiri için bkz. Shankar Acharya, a.g.m., s.749.
143 Edgar L.Feige, a.g.m., s.773.
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-Vergi de¤iflkenleri ile ilgili bir di¤er elefltiri 144, ilave nakit talebini marjinal gelir vergisi oran›n›n belirledi¤ini ifade ettikten sonra ekonometrik modelde marjinal vergi oranlar›n›n de¤il ortalama vergi oranlar›n›n kullan›lmas›na iliflkin yap›lm›flt›r.
1.2.2.3. Mübadele Yaklafl›m›
Gözlenmeyen parasal ifllemler ile toplam parasal kay›t d›fl› gelirin hacmini tahmin etmek için gelifltirilmifltir 145. Fisher'in mübadele denklemine dayal›d›r. Söz
konusu denklem bilindi¤i gibi; MV=PT fleklindedir. Burada M; para arz›, V: paran›n dolafl›m h›z›, P: fiyatlar genel düzeyi, T: toplam ifllem hacmidir 146. MV
toplam parasal ödemelerin hacmini, PT ise toplam ifllem hacmini vermektedir.
Miktar teoremine göre, belli bir dönemde belli bir ülkede MV'nin PT' ye eflit olmas› gerekir. Prensip olarak yaklafl›mda MV'nin ve PT'nin birbirlerinden ba¤›ms›z tahminlerinin elde edilebilmesi halinde aradaki fark›n kay›t d›fl› geliri verece¤i kabul edilmifltir. Ancak, toplam ifllem hacmi kay›tl› ve kay›ts›z ifllemlerden
olufltu¤u için bu kolayca gerçekleflmez. Bu sebeple toplam ifllem hacminin kay›tl› ve kay›ts›z ifllemlerin toplam›ndan olufltu¤u varsay›m›ndan hareketle toplam ödemeler hacminin tahminiyle, toplam ifllem hacminin buna ba¤l› olarak
kay›t d›fl› gelirin hacminin tahmin edilece¤i kabul edilmifltir.
Yaklafl›mda ayr›ca resmi GSMH ile ifllem hacmi (PT) aras›nda sabit bir iliflkinin
oldu¤u varsay›lm›fl ve ifllem hacminin ölçülen GSMH' ya oran›ndaki her art›fl›n
kay›t d›fl› ekonomideki büyümenin göstergesi olarak de¤erlendirilebilece¤i belirtilmifltir. Mübadele yaklafl›m›nda kay›t d›fl› gelirin hesab›nda t›pk› sabit oran
yaklafl›m›nda oldu¤u gibi temel y›l seçimi söz konusudur. Temel y›ldaki (t y›l›)
toplam ifllemlerin ölçülen GSMH' ya oran› sabit kabul edilmifltir.
Yaklafl›m yukar›daki varsay›mlara dayal› olarak kay›t d›fl› gelirin hacmini hesaplamaktad›r .147

144 Bu elefltiriyi yönelten Z›lberfab, Ben Zion marjinal vergi oranlar›n› kullanarak tekrar hesaplama
yapm›flt›r. Bkz. Zilberfab Ben Zion, "Estimates of the Underground Economy in the U.S, 1930-80 A
Comment on Tanzi", IMF Staff Papers, Vol.33, No:4, Dec. 1986, s.790-798.
145 Söz konusu yöntem 1979 y›l›nda Edgar L.Feige taraf›ndan gelifltirilmifl ve uygulanm›flt›r. Bkz. Edgar
L.Feige, a.g.e., s.13-55.
146 Bu konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. Merih Paya, Para Teorisi ve Para Politikas›, Filiz Kitabevi,
‹stanbul, 1994, s.42-43.
147 Bu yöntemin kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahminde kulland›¤› formüller; (Py)*=(Py)r+(Py)u,
PT*=CVc+DVd ,PT/(Py)*=k*=(CVc+DVd)/(Py)*, (Py)u=[(CVc+DVd)/k*]-(Py), (Py)u=(Py)*-(Py)r,
Burada; (Py)*: toplam gelir; (Py)r: kay›tl› gelir; (Py)u: kay›t d›fl› gelir; C: nakit; Vc: nakit dolafl›m h›z›;
D: çek keflide edilebilen vadesiz mevduat; Vd: çek keflide edilir mevduatlar›n dolafl›m h›z›d›r.Son eflitlik
kay›t d›fl› gelirin toplam gelirden kay›tl› gelirin ç›kar›lmas› sonucu elde edilebilece¤ini göstermektedir.
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Mübadele yöntemi de sonuçta parasal verileri kullanarak kay›t d›fl› geliri hesap
etmekle beraber nakit oran› yaklafl›m›ndan baz› özellikler itibar›yla ayr›lmaktad›r.
Farkl›laflt›¤› noktalar› flöylece s›ralamak mümkündür;
-Mübadele yaklafl›m› cari hesap sistemlerinde kay›tl› olmayan ödemelerin toplam hacmi üzerinde yo¤unlaflmaktad›r. Oysa nakit oran› yöntemi nakit stokundaki nispi de¤iflikliklere dayal›d›r.
-Mübadele yaklafl›m› nakit oran› yaklafl›m›n›n temel olarak kabul etti¤i s›n›rlay›c› varsay›mlar›n ço¤undan kaç›n›r. Özellikle de kay›t d›fl› ekonomideki mübadelelerde sadece "nakit" in araç olarak kullan›ld›¤›na dair yap›lm›fl olan varsay›m kabul edilmemifl ve çekin de söz konusu mübadelelerde araç olarak kullan›laca¤› kabul edilmifltir.
Bu yaklafl›ma göre, kay›tl› gelirdeki her iyileflme kay›t d›fl› gelirin tahminine uygun bir flekilde yans›r 148.
1.2.3. ‹stihdam Yaklafl›m›
Bu yaklafl›mda kay›t d›fl› ekonominin hacmi, istihdamdaki izler takip edilerek
bulunmaya çal›fl›l›r. ‹stihdamdaki izler resmi istatistiklerde yer alan verilere dayal› olarak ve anket çal›flmalar› ile tespit edilebilir.
Birinci yöntem, kay›t d›fl› ekonominin gelifliminin tespiti için belli bir zaman dönemi boyunca eme¤in iflgücüne resmi kat›l›m oran›na (resmi kat›l›m oran› burada emek gücünün toplam nüfusa oran› olarak ifade edilmifltir) bakman›n daha iyi
olaca¤›na dayal›d›r. Yöntemde kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›n›n istihdam rakamlar›n› bozaca¤› anlay›fl›ndan hareketle, kay›t d›fl› ekonomideki bir art›fl›n bu
alanda çal›flan kifli say›s›n› artt›raca¤› ve bu olayla beraber söz konusu kiflilerin
istihdam kay›tlar› d›fl›na ç›kacaklar› ve böylece de iflgücünün resmi kat›l›m oran›nda bir düflmenin meydana gelece¤i ileri sürülmüfltür. 149
Söz konusu yöntem ABD'de Avusturya'da ve ‹talya'da uygulanm›flt›r 150. Ame-

148 Yöntemin ABD'de amprik uygulamas›nda temel y›l olarak 1939 y›l› al›nm›flt›r ve 1939'da kay›t d›fl›
ekonominin olmad›¤› varsay›lm›flt›r. Kay›t d›fl› ekonominin olmad›¤› ve toplam mübadelelerin nominal
GSMH'ya oran›n›n bu y›l için %10,3 oldu¤u ve bunun "normal" oldu¤u kabul edilmifltir. Buradan
hareketle 1978 y›l›nda kay›t d›fl› ekonominin GSMH'n›n %33'ü oldu¤u tahmin edilmifltir. Söz konusu
yöntem yaklafl›mdaki baz› eksiklikler giderildikten sonra 1979 y›l› için tekrar kullan›lm›fl ve kay›t d›fl›
ekonominin hacminin GSMH' n›n %27'si civar›nda oldu¤u tahmin edilmifltir.
149 Edward F. Denison, "Is US Growth Understated Because of the Underground Economy? Employment
Ratios Suggest Not", Review Income and Wealth, 28.March, s.1-16.
150 ABD uygulamas› için bkz. Edward F. Denison , a.g.m., s.1-11. Avusturalya uygulamas› için bkz.
Michael Carter, a.g.m., s.215, ‹talya uygulamas› için bkz. Bruno Contini, a.g.m., s.199-209.
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rika'da di¤er yöntemler uyguland›¤›nda %10 civar›nda kay›t d›fl› ekonomi tespit
edilmekte beraber istihdam rakam›nda bir de¤ifliklik olmad›¤› görülmüfltür. Kay›t d›fl› ekonominin varl›¤› yahut hacmi di¤er yöntemlerle tespit edilirken istihdam rakam›n›n zaman boyunca seyrinde bir de¤iflikli¤in olmamas› yöntem yanl›lar›nca "e¤er kay›t d›fl› ekonomi olmasayd› istihdam oran› daha yüksek ç›kacakt›" fleklinde yorumlanm›flt›r 151.
Avustralya uygulamas› yöntemi destekler sonuçlar vermifltir. ‹talya'da ise savafl
sonras› ekonomik geliflmenin (boom) en üst noktas›na ulafl›lan 1962 senesinde
tam istihdama çok yak›n noktada bulunuldu¤u inanc› hakim oldu¤u için, bu
inançtan hareketle kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›n›n ancak resmi iflgücünün bir
k›sm›n›n kay›t d›fl›na kaymas›yla mümkün olaca¤› düflüncesiyle söz konusu
yöntem uygulanm›flt›r 152. Nitekim iflgücünün y›ldan y›la düfltü¤ü tespit edilmifltir 153.
1.2.4. Üretim Girdilerini Esas Alan Yaklafl›m
Baz› fiziksel girdiler ile ekonomideki toplam üretim aras›nda istikrarl› iliflki oldu¤unu varsayan "fiziksel girdi yaklafl›m›", kay›t d›fl› ekonominin hacmini ölçmeye yönelik olanak kullan›lm›fl bir di¤er yöntemdir 154.
Bu yöntemde, üretimde kullan›lan belli girdilerin miktar› esas al›narak ekonomideki toplam üretim miktar› tahmin edilir. Bu flekilde tespit edilen miktar ile
kay›tl› GSMH aras›ndaki fark kay›t d›fl› ekonominin hacmi olarak de¤erlendirilir. Söz konusu yöntem, Hindistan'da temel girdi olarak "elektrik kullan›m›" seçilerek kullan›lm›flt›r. Yöntemin zay›fl›¤›, baz› girdiler ile ç›kt› miktar› aras›nda
sabit bir iliflki oldu¤una dair yap›lm›fl varsay›md›r. Elektrik tüketimi ile ulusal
üretim aras›nda do¤rudan bir ba¤lant›n›n oldu¤unu ispat etmek güçtür. Zira ulusal üretim, elektrik tüketmeksizin artt›r›labilece¤i gibi elektrik sadece ara mal›
de¤il ayn› zamanda tüketim mal› da oldu¤u için nispi kullan›m›ndaki art›fl kay›t
d›fl› ekonominin hacmindeki art›fl olarak de¤erlendirilemez.
K›saca yöntemin uygulanmas›nda tercih edilen girdi ile GSMH aras›nda birebir
iliflkinin gösterilmesi sorunu vard›r.

151 Bkz. Edward F. Denison, a.g.m., s.11.
152 Bkz. Bruno Contini, a.g.m., s.199.
153 ‹talyada iflgücünün resmi kat›l›m› , 1971'de %42, 1977'de %41,4 olarak gerçekleflmifltir. Bruno Contini,
a.g.e., s.199.
154 Somchai Richupan, "Measuring Tax Evasion, A Brief Description of the Major Techniques", Finance
and Development, December 1984, Vol. 21, No:4., s.39.
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1.2.5. Çoklu Sebep Çoklu Göstergeler (MIMIC) Yöntemi
MIMIC yöntemi, ilk defa, Frey-Weck-Hanneman taraf›ndan kullan›lm›flt›r. Bu
yöntemi di¤erlerinden ay›ran en önemli özellik, kay›t d›fl› ekonominin para, iflgücü ve üretim piyasalar›nda b›rakt›¤› izlerden de¤il, hepsinden ve efl anl› olarak faydalanmas›d›r. Kay›t d›fl›l›¤a neden oldu¤u belirtilen; vergi yükü, devletin
düzenlemelerinin getirdi¤i yük, enflasyon, iflsizlik, vergi ahlak›, gibi de¤iflkenler bir model yard›m› ile bir araya getirilerek kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmine çal›fl›r. Ancak modele, kay›t d›fl› ekonomiyi etkileyen faktörlerden say›sal
olarak ölçülebilenler dahil edilebilir, bunlar›n d›fl›nda kay›t d›fl› ekonominin do¤umu bak›m›ndan önemli olan ancak say›sal olarak de¤eri belirlenemeyen bir
tak›m faktörler modele dahil edilemez 155.
2. Türkiye’de ve Baz› Ülkelerde Kay›t d›fl› Ekonominin Hacmi
Kay›t d›fl› ekonomi kuflkusuz sadece Türkiye ve Türkiye gibi geliflmekte olan ülkelerde görülen bir durum de¤ildir. Geliflmifl olan ülkelerde de görülmüfl ve hala devam etmekte üstelik giderek yükselen bir h›zla art›fl göstermektedir. Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonominin boyutuna geçmeden önce, bir taraftan bu durumun sadece bir geliflmifllik veya geri kalm›fll›k meselesi olarak görülüp görülmeyece¤i di¤er taraftan da kay›t d›fl› ekonomi hacminin genel olarak dünya’da
nas›l bir geliflim gösterdi¤i konusunu netlefltirmek ve bu bilgiler ›fl›nda Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonomiyi de¤erlendirebilmek için, öncelikle dünyadaki geliflmifl ve geliflmekte olan ülkeler ile dönüflüm içindeki ülkelerden baz›lar›ndaki
kay›t d›fl› ekonominin 1960’l› y›llardan itibaren boyutlar›n›n hangi büyüklükte
oldu¤u ve nas›l geliflim gösterdi¤i üzerinde durmakta fayda vard›r.
2.1. Geliflmifl Ülkelerde Kay›t D›fl› Ekonominin Hacmi
Çeflitli OECD ülkelerinde, 1960-1997 döneminde, kay›t d›fl› ekonominin kay›tl› ekonomiye oranla hacmini sabit oran yöntemi kullan›larak tahmin eden çal›flmaya ait sonuçlar Tablo.21’de görülmektedir.

155 Bu konuda bkz. Fatih Savaflan,”Türkiye’de Kay›t d›fl› Ekonomi ve Vergi Kayb› Tahminleri”, Vergi
Kay›p ve Kaçaklar›n›n Önlenmesi Yollar›,19.Türkiye Maliye Sempozyumu,10-14 May›s 2004,
Uluda¤ Ünv., ‹.‹.B.F., Maliye Bölümü,2004, s.58.
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Tablo. 21
Çeflitli OECD Ülkelerinde Kay›t D›fl› Ekonominin Kay›tl› Ekonomiye Oran›
(1960-2001)

(%)

1960 1978 89-90 90-93 94-95 96-97 99-2000 2000-01*
‹sveç

5.4

13.2

15.8

17.0

18.6

19.5

19.2

19.1

Belçika

4.7

12.1

19.3

20.8

21.5

22.2

22.2

22.0

Danimarka

3.7

11.8

10.8

15.0

17.8

18.2

18.0

17.9

‹talya

4.4

11.4

22.8

24.0

26.0

27.2

27.1

27.0

Hollanda

5.6

9.6

11.9

12.7

13.7

13.8

13.1

13.0

Fransa

5.0

9.4

9.0

13.8

14.5

14.8

15.2

15.0

Norveç

4.4

9.2

14.8

16.7

18.2

19.4

19.1

19.0

Avusturya

4.6

8.9

5.1

6.1

7.0

8.6

9.8

10.6

Kanada

5.1

8.7

12.8

13.5

14.8

14.9

16.0

15.8

Almanya

3.7

8.6

11.8

12.5

13.5

14.8

16.0

16.3

Amerika

6.4

8.3

6.7

8.2

9.2

8.8

8.7

8.7

‹ngiltere

4.6

8.0

9.6

11.2

12.5

13.0

12.7

12.5

Finlandiya

3.1

7.6

-

-

-

-

18.1

18.0

‹rlanda

1.7

7.2

11.0

14.2

15.4

16.0

15.9

15.7

‹spanya

2.6

6.5

16.1

17.3

22.4

23.0

22.7

22.5

‹sviçre

1.1

4.3

6.7

6.9

6.7

7.8

8.6

9.4

Japonya

2.0

4.1

-

-

10.6

11.3

11.2

11.1

Yunanistan

-

-

-

27.2

29.6

30.1

28.7

28.5

Avustralya

-

-

10.1

13.0

13.8

13.9

14.3

14.1

Y.Zelanda

-

-

9.2

9.0

11.3

-

12.8

12.6

-

-

15.6

22.1

22.8

22.7

22.5

8.7

11.9

14.4

15.9

16.8

16.8

16.7

Portekiz
Ortalama

5.1

Kaynak: F.Shneider : ”Illegal Activities And The Generation of Value Added:Size, Causes And Measurement
of Shadow Economies”, Bulletin on Narcotics,Vol.LII, Nos.1/2, 2000,s.11.
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Tablo.21’ de yer alan veriler genel olarak 1960-1997 döneminde tüm OECD ülkelerinde kay›t d›fl› ekonomi hacminin art›fl trendi göstermifl oldu¤unu ortaya
koymaktad›r. Nitekim 1960 y›l›nda kay›t d›fl› ekonominin hacmi ortalama %5.1
iken, 1978’de %8.7’ye, 1989-90’da %11.9’a, 1994-95’de %15.9’a ve 19992000’de %16.8 ‘e yükselmifltir.
Daha ayr›nt›l› bir incelemeyle;
- 1960 y›l›ndan 1978 y›l›na kadar geçen yaklafl›k 20 y›ll›k bir süreçte, kay›t d›fl› ekonomi hacminin ortalama %71 art›fl gösterdi¤i ve 1978 y›l› itibar›yla kay›t d›fl› ekonominin en yüksek oldu¤u ilk üç ülkenin s›ras›yla; ‹sveç (%13.2),
Belçika (%12.1), Danimarka (%11.8) oldu¤u,
-1978-1997 aras›ndaki 20 y›ll›k süreçte ise sadece Avusturya’da %3’lük gerileme görülürken, bu dönemde kay›t d›fl› ekonominin ortalama %93 art›fl gösterdi¤i oldu¤u ve 2000 y›l› itibar›yla kay›t d›fl› ekonominin en yüksek oranda oldu¤u üç ülkenin s›ras›yla; Yunanistan (%28.7), ‹talya (%27.1), ‹spanya ve Portekiz (%22.7) oldu¤u, görülmektedir.
Grafik 10. OECD Ülkelerinde Kay›t D›fl› Ekonominin Kay›tl› Ekonomiye
Ortalama Oran›
18
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Tablo 21’de yer alan tahminlere göre 1978’den 1997’ye en düflük art›fl oran› %6
ile ABD’de görülmüfltür. Ancak biri Amerikan Gelir ‹daresi olan IRS’ nin 1973
y›l›n› esas alarak 1940-1992 dönemi için yapt›¤› çal›flma, di¤eri kay›t d›fl› ekonomi duayeni Feige ‘in 1940 y›l›n› esas alarak yine sabit oran yöntemine göre
yapt›¤› tahminler sonucu ortaya ç›kan büyüklükler ve art›fl oranlar›n›n daha yüksek düzeyde olmas›, A.B.D’ nin kay›t d›fl› ekonomin en düflük oranda art›fl gösterdi¤i ülke oldu¤unun kabul edilmesini engellemektedir.
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Tablo.22
A.B.D’ de Kay›t d›fl› Ekonominin Sabit Oran Yöntemine Göre Hacmi
(1940-90)
Y›llar

(%)

1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990

IRS’nin tahmini %)

4

23.0 12.0 10.0 10.0 12.0 14.0 20.0 27.0 23.0 34.0

Feige‘in tahmini (%)

0

13.0 5.5

4.0

4.5

5.0

7.0

11.0 15.0 12.5 17.0

Kaynak: Edgar L. Feige,a.g.e.,(1993) ,s.7.

Grafik 11. ABD’de Kay›td›fl› Ekonominin Hacmi (1940-1990) (%)
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Di¤er OECD ülkelerindeki kay›t d›fl› ekonomi ile ilgili son verilere göre 1997
y›l› itibar›yla kay›t d›fl› ekonominin hacmi en yüksek oldu¤u ülkeler, Güney
Avrupa ülkeleri olan; Yunanistan (%30.1), ‹talya (%27.2), ‹spanya (%23.0)
ve Portekiz (%22.8) dir.
Bu s›ralamay› bir baflka çal›flma sonuçlar› aynen do¤rulamaktad›r 156. Bahsedilen ikinci çal›flmaya göre kay›t d›fl› ekonominin en yüksek boyutlarda görüldü¤ü ülkeler s›ras›yla; Yunanistan (%27.2), ‹talya (%20.4), ‹spanya (%16.1), Portekiz (%15.6)’dir. 1997 y›l› verilerine göre OECD ülkeleri aras›nda en düflük kay›t d›fl› ekonomi %8.6 ile Avusturya’dad›r.
2.2. Dönüflen Ekonomilerde Kay›t D›fl› Ekonominin Hacmi
Eski Sovyetler Birli¤i’ne ba¤l› ülkeler ile Orta ve Do¤u Avrupa Ülkeleri’ndeki

156 Johnson ve di¤erleri,1998
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kay›t d›fl› ekonominin hacmini, fiziksel girdi (elektrik) yöntemine göre; 19891995 dönemini; 1989-90, 1990-93, 1994-95 olmak üzere üç alt dönem halinde
tahmin etmifl çal›flma sonuçlar› Tablo.25’de gösterilmifltir.
2.2.1. Eski Sovyetler Birli¤i’ne Ba¤l› Ülkelerde
Eski Sovyetler Birli¤i’ne ba¤l› ülkelerden, tabloda yer alanlardaki kay›t d›fl›
ekonominin hacmi, fiziksel girdi (elektrik) yöntemine göre iki ayr› çal›flmada
tahmin edilmeye çal›fl›lm›flt›r. Her iki çal›flman›n sonuçlar› da kay›t d›fl› ekonominin genel olarak art›fl e¤ilimi içinde oldu¤unu göstermektedir. ‹ki çal›flman›n ortaya koydu¤u sonuçlar iki bak›mdan farkl›l›k göstermektedir; 1. ‹kinci
çal›flmaya göre daha yüksek oranlarda kay›t d›fl› ekonomi mevcuttur. 2. Kay›t d›fl› ekonominin hacminde, 1989-90’dan 1990-93 dönemine, ilk çal›flmaya göre
%53.8’lik, ikinci çal›flma sonuçlar›na göre ise %115.4’lük art›fl olmuflken, ikinci dönemden üçüncü döneme art›fl h›z›nda önceki döneme göre gerileme görülmüfltür. Nitekim 1990-93’e göre 1994-95’de ilk çal›flmaya göre kay›t d›fl› ekonomi %37.3, ikinci çal›flmaya göre %24.3’lük art›fl göstermifltir.
Tablo. 23
Dönüflen Ekonomilerde Kay›t D›fl› Ekonominin Hacmi
(1989-95)
Eski Sov.Birli¤i

1989-90

(%)
1990-93

1994-95

Azerbaycan

21.9

(-)

33. 8

(41.0)

59.3

(49.1)

Estonya

19.9

(-)

23.9

(35.9)

18.5

(45.4)

Gürcistan

24.9

(19.5)

43.6

(50.8)

63.0

(62.1)

Kazakistan

17.0

(-)

22.2

(29.8)

34.2

(38.2)

Latvia

12.8

(18.4)

24.3

(32.2)

34.8

(43.4)

Litvanya

11.3

(19.0)

26.0

(38.1)

25.2

(47.0)

Moldavya

18.1

(-)

29.1

(-)

37.7

(-)

Rusya

14.7

(-)

27.0

(36.9)

41.0

(39.2)

Ukrayna

16.3

(-)

28.4

(37.5)

47.3

(53.7)

Özbekistan

11.4

(13.9)

10.3

(23.3)

8.0

(29.5)

Ortalama

16.7

(16.2)

25.7

(34.9)

35.3

(43.6)

Ort.veDo¤. Avr.
Bulgaristan

1989-90
24.0

1990-1993

(26.1)

26.3
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1994-1995
32.7

(35.0)
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22.8

(-)

23.5

(39.0)

28.5

(38.2)

Çek Cumhuriyeti

6.4

(23.0)

13.4

(28.7)

14.5

(23.2)

Macaristan

27.5

(25.1)

30.7

(30.9)

28.4

(30.5)

Polonya

17.7

(27.2)

20.3

(31.8)

13.9

(25.9)

Romanya

18.0

(20.9)

16.0

(29.0)

18.3

(31.3)

Slovakya

6.9

(23.0)

14.2

(30.6)

10.2

(30.2)

Slovenya

-

(26.8)

-

(28.5)

-

(24.0)

Ortalama

17.6

(17)

20.6

(32.4)

20.9

(31.6)

Kaynak: F. Shneider, a.g.e.,s.12.

Tek tek ülkeler ele al›nd›¤›nda ise çal›flmalardan ilk belirtileninde kay›t d›fl› ekonomi hacmi;
- 1989-1995 döneminde, sadece Estonya ve Özbekistan’da azalm›fl olmakla beraber genel olarak art›fl e¤ilimi göstermifltir.
En yüksek art›fllar›n görüldü¤ü üç ülke s›ras›yla; Ukrayna (%190), Rusya
(%178) ve Azerbaycan (%170)‘ d›r.
- 1994-95 y›l› itibar›yla en yüksek oldu¤u üç ülke ise; Gürcistan (%63),
Azerbaycan (%59.3), Ukrayna’d›r (%47.3). Bunlardan Gürcistan’daki kay›t
d›fl› ekonomi her dönemde di¤er ülkelere k›yasla daha yüksek oranlarda olmufltur.
Di¤er çal›flmaya göre, genel olarak önceki çal›flmaya göre daha yüksek oranlar
tespit edilmifltir. Bu çal›flmaya göre, ayn› dönemde kay›t d›fl› ekonominin en
yüksek oldu¤u ülkeler s›ras›yla; Gürcistan (%62.1), Ukrayna (%53.2) ve
Azerbaycan’d›r (%49.1).
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Grafik 12. Dönüflen Ekonomilerde Kay›t D›fl› Ekonominin Hacmi
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2.2.2 Orta ve Do¤u Avrupa Ülkelerindeki Durum
Bu ülkelerdeki, kay›t d›fl› ekonominin hacmi ile ilgili yap›lm›fl iki çal›flmaya dair sonuçlar incelendi¤inde; tabloda sonuçlar› parantez içinde gösterilen ikinci
çal›flmada bir taraftan (istisnalar bir yana) genel olarak birinciye göre daha yüksek hacimler, di¤er taraftan daha yüksek ortalama art›fl oran› tespit edilmifltir.
Her iki çal›flma da Polonya’da kay›t d›fl› ekonominin azald›¤›n› gösterirken,
ikinci çal›flma Slovenya’da da düflüfl oldu¤unu göstermifltir. ‹lk çal›flmaya göre,
en yüksek art›fl oran› Çek Cumhuriyeti’ndedir (%126). 1994-95 y›l› itibar›yla
birinci çal›flmaya göre en yüksek kay›t d›fl› ekonominin görüldü¤ü üç ülke s›ras›yla; Bulgaristan (%32.7), H›rvatistan (%28.5) ve Macaristan (%28.4)
iken, ikinci çal›flmaya göre ise; H›rvatistan (%38.2) ve Bulgaristan (%35.0) ve
Romanya’d›r (%31.3). Her iki çal›flmaya göre ilk üçe giren ülkeler ayn› olmakla beraber s›ralamalarda farkl›l›k görülmektedir.
2.3. Geliflmekte Olan Ülkelerde Kay›t D›fl› Ekonominin Hacmi
Geliflmekte olan ülkelerdeki kay›t d›fl› ekonomi hacmini tespit etmeye yönelik
olarak; baz› Afrika ülkeleri, Asya ülkeleri ile Orta ve Güney Amerika ülkelerinde, 1989-90 dönemi için fiziksel girdi yöntemine yap›lm›fl tahmin, 1999-2000
dönemi için sabit oran yöntemine göre yap›lm›fl tahmin ile Orta ve Güney Amerika ülkeleriyle kimi Asya ülkeleri için 1990-93 dönemi için ayr›ca MIMIC yöntemine göre yap›lm›fl tahmin Tablo.24’de gösterilmifltir 157.

157 Fredrich Schneider, Dominik Enste: “Hiding in the Shadows, The Growth of the Underground
Economy”, IMF, Economic Issues, No.30,March 2002.

139

Kay›t D›fl› Ekonomi ve Çözüm Yollar›

‹stanbul smmmo

Geliflmekte olan ülkelerdeki kay›t d›fl› ekonominin, genel olarak, uzun bir dönem boyunca geliflme trendini tespite olanak verecek veriler elde edilememifltir.
Bu s›n›rl› veriler, sadece belli tarihlerdeki boyutun büyüklü¤ü ve her grup içindeki ülkelerin kendi aralar›nda ve birbirleri ile k›yaslanmas›na olanak verecek
niteliktedir. Bu ba¤lamda tablodaki veriler incelendi¤inde her ülke grubu için flu
de¤erlendirmeler yap›labilmektedir.
2.3.1. Afrika Ülkelerindeki Durum
Genel olarak fiziksel girdi yöntemine göre bulunan büyüklükler, sabit oran yöntemine göre bulunanlara k›yasla daha yüksektir.
-Fiziksel girdi yaklafl›m›na göre, 1989-90 döneminde ortalama %45.8,
-Sabit oran yöntemine göre, 1999-2000 döneminde ortalama %41.1’dir.
Ülke baz›nda inceledi¤inde kay›t d›fl› ekonominin en yüksek oldu¤u ülkeler s›ras›yla;
- Fiziksel girdi yaklafl›m›na göre: Nijerya (%76.0), M›s›r (%68.0), Tunus(%45.0)’ dur,
-Sabit oran yöntemine göre; Tanzanya(%58.3), Nijerya(%57.9), Tunus
(%38.4)’dur.
Her iki yönteme göre s›ralama de¤iflmifl olsa da Nijerya ve Tunus kay›t d›fl›
ekonominin en yüksek oldu¤u ülkelerdir.
2.3.2. Orta ve Güney Amerika Ülkelerindeki Durum
Kay›t d›fl› ekonominin hacmini ortaya koyan rakamlarda, kay›t d›fl› ekonominin
hacmini tahmin etmek için kullan›lm›fl yöntemler farkl› oldu¤u için temkinle
yaklaflmakla beraber, 1989-2000 döneminde art›fl trendinin oldu¤u görülmektedir.
- Fiziksel girdi yöntemine göre, 1989-90 döneminde ortalama %37.3,
- MIMIC yöntemine göre, 1990-93 döneminde ortalama %39.0’d›r.
- Sabit oran yöntemine göre, 1999-2000 döneminde ortalama %42.2 oran›nda
oldu¤u tahmin edilmifltir.
Ülke baz›nda inceledi¤inde;
-Fiziksel girdi yöntemine göre kay›t d›fl› ekonominin en yüksek görüldü¤ü ülkeler s›ras›yla; Guatemala (%61.0), Meksika (%49.0) ve Peru %44.0)’dur,
-MIMIC yöntemine göre; Bolivya (%65.6), Panama (%62.1), Peru (%57.4)
ve Guatemala (%50.4)’d›r.
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-Sabit oran yöntemine göre ise; Bolivya (%67.1), Panama (%64.1), Peru
(%59.9) ve Guatemala (%51.1)’d›r.
Üç yönteme göre farkl› oranlar elde edilmifl olsa da kay›t d›fl› ekonominin en
yüksek oranlarda oldu¤u ülkelerde ciddi bir de¤ifliklik görülmemektedir.
Tablo.24
Geliflmekte Olan Ülkelerde Kay›t D›fl› Ekonominin Kay›tl› Ekonomiye
Oran›
(1989-2000)
AFR‹KA
ÜLKELER‹

(%)

Fiziksel girdi
Sabit Oran
yaklafl›m›
yöntemi
(Elektrik)
1989-90
1989-90 ortalamas› ortalaas›

MIMIC
Yaklafl›m›
1990-93
ortalamas›

Sabit Oran
yöntemi
99-2000
ortalamas›

Bostwana

27.0

-

-

33.4

M›s›r

68.0

-

-

35.1

Mauritius

20.0

-

-

-

Moroco

39.0

-

-

36.4

Nigerya

76.0

-

-

57.9

Güney Afrika

-

9.0

-

28.4

Tanzanya

-

31.0

-

58.3

-

-

38.4

Tunus

45.0

Ortalama

45.8

41.1

ORTA/GÜNEY
AMER‹KA
Arjantin

-

-

21.8

25.4

Bolivya

-

-

65.6

67.1

Brezilya

29.0

-

37.8

39.8

fiili

37.0

-

18.2

19.8

Kolombia

25.0

-

35.1

39.1

Kosta Rika

34.0

-

23.2

26.2

-

-

31.2

34.4

61.0

-

50.4

51.5

-

-

46.7

49.6

Ekvator
Guatemala
Hondorus
Meksika

49.0

33.0

27.1

30.1

Panama

40.0

-

62.1

64.1

Paraguay

27.0

-

-

-
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Peru

44.0

-

57.4

59.9

Uruguay

35.2

-

-

51.1

Venezuella

30.0

-

30.8

33.6

Ortalama

37.3

39.0

42.2

ASYA
K›br›s

21.0

-

-

-

Hong kong

13.0

-

-

16.6

-

22.4

-

23.1

‹srail

29.0

-

-

21.9

Malezya

39.0

-

-

31.1

Filipinler

50.0

-

-

43.4

Singapur

13.0

-

-

13.1

G. Kore

38.0

-

20.3

27.5

Sri Lanka

40.0

-

-

44.6

14.9

16.5

19.6

-

-

52.6

Hindistan

Tayvan

-

Tayland

71.0

Ortalama

34.8

29.3

Kaynak; Shneider&Enste,2001,s.10.

2.3.3. Asya Ülkelerindeki Durum:
Tablo.24’de yer alan Asya ülkelerinde kay›t d›fl› ekonominin hacmi; fiziksel
girdi yöntemine göre ortalama %34.8, sabit oran yöntemine göre ise ortalama
%‘dir.
Ülke baz›nda ele al›nd›¤›nda;
- Fiziksel girdi yöntemine göre kay›t d›fl› ekonominin en yüksek oldu¤u ülkeler;
Tayland (%71.0), Filipinler (%50.0), Sri Lanka (%40.0)’d›r,
- Sabit oran yöntemine göre ise; Tayland (%52.6), Sri Lanka (%44.6) ve Filipinler (%43.4)’dir. Oranlar ve s›ralama farkl› olsa da ilk üçe giren ülkeler ayn›d›r.
Üç ayr› grupta toplan›lan geliflmekte olan ülkelerdeki kay›t d›fl› ekonomi ortalamalar›, 1989-90 dönemi itibar›yla birbirleriyle k›yasland›¤›nda, kay›t d›fl› ekonominin Afrika ülkelerinde daha yüksek oranda görüldü¤ü, ikinci s›rada Orta ve
Güney Amerika ülkelerinin yer ald›¤›, Asya ülkeleri ortalama olarak en düflük
oranlar›n oldu¤u söylenebilir.
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K›saca kay›t d›fl› ekonomi 1999-2000 itibar›yla;
* Afrika ülkelerinde ortalama %41.1,
* Orta ve Güney Amerika ülkelerimde %42.2 ve
* Asya ülkelerinde %29.3 iken
* OECD ülkelerinde ortalama %16.7’dir.
Buna göre, geliflmifl ülkelere göre geliflmekte olan ülkelerde kay›t d›fl› ekonomi yaklafl›k ortalama 2.2 kat daha fazlad›r. Bu sonuç bize kay›t d›fl› ekonomi ile ekonomik geliflmifllik düzeyi aras›nda iliflki oldu¤unu göstermektedir.
2.4. Kay›t d›fl› Ekonominin Türkiye’deki Boyutlar›
Türkiye’ de kay›t d›fl› ekonomi konusuna ilgi 1990’l› y›llar›n ortalar›ndan itibaren bafllam›fl ve bu konudaki ilk çal›flmalar 1994 y›l›ndan itibaren Türkçe literatüre girmeye bafllam›flt›r. ‹lginin sebebi, Türkiye’nin uzun y›llardan beri yaflad›¤› ve kronik hal alm›fl olan konsolide bütçe aç›klar› ve bu aç›klar›n finansman sorunu olmufltur. Nitekim, Türkiye’de 1970’li y›llar›n ikinci yar›s›ndan itibaren kamusal finansman sorunu yaflanm›fl, bütçe aç›klar›n›n finansman› sa¤l›kl› kaynaklarla sa¤lanamam›fl, öncelikle Merkez Bankas› kaynaklar›na baflvurulmufl ve enflasyon oran› 1978’de %23 civar›ndayken 1980’de %107.6’ ya yükselmifltir. Merkez Bankas› kaynaklar›na dayal› finansman, enflasyonu üç haneli rakamlara yükseltince kamusal finansman›n sa¤lanmas›nda d›fl ve iç borçlanma a¤›rl›klar› de¤iflen flekilde kullan›lm›fl, bu, makro ekonomik dengeler üzerinde olumsuz etkiler yaratm›fl, enflasyon, ödemeler dengesi aç›klar›na yol açm›flt›r. ‹ç borçlardaki art›fl›n piyasa faiz oran›n› artt›rmas› ekonomide birtak›m sorunlar yaratt›¤› gibi bütçe üzerindeki borç faiz ödemelerinin getirdi¤i yükü de
art›rm›fl ve bütçe giderek kaynaklar› vergi ödeyenlerden borç verenlere do¤ru
transfer eden bir görünüm kazanm›flt›r 158.
Bütçe aç›klar›n›n söz konusu oldu¤u dönemde hep kay›t d›fl› ekonomi var olmufltur. Bir taraftan bütçe aç›klar› bir sorun teflkil ederken, di¤er taraftan kay›t
d›fl› ekonominin varl›¤›, kay›t d›fl› ekonominin hacmi ve do¤urdu¤u vergi kayb› konusunda merak uyand›rm›flt›r. Kay›t d›fl› ekonominin ekonomideki büyüklü¤ünü tahmin etmeye yönelik çeflitli çal›flmalar yap›lm›flt›r.
Türkiye'deki kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin etmek için bugüne kadar
çok say›daki araflt›rmac› taraf›ndan, en çok, parasal yaklafl›ma dayal› yöntem-

158 1980 y›l›ndan 2005 y›l›na kadar, Türkiye’de borç faiz ödemelerinin konsolide bütçe içindeki pay› için
bkz. Tablo.1
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ler olan ekonometrik yöntem, sabit oran ve ifllem hacmi yöntemleri kullan›lm›flt›r. Bununla beraber; GSMH yaklafl›m›, karma yöntemin yan› s›ra, vergi inceleme sonuçlar›ndan, sektörel izlerden ve istihdamdaki izlerden hareketle de tahminler yap›lm›flt›r.
Ancak, belli bir dönem için, farkl› yöntemlerle bulunan sonuçlardaki farkl›l›k
bir yana, ayn› yöntemin kullan›ld›¤› durumlarda bile kay›t d›fl› ekonominin hacmi farkl› tespit edilmifltir. Bununla beraber, yap›lan çal›flmalar›n önemli bir k›sm›, bazen verilerdeki yetersizliklerden dolay›, bazen de kullan›lan yöntemin yap›s›ndaki sorunlardan dolay›, Türkiye’ deki kay›t d›fl› ekonomiyi aç›klay›c› olamam›fllard›r. Bir tak›m eksikliklerine ra¤men sabit oran yöntemi kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmini için kullan›lan yöntemler aras›nda en anlaml› sonuçlar› ortaya koyabilmektedir. Bu özelli¤inden dolay› baflka ülkelerde de yayg›n
olarak kullan›lm›fl olan yöntem budur. Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonominin hacmini tahmin için, bu yöntem, çeflitli araflt›rmac›larca kullan›lm›fl temel al›nan y›l›n farkl› olmas› sebebiyle birbirinden farkl›, bazen aç›klay›c›l›k gücü zay›f sonuçlar elde edilmifltir. Bununla beraber, yap›lm›fl çal›flmalar önceki y›llarda yap›lm›fl olduklar›ndan son y›llardaki kay›t d›fl› ekonominin hacminin nas›l seyretti¤i ile ilgili bilgi veremedikleri için kay›t d›fl› ekonomiyi tekrar hesaplama ihtiyac› do¤mufltur.
Bu sebeple, bir taraftan, di¤er ülkelerdeki kay›t d›fl› ekonomiler ile Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonomiyi karfl›laflt›rabilecek büyüklükleri elde edebilmek, di¤er
taraftan da iki farkl› yaklafl›m›n benimsendi¤i 1970-1980 dönemi ile 1980 sonras› günümüze kadar devam eden süreçte, kay›t d›fl› ekonominin hacminin nas›l
seyretti¤i ile ilgili de¤erlendirmeler yapabilmek için 1970 y›l›ndan günümüze,
sabit oran yöntemine göre kay›t d›fl› ekonomi hesaplanm›flt›r.
Daha önce de belirtildi¤i üzere, bu yönteme dayal› olarak kay›t d›fl› ekonominin
tahmini yap›l›rken kullan›lan en önemli varsay›m, kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerde nakitin kullan›ld›¤›d›r. Söz konusu yöntem uygulan›l›rken inceleme dönemi boyunda nakitin vadesiz mevduata oran› al›nmakta ve bu oran›n en düflük
oldu¤u y›l kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin en düflük seviyede oldu¤u, kabul
edilmekte ve buna dayal› olarak kay›t d›fl› ekonomi tahmin edilmektedir.
Türkiye’de 1970 y›l›ndan 2004 y›l›na kadar nakitin vadesiz mevduata oran›
(C/D) hesapland›¤›nda, bu oran›n en düflük oldu¤u y›l›n 1973 y›l› oldu¤u görülmüfltür. Bu sebeple, yöntemin özelli¤i gere¤i, 1973 y›l›nda kay›t d›fl› ekonominin olmad›¤› kabul edilmifl ve buna dayal› olarak 1970-2004 döneminde kay›t
d›fl› ekonominin büyüklü¤ü hesaplanm›fl, sonuçlar ise Tablo. 25’te gösterilmifltir.
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Tablo.25
Sabit Oran Yöntemine Göre Türkiye’de Kay›t D›fl› Ekonominin Hacmi
(1970-2004)
Y›llar

Kay›tl› Ekonomi

Kay›t d›fl› ekonomi

Kay›t d›fl› Kay›t
ekonomi/ ekonomi
Kay›tl›
art›fl
ekonomi oranlar›
(%)
(%)

1970

207.814.800.000

10.285.413.140

4.9

1971

261.072.600.000

5.988.083.693

2.2

-55

1972

314.139.600.000

2.897.702.500

0.9

-59

1973

399.088.600.000

0

1974

537.677.600.000

1.065.206.105

1.9

190

1975

690.900.800.000

519.144.154

0.07

-2614

1976

868.065.800.000

262.693.533

3.0

4185

1977

1.108.270.700.000

926.379.369

8.3

176

1978

1.645.968.500.000

2.838.515.876

17.2

107

1979

2.876.522.900.000

7.701.404.651

26.7

55

1980

5.303.010.200.000

18.341.165.840

34.5

29

1981

8.022.745.300.000

34.993.024.700

43.6

26

1982

10.611.859.200.000

64.199.695.200

60.4

8.5

1983

13.933.008.100.000

35.049.618.750

25.1

- 58.4

1984

22.167.739.900.000

16.081.290.360.000

72.5

188.8

1985

35.350.318.400.000

29.064.023.780.000

82.2

13.3

1986

51.184.759.300.000

26.871.122.690.000

52.4

- 36.2

1987

75.019.388.000.000

39.394.803.300.000

52.5

0.19

1988

129.175.103.700.000

98.648.335.560.000

76.3

45.3

1989

230.369.937.100.000

197.990.202.300.000

85.9

12.5

1990

397.177.547.400.000

374.173.657.800.000

94.2

9.6
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1991

634.431.097.000.000

687.160.048.700.000

108.3

14.9

1992

1.103.843.422.900.000

1.267.145.934.000.000

114.8

6.0

1993

1.997.323.000.000.000

2.490.689.281.000.000

124.7

8.6

1994

3.887.903.000.000.000

5.573.114.208.000.000

143.3

14.9

1995

7.854.887.000.000.000

13.702.969.093.000.000

174.4

21.7

1996

14.978.067.000.000.000

16.154.031.411.000.000

107.8

- 38.1

1997

29.393.262.000.000.000

35.278.822.989.000.000

120.0

11.3

1998

53.518.332.000.000.000

85.989.694.109.000.000

160.6

33.8

1999

78.282.967.000.000.000

113.079.000.000.000.000

144.4

-10.0

2000

125.596.129.000.000.000

223.746.000.000.000.000

178.1

23.3

2001

176.483.953.000.000.000

236.719.000.000.000.000

134.1

- 24.7

2002

275.032.366.000.000.000

398.884.000.000.000.000

145.0

8.1

2003

356.680.888.000.000.000

420.536.000.000.000.000

117.9

-18.6

2004

428.932.343.000.000.000

460.465.000.000.000.000

107.3

- 8.9

Kaynak: ‹statistik Göstergeler 1923-2005, D‹E, http//:www.die.gov.tr, T.C.Merkez Bankas›, http://www.tcmb.gov.tr

Çal›flma sonuçlar›na göre, 1970 y›l›nda kay›t d›fl› ekonominin kay›tl› ekonomiye oran› %4.9 iken 1973 y›l›na do¤ru gerileme göstermifltir. 1970-1975 aras›
y›llarda kay›t d›fl› ekonominin hacmi ihmal edilebilecek düzeylerde iken, 1976
y›l›ndan itibaren 1977 ve 1978 y›llar›nda ciddi art›fllar göstermifl, daha sonra günümüze kadar bu art›fl trendi devam etmifltir. ‹lk defa 1978 y›l›nda iki haneli hale gelen kay›t d›fl› ekonomi oranlar›, 1990 y›l›na kadar iki haneli yap›y› yükselen bir trendde korumufl, 1991 y›l›ndan itibaren kay›t d›fl› ekonomi oran› üç haneli hale gelmifl, baflka bir deyiflle kay›tl› ekonomik faaliyetlerin hacmini aflan
bir hal alm›flt›r.
1970 y›l›nda kay›tl› ekonomiye oranla %4.9 olan kay›t d›fl› ekonomi, 1973 y›l›na kadar azalm›fl, 1974 y›l›nda %1.9 iken 1975 y›l›nda %0.07 oran›na gerilemifltir. 1975 y›l›, önceki y›llara göre enflasyon oran›nda ciddi gerilemenin görüldü¤ü y›ld›r. Zira, enflasyon oran› 1974 y›l›nda %29.9 iken 1975 y›l›nda %10.1’e
gerilemifl, sonra 1976 y›l›nda %15.6’ya, 1977 y›l›nda %24.1’e 1978 y›l›nda
%52.6’ya ve 1979 y›l›nda %63.9’a yükselmifltir.
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Grafik 13. Türkiye’de Kay›t D›fl› Ekonominin Kay›tl› Ekonomiye Oran›
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Kay›t d›fl› ekonominin hacminde inceleme dönemi boyunca en düflük oran 1975
y›l›nda görülmüfl olmakla beraber, hemen arkas›ndan gelen 1976 ve 1977 ve
1978 y›llar›nda, inceleme döneminin, en yüksek oranl› (1984 y›l›ndaki hariç) art›fllar› görülmüfltür. Öyle ki, 1976 y›l›nda kay›tl› ekonomiye oranla kay›t d›fl›
ekonomi %3.0 iken, %176’l›k art›flla, 1977 y›l›nda %8.3’e yükselmifl, bu y›ldan
1978 y›l›na, %107’lik art›flla, 1978 y›l›nda %17.2’ye yükselmifltir. Tabi bu oranlardaki art›fl tek bafl›na enflasyona ba¤lanamaz. Söz konusu dönem, üretimdeki
düflüfller ve buna ba¤l› olarak iflsizli¤in artt›¤›, fiyatlar genel seviyesindeki yükselifl ile sat›n alma gücünde gerilemelerin meydana geldi¤i bir dönemdir. Üretimde meydana gelen daralmalar, ithal ikameci politikalar›n izlenmesi sonucu
uygulan›lan ithalat s›n›rlamalar› ile birleflince, kaçakç›l›¤›n artmas›nda önemli
olmufltur. 1970’li ikinci yar›s› sadece ekonomik de¤il ayn› zamanda sosyal ve siyasal aç›dan da ciddi sorunlar›n yafland›¤› bir dönem olmufl ve 1980 Eylülündeki askeri darbe ile sonuçlanm›flt›r. 1970 y›l›ndan 1980 y›l›na kadarki süreçte kay›t d›fl› ekonomi oran› %444,8 art›fl göstermifltir.
1980 sonras› günümüze kadar olan dönem, Türkiye’nin içinde bulundu¤u ekonomik güçlüklerden ç›kabilmek için ihtiyaç duyulan finansal deste¤in, küreselleflen dünya ekonomisi ile entegre olmas›n› sa¤layacak, serbest piyasa ekonomisi anlay›fl›na dayal› ve d›fla aç›k büyüme modelinin gereklerine uygun önlemlerin yer ald›¤› ekonomik istikrar program›n›n uygulanmas›na ba¤l› olarak elde
edilen bir dönem olmufltur. Gerek 1980 y›l›nda gerekse daha sonraki y›llarda
ihtiyaç duyulan finansal destekler ayn› çizgideki di¤er istikrar programlar›n›n
uygulanmas› suretiyle elde edilmifltir. Bu ba¤lamda, daha önce de belirtildi¤i gibi Türkiye önce d›fl ticareti serbestlefltirip, sonra finansal serbestli¤e geçmifl ve
böylece Türkiye ekonomisi d›flsal faktörlerin etkisine her zamankinden daha
fazla aç›k hale gelmifltir.
147

Kay›t D›fl› Ekonomi ve Çözüm Yollar›

‹stanbul smmmo

Öncekine göre farkl› politikalar›n uyguland›¤› dönemin bafl›nda, yani 1980
y›l›nda, kay›t d›fl› ekonomi kay›tl› ekonomiye oranla %34.5 iken, darbe sonras›
askeri hükümet döneminde, yani 1981 ve 1982 y›llar›nda, art›fl göstermifltir.
Gerek 1981 ve gerekse 1982 y›l›nda vergi aff› yasalar› ç›kar›l›p uygulanm›flt›r.
Seçim y›l› olan ve bir vergi aff› yasas›n›n da uyguland›¤› 1983 y›l›nda, kay›t
d›fl› ekonomi %58.4 oran›nda gerileme göstererek %25.1 oran›nda
gerçekleflmiflse de seçim sonras› y›l olan 1984 y›l›nda, bir önceki y›la göre
%188.8’lik art›flla, %72.5’a yükselmifltir. 1984 y›l›, bir taraftan 1980 sonras›
dördüncü af yasas›n›n uyguland›¤› ve ayn› zamanda vergi güvenlik önlemlerinden oldukça önemli bir tanesi olan “servet beyan›” esas›n›n uygulamadan
kald›r›ld›¤› y›ld›r. Bu ba¤lamda, kay›t d›fl› ekonominin bu denli yüksek oranda
art›fl göstermesi hiç de flafl›rt›c› de¤ildir. Seçim öncesi y›l olan 1986 y›l› ve 1987
seçim y›l›nda, kay›t d›fl› ekonomi önceki y›llara göre daha düflük oranlarda
(%52.4, %52.5) görülmüfl, seçim sonras› 1988 y›l›nda önceki y›la göre %45.3
gibi önemli bir oranda art›fl olmufltur. 1988 ve 1989 y›llar›, 1980 sonras› iç
talebin k›s›lmas›yla bir taraftan k›sa dönemde ihraç edilebilir ürün fazlas›n›n
yarat›lmas› di¤er taraftan da enflasyonla mücadele amaçlar›na ulaflabilmek
ad›na, ücretlerin reel olarak geriletilmesi uygulamalar›n›n sonuna gelindi¤i
y›llard›r. 1988 ve 1989 y›llar› sosyal hareketlenmelerin görüldü¤ü y›llar olup
söz konusu y›llarda, 1980 y›l›ndan itibaren bask› alt›nda tutulan ücretler tekrar
yükselme e¤ilimine girmifltir. Ayn› zamanda 1988 y›l›nda bir vergi aff› daha
uygulanm›fl, 1989 y›l›nda da küreselleflen dünya ekonomisi ile eklemleflmenin
ikinci aya¤› olan “finansal serbestleflme” gerçeklefltirilmifltir.
1991 y›l›nda, kay›t d›fl› ekonomi ilk defa 3 haneli bir hal al›p %108.3’e yükselmifltir. 1992 y›l›nda tekrar bir vergi aff› uygulanm›flt›r. Ekonomik krizin
yafland›¤› 1994 y›l›nda, kay›t d›fl› ekonomi öncekine göre %143.3’e ve krizin
ard›ndan toparlanma y›l› olan 1995 y›l›nda %174.4’e ulaflm›flt›r. 1994 ve 1995
y›llar›nda krizin etkisiyle ücret ve karlar gerilemifl, 1994 y›l›nda bir vergi aff›
daha uygulanm›fl ve 1995 y›l›nda tekrar seçime gidilmifltir. 1995 y›l›ndaki
ola¤an üstü art›fl, 1994 krizinin etkisiyle oluflmufl gibi görünüyor. Krizin etkisiyle 1994 y›l›nda %120.7’ye ulaflan enflasyon, 1996 y›l›nda %76’ya gerilemifl,
seçim sonras› 1996 y›l›nda ekonomi nispeten istikrara kavuflmufl, kay›t d›fl›
ekonomide de %38.1’lik bir gerileme görülmüfltür. Buraya kadar ki tespitler,
Türkiye’de ekonomik, sosyal yada siyasi istikrars›zlar ile kay›t d›fl› ekonomi aras›nda ba¤lant› oldu¤una iflaret etmektedir.
1998 y›l›nda da bir önceki y›la göre kay›t d›fl› ekonominin hacminde kayda
de¤er bir geniflleme görülmektedir. Zira, kay›t d›fl› ekonomi 1997 y›l›nda %120
iken %33.8’lik art›flla 1998 y›l›nda %160.6’ya yükselmifltir. 1998 y›l›, halk
aras›nda ”nereden buldun yasas›” olarak bilinen 4369 say›l› yasan›n 1.1.1999
tarihi itibar›yla, tüm gelirleri kapsayacak ve kayna¤› belli olmayan gelirleri
vergilendirecek bir gelir vergisi uygulamas›na geçifli sa¤layaca¤›n›n
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düflünüldü¤ü y›ld›r. Yasan›n, geliri; harcama ve tüketime kaynak olan tüm
kazançlar›n vergilendirilmesine olanak sa¤layacak flekilde genifl tan›mlayan,
baflka bir deyiflle “nereden buldun” sorusunun sorulmas›n› sa¤layacak hükümlerinin, 2003 y›l› bafl›na kadar rafa kald›r›ld›¤› 1999 y›l›nda, önceki y›la göre
kay›t d›fl› ekonominin oran›nda %10’luk gerileme görülmüfl ve 1999 y›l›nda
kay›t d›fl› ekonomi %144.4’e gerilemifltir.
Ekonomide tekrar krizin yafland›¤› 2000 y›l›nda, kay›t d›fl› ekonomi
inceleme döneminin en yüksek oran›na yani %178.1’e ulaflm›flt›r. Bu oran,
2000 y›l›nda kay›tl› ekonomik faaliyetlerin neredeyse iki kat›na yak›n bir
kay›t d›fl›l›¤›n oldu¤unu göstermektedir. 2001 y›l›ndan itibaren kay›t d›fl›
ekonomide nispi bir gerileme oldu¤u görülmektedir. Bu durumun ortaya
ç›kmas›nda, bir taraftan s›k› para ve maliye politikalar› ile enflasyonun kontrol
alt›na al›nmas› ile gelir da¤›l›mda görülen nispi iyileflmenin yan› s›ra kay›t d›fl›
ekonomi ile mücadeleye verilen önem ve belki de daha önemlisi ekonomik,
sosyal ve siyasi alanda görülen nispeten istikrarl› ortam›n olumlu etkileri oldu¤u
düflünülmektedir.
Türkiye’de kay›t d›fl› ekonomi 1970’li y›llara göre 1980’li y›llarda, 1980’li
y›llara göre de 1990 y›llarda, daha yüksek oranlarda görülmüfltür. Kay›t
d›fl› ekonominin yükselmesinin sebepleri araflt›r›ld›¤›nda; 1970’li y›llar›n
ikinci yar›s›nda ekonomide görülen s›k›nt›lar›n ard›ndan tamamen farkl›
ekonomi politikalar›n›n uyguland›¤› 1980’li y›llarda bütçe aç›klar›n›n giderek artmas› ve bunun finansman›nda iç ve d›fl borçlanmaya baflvurulmas›yla, ekonominin 1990’l› y›llarda borç k›s›r döngüsüne girmifl olmas› ve bir
taraftan iç dengenin sa¤lanmas› di¤er taraftan da d›fl dengenin sa¤lanabilmesi amac›yla sürdürülen yüksek faiz, düflük kur rejiminin 1990’l› y›llarda
ekonomide sebep oldu¤u istikrars›zl›klar ve krizlerin önemli oldu¤u görülmektedir. Zira, Türkiye’de kay›t d›fl› ekonominin s›çrama gösterdi¤i y›llar›n genellikle ekonomik, sosyal yada siyasal istikrars›zl›klar›n yafland›¤› y›llar ile akabindeki y›llar oldu¤u görülmüfltür. Nitekim, 1978 ve 1979 y›llar›,
1994 ve 1995 y›llar› ile 2000 y›l› inceleme dönemi boyunca kay›t d›fl› ekonomi oran›nda en yüksek s›çramalar›n oldu¤u veya en yüksek oranlarda gerçekleflti¤i y›llard›r. Ekonomik krizlerin yafland›¤› y›llar, gerek ücretler gerekse karlar geriledi¤i, devletin denetimlerinin ise gevfledi¤i dönemlerdir.
Bu sebeple kriz dönemlerinde, ifl sahiplerinin ayakta kalabilmek, çal›flanlar›nsa yükselen enflasyonun yaratt›¤› sat›n alma gücündeki azalmalar› telafi edebilmek çabalar› bir taraftan enformel ekonominin di¤er taraftan da
beyan d›fl› ekonominin genifllemesiyle kay›t d›fl› ekonominin art›fl göstermesine sebep olmaktad›r. Kriz dönemlerinde vergi aff› uygulanmas›n›n adet
halini alm›fl olmas› da, “nas›lsa affedilir” düflüncesi ile kriz dönemlerinde
rahatl›kla kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlere giriflilmesini desteklemektedir.
Bu pencereden bak›ld›¤›nda, kay›t d›fl› ekonomi, pastadan al›nan pay› art-
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t›rmak ad›na giriflilen, devletin küçültülmesi genel anlay›fl› ile de ters düflmeyen bir olgudur. Devletin küçültülmesi anlay›fl›n› benimseyen siyasiler,
kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin geliflmesine olanak sa¤layacak zemini sa¤lad›klar› ölçüde devleti resmen olmasa da fiilen küçültmüfl olmaktad›rlar.
Kay›t d›fl› ekonominin art›fl göstermesinde önemli oldu¤u görülen bir baflka faktör de, vergi güvenlik önlemlerinin kald›r›lmas›d›r. Gerek servet beyan›n›n kald›r›ld›¤› y›l ve sonras› y›l, gerekse nerden buldun yasas›n›n düzenlendi¤i y›lda kay›t d›fl› ekonominin hacminde genifllemeler görülmüfltür.
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