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Beflinci Bölüm
KAYIT DIfiI EKONOM‹N‹N DO⁄URDU⁄U SONUÇLAR
Kay›t d›fl› ekonomi, ekonomik, mali, sosyal ve siyasal alanda pek çok etki do¤urmaktad›r. Bunlardan önemli bir k›sm› olumsuz iken baz›lar› olumludur.
Olumsuz sonuçlar› aras›nda; vergi kayb› yaratmas›, resmi istatistikleri tahrip etmesi ve yanl›fl de¤erlendirmelere sebep olmas›, genel olarak k›t olan ekonomik
faktörlerin etkin kullan›lmas›n› engellemesi, çal›flanlar›n sosyal güvencesini ortadan kald›rmas›, haks›z rekabete yol açmas›, vergi adaletini bozmas›, sosyal
adaleti sarsmas›, hukukun kurmaya çal›flt›¤› düzeni tahrip etmesi, siyasilerin
yanl›fl politikalar uygulamas›na sebep olmas› say›labilir. Olumlu sonuçlar› aras›nda; istihdama olan katk›s›, at›l faktörlerin üretime dahil edilmesi, düflük fiyatla mal arz›na imkan vermesi, kat›l›mc›lar›na daha fazla özgürlük, çal›flma saatlerinde esneklik, çal›flma koflullar›nda esneklik ve sa¤lad›¤› ba¤›ms›zl›k say›labilir.
1. Kay›t d›fl› Ekonominin Olumlu Etkileri
Devletin ekonomiye müdahalelerinin mümkün oldu¤unca azalt›lmas› gerekti¤ine, zira müdahalelerin olmad›¤› piyasa ekonomisi içinde ekonomik dengelerin
kendili¤inden sa¤lanaca¤›na inananlar, kay›t d›fl› ekonominin temel sebebi olarak devletin ekonomiye vergiler ve di¤er düzenlemeler fleklindeki müdahalelerini görmüfllerdir. Devletin her türlü müdahalesinden kurtulmufl kay›t d›fl› ekonominin; istihdam, üretim ve toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerinden
bahsetmifller, kay›tl› ekonominin yan› s›ra kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›n› resmi
ekonominin baz› eksikliklerini giderici ve dengeleyici oldu¤u gerekçesiyle savunmufllard›r.
Kay›t d›fl› faaliyetlerin ekonomi üzerindeki olumlu etkileri aras›nda; istihdama
olan katk›, at›l faktörlerin üretime dahil edilmesi ve düflük fiyatla mal arz› üzerinde durulmufltur. Bununla beraber, kay›t d›fl› ekonominin kat›l›mc›lar›na daha
fazla özgürlük, çal›flma saatlerinde esneklik, çal›flma koflullar›nda esneklik, ve
ba¤›ms›zl›k sa¤lad›¤› da belirtilmifltir. 159
Kay›t d›fl› ekonominin olumlu etkilerinden bahsedip, kay›t d›fl› ekonomiyi savunanlardan bir k›sm›; kay›t d›fl› ekonomi ile resmi ekonomi aras›nda birebir de-

159 Bkz. Michale Carter, a.g.e., s.219.
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¤iflimin olmad›¤›, dolay›s›yla kay›t d›fl› ekonominin hacminde meydana gelen
art›fl›n resmi ekonominin hacmini daraltt›¤› fleklinde yorumlanmamas› gerekti¤ini belirtmifllerdir 160. Onlara göre, kay›t d›fl› ekonomi ile kay›tl› ekonomi ayn›
sektörde bulunduklar› ve tam kapasite ile çal›flt›klar› zaman birbirlerine birebir
rakip olurlar. Oysa gerçekte kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler ile kay›tl› ekonomik
faaliyetler her zaman ayn› sektörde bulunmazlar ve tam kapasite ile üretimin
gerçekleflmesi de oldukça güçtür. Bu sebeple, kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerindeki bir birimlik de¤ifliklik resmi ekonomide ayn› birimde bir de¤iflikli¤e sebep
olmaz. Kay›t d›fl› ekonomi ile kay›tl› ekonomiyi birbirine rakip görmeyen bu
anlay›fltan hareketle kay›t d›fl› ekonominin devletin gelir kayb›na u¤ramas›na ve
sosyal güvenlik gelirlerinin azalmas›na neden olmayaca¤› ileri sürülmüfltür .Bu
bak›fl aç›s› kay›t d›fl› ekonominin kaynak da¤›l›m› ve gelir da¤›l›m›nda iyilefltirici etkiye sahip oldu¤u ve ekonomik büyüme ile istikrar üzerinde de olumlu etkilere sahip oldu¤unu ortaya koyar. 161
Kay›t d›fl› ekonominin kaynak da¤›l›m›nda etkinli¤i sa¤lad›¤› görüflünün iki
aya¤› vard›r. Bunlardan birincisi, kay›t d›fl› ekonominin kaynaklar› kay›tl› ekonomice giderilememifl bireysel ve toplumsal ihtiyaçlar do¤rultusunda da¤›tmas›n›n bireysel ve toplumsal refah› artt›rmas›d›r. Özellikle güdümlü ekonomilerde merkezi idarenin kaynak ay›rmayaca¤› mal ve hizmetlerin kay›t d›fl› ekonomide üretilerek tüketicilere sunulmas› kaynaklar›n ihtiyaçlar do¤rultusunda yeniden da¤›l›m›n› sa¤lar ki, bu da, toplumsal refah› artt›r›r. ‹kincisi, düzenli bir
iflte çal›flma imkan›na sahip olmayan eme¤in istihdam›na olanak sa¤lamas›d›r.
At›l faktörler, kay›t d›fl› ekonomide üretim sürecine kat›lma imkan›na sahip
olurlar. Çocuklu kad›nlar›n düflük sermaye ve yat›r›mla ev içinde üretime kat›lmalar› bu duruma örnek olarak gösterilmektedir.
Kay›t d›fl› ekonominin enformel üretim tarz› içinde (seyyar sat›c›l›k, ev içi üretim, bahçe tar›m› gibi) özellikle iflsizli¤in yo¤un oldu¤u ülkelerde yahut zamanlarda çok say›da kifliye istihdam olana¤› temin etmesinin gelir da¤›l›m› bak›m›ndan da olumlu sonuçlar› vard›r. Bu özelli¤i ile kay›t d›fl› ekonomi ekonomik ve
toplumsal sistemin sigortas› olarak da görülmektedir
‹flsizli¤in yo¤un oldu¤u depresyonist dönemlerde toplumsal patlamalar›n meydana gelmesine engel olur. Ayr›ca, kay›tl› ekonomide çal›flan düflük ücretlilerin
belli bir hayat standard›n› sürdürebilmeleri için gerekli olan maddi kayna¤› elde
etmelerine de olanak sa¤lar. Bu durum ekonomideki talep düzeyinin de düflmesine engel olarak canl›l›¤›n sürmesine yard›mc› olur.
160 Bu konu ile ilgili W.Schmaehl, A.Prinz, "Gibt es Pozitive Wirkungen der Schattenwirtschaft auf das
Soziale Scherungssystem?", Pozitive Wirkingender Schattenökonomie, Ed. P.Gross ve P.Firedrich,
Göttingen, 1988'den aktaran Ahmet Faz›l Özsoylu (1996), a.g.e., s.54.
161 Bkz. Ahmet Faz›l Özsoylu (1996), a.g.e, s.54.
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Kay›t d›fl› ekonomide, vergi ve sosyal güvenlik yükümlülüklerinin getirdi¤i yüklerden kurtulman›n sa¤lad›¤› düflük maliyetle üretim yapma, kay›tl› ekonomiye
göre düflük fiyatla mal arz edebilme olana¤›n› sa¤lar. Bu durum de¤iflik etkiler
do¤urur; bir taraftan kay›tl› ekonomidekine göre düflük fiyatla mal ve hizmet sat›n al›nabilmesi sebebiyle tüketicilerin elde ettikleri "tüketici rant›" ve vergi ile
benzeri yükümlülüklerden kurtulma sebebiyle üreticilerin elde ettikleri "üretici
rant›" ekonomide ilave talep yarat›r. ‹lave talep ekonomik canl›l›k demektir. Di¤er taraftan, düflük fiyatla mal üretebilmek ulusal oldu¤u kadar uluslararas› alanda da rekabet avantaj› sa¤lar. Ayn› zamanda düflük fiyatla mal ve hizmet arz etmenin enflasyon üzerinde de etkisi vard›r. Kay›t d›fl› ekonomi, enflasyonun bireylerin sat›n alma güçleri üzerindeki etkisini azalt›r daha fazla sat›n alma gücü
sa¤lar.
2. Kay›t d›fl› Ekonominin Olumsuzluklar›
Bu k›s›mda kay›t d›fl› ekonominin ekonomide yaratt›¤› vergi kayb› d›fl›ndaki di¤er olumsuzluklardan bahsedilecek, do¤urdu¤u vergi kayb› Türkiye’deki öneminden dolay› ayr› bir bafll›k halinde incelenecektir.
2.1. Resmi ‹statistiklerde Meydana Gelen Bozulmalar
Kay›t d›fl› ekonomi, bir tak›m ekonomik faaliyetlerin devletin bilgisi d›fl›nda
gerçekleflmesiyle olufltu¤u için, devletin baz› faaliyetleri izleyememesi sebebiyle, ekonomiye iliflkin baflta GSMH olmak üzere, baz› resmi verilerin gerçe¤i
yans›tmaktan uzaklaflmas›na sebep olmaktad›r. Resmi istatistiklerde meydana
gelen bu bozulmalar, kamu kesimi ile ilgili bir tak›m büyüklüklerin de gerçekte
oldu¤undan çok daha farkl› alg›lanmas›na sebep olmaktad›rlar. Kay›t d›fl› ekonominin zarar verdi¤i kamu maliyesine iliflkin göstergeler aras›nda;
- Vergi yükü,
- Kamu kesiminin ekonomideki büyüklü¤ü,
- Vergi kapasitesi,
- Vergi esneklikleri, say›labilir.
2.1.1. Kamu Maliyesine ‹liflkin Göstergelerde Meydana Gelen Bozulmalar
2.1.1.1. Vergi Yükü
Kay›t d›fl› ekonominin büyüklü¤üne ba¤l› olarak, kay›tl› (resmi) GSMH gerçekte oldu¤undan daha küçük tahmin edildi¤i için, vergi has›lat›n›n resmi GSMH’
ya oranlanmas› suretiyle elde edilen vergi yükü rakamlar› da yan›lt›c› olur.
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Ekonomideki vergi yükünün gerçekte hangi oranda oldu¤unu tespit etmek
için, vergi has›lat›n›n kay›tl› ve kay›t d›fl› GSMH toplam›na bölünmesi gerekmektedir.
Vergi has›lat›n›n kay›tl› GSMH’ ya oranlanmas› suretiyle elde edilen vergi
yükü, ekonomideki toplam vergi yükü olmay›p, kay›tl› ekonomi üzerindeki
vergi yükünü göstermektedir.
Resmi GSMH’dan hareketle hesaplanan vergi yükü ile kay›tl› ve kay›t d›fl›
toplam GSMH’ ya oranla hesaplanan vergi yükü aras›ndaki fark, bir bak›ma, vergi yükü da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i de göstermektedir.
Resmi raporlarda, sadece kay›tl› GSMH’ya bölünerek elde edilen vergi yükü rakamlar›n›n, yani gerçekte oldu¤undan daha yüksek oranlar›n yay›nlanmas›, toplumda genel olarak vergi yükünün yüksek olarak alg›lanmas› sonucunu do¤urur.
Bu durum, toplumdaki bireylerin vergiye uyumunu olumsuz etkileyerek, vergiye karfl› tepki duyulmalar› sonucunu do¤urup, kay›t d›fl› ekonominin beyan d›fl›
ve enformel ekonomi bileflenlerini geniflletebilir.
Türkiye’de 1991-2004 dönemi ile ilgili yay›nlanm›fl vergi yükü rakamlar›, ilgili
y›llardaki kay›t d›fl› ekonominin hacmi dikkate al›narak, yeniden hesapland›¤›nda bu durumu daha aç›k görmek mümkündür (Bkz. Tablo.26).
Resmi vergi yükü, Gelir ‹daresi Baflkanl›¤› taraf›ndan daha dar veya daha genifl
hesaplanmaktad›r. fiöyle ki;
- Vergi yükü, sadece genel bütçe vergi gelirlerinin GSMH’ ya oranlanmas› ile
hesaplanabilmektedir. Bu flekilde elde edilen oranlar, ekonomideki tüm yükümlülükleri kapsanmad›¤› için, gerçek yükü göstermez. Vergi yükü dar anlamda
kapsanm›fl olur.
- Vergi yükü; konsolide bütçe gelirleri, mahalli idare vergi ve paylar›, fonlar›n
vergiye ba¤l› gelirleri ve parafiskal gelirler dahil edilmek suretiyle hesaplan›rsa,
verginin getirdi¤i yük daha gerçekçi bir flekilde tespit edilmifl olunur. Vergi yükü genifl anlamda kavranm›fl olunur.
Ancak her ikisinde de, vergi has›lat› (dar veya genifl anlamda) resmi GSMH’ya
oranlanmaktad›r.
Oysa belirtildi¤i üzere, gerçek oranlar›n bulunmas› vergi has›latlar›n›n toplam
GSMH’ ya oranlanmas›n› gerektirmektedir.
Bu sebeple, Türkiye’de 1980 sonras› ekonomideki vergi yükü de¤erlendirmelerini daha sa¤l›kl› yapabilmek için öncelikle resmi GSMH’ya oranla vergi yükleri hesaplanacak ve böylece görünen vergi yükü oranlar› ortaya konulacak, daha
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sonra, toplam GSMH’ ya oranla gerçek vergi yükleri hesaplanarak, bir taraftan
kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›n›n gerçekte vergi yükünü hangi oranlara kadar düflürdü¤ü belirlenecek di¤er taraftan da kay›t d›fl› ekonominin vergi yükü da¤›l›mda meydana getirdi¤i adaletsizli¤e dikkat çekilecektir.
Genel bütçe vergi gelirleri resmi GSMH’ ya oranland›¤›nda, 1991 y›l›nda vergi
yükü, %12.4 olarak tespit edilmektedir. Oysa ayn› y›l kay›t d›fl› GSMH’y› da
dikkate alarak vergi yükü hesapland›¤›nda, vergi yükünün gerçekte %5.9 oldu¤u görülmektedir. Yani, kay›t d›fl› ekonomi göz ard› edildi¤inde, vergi yükü bu
y›l için 1.1 kat (%110) fazla alg›lanmaktad›r. 1993 y›l›nda, resmi GSMH esas
al›nd›¤›nda vergi yükü %13.2 görülürken, gerçekte %5.8’dir. Yani 1993 y›l›nda
vergi yükü 1.2 kat (%127) daha fazla alg›lanmaktad›r. Benzer flekilde, 1998 y›l›nda vergi yükü gerçekte oldu¤una göre 1.6 kat (%160), 1999 y›l›nda 1.4 kat
(%145), 2000 y›l›nda 1.7 kat (%176), 2001 y›l›nda, 1.3 kat (%131), 2002 y›l›nda 1.4 kat (%146), 2003 y›l›nda 1.1 kat (%118) ve 2004 y›l›nda 1 kat (%108) daha fazla alg›lanm›flt›r. En önemlisi de, 2002 y›l›nda vergi yükü %21.7 iken, 2003
y›l›nda %23.6’ ya yükselmifl ve 2004 y›l›nda da bu seviyede (%23.6) kalm›fl gibi görünmekle beraber, 2002 y›l›na göre vergi yükü sürekli art›fl göstermifltir. Zira, genel bütçe vergi gelirleri esas›na dayal› gerçek vergi yükü; 2002 y›l›nda
%8.8 iken, 2003 y›l›nda %10.8’e, 2004 y›l›nda da %11.3’e yükselmifltir.
Grafik 14. Türkiye’de Vergi Yükleri (Resmi Gerçek-Dar Anlamda)
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Vergi yükünün daha genifl kapsanmas›, yani; konsolide bütçe vergi gelirleri, mahalli idare vergi paylar›, fonlar›n vergiye ba¤l› gelirleri ve parafiskal gelirlerin
toplam›n›n resmi GSMH’ ya oranlanmas› suretiyle hesaplanmas› durumunda,
ekonomideki vergi yükünün 1991 y›l›nda %20.9 oldu¤u tespit edilmifltir. Oysa,
kay›t d›fl› ekonomiyi de dikkate alarak yap›lan hesaplama sonucu, gerçek vergi
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yükünün %10 oldu¤u görülmektedir. Yani, resmi vergi yükü gerçekte olana göre 1 kat (%108) fazla alg›lanm›flt›r. Ayn› flekilde, 1993 y›l›nda %21.9 olarak hesaplanan vergi yükü gerçekte %9.7, 1997 y›l›nda %24.5 olarak hesaplanm›flken
gerçekte %11.1, 2000 y›l›nda %31.3 olarak hesaplanm›flken gerçekte %11.2,
2002 y›l›nda %24.5 olarak hesaplanm›flken gerçekte %9.9, 2004 y›l›nda ise
%26.4 olarak hesaplam›flken gerçekte %12.7’dir. Bu durumda resmi olarak
aç›klanan vergi yükleri ilgili y›llarda gerçek vergi yükü rakamlar›na göre s›ras›yla; 1993 y›l›nda 1.2 kat (%125), 1997 y›l›nda 1.2 kat (%120), 2000 y›l›nda
1.7 kat (%179), 2002 y›l›nda 1.4 kat (%147), 2004 y›l›nda ise 1.7 kat (%108) daha yüksek alg›lanm›flt›r.
1991 y›l› için; genel vergi gelirleri esas al›narak tespit edilmifl olan %20.9’luk
vergi yükü kay›tl› ekonomi veya resmi ekonomi üzerindeki yüktür ve ekonomideki vergi yükünün gerçekte %15.3 olmas› vergi yükü da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤i de göstermektedir. 2000 ve 2002 y›llar›nda bu durumun daha çarp›c› bir hal
ald›¤› görülmektedir.
Grafik 15. Türkiye’de Vergi Yükleri (Resmi/Gerçek -Genifl Anlamda)
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2.1.1.2. Kamu Kesiminin Ekonomideki Büyüklü¤ü
Vergi yükü rakamlar›nda görülen yan›lsaman›n benzeri, kamu kesiminin ekonomideki büyüklü¤ü konusundaki de¤erlendirmelerde de görülmektedir. Kamu
harcamalar›n›n resmi (kay›tl›) GSMH’ya bölünmesiyle bulunan bu büyüklük,
kay›t d›fl› ekonominin büyüklü¤üne ba¤l› olarak gerçekte oldu¤undan daha yüksek alg›lanmaktad›r.
Tablo. 27’de, Türkiye’de 1987-2004 döneminde, kamu tüketim ve yat›r›m harcamalar›n›n toplam›yla elde edilen kamu reel harcamalar›n›n resmi GSMH’ya
oranlamas›yla bulunmufl olan kamu kesiminin ekonomideki paylar› ile kay›t d›fl› ekonominin de hesaba dahil edilmesiyle tekrar hesaplanmas› durumunda ortaya ç›kan oranlar yer almaktad›r.
Tablo.27
Türkiye’de Kamu Kesiminin Ekonomideki Pay›
(Resmi /Gerçek)
(1987-2004)
(%)
Y›llar

Resmi Oran

Gerçek Oran

Yan›lsama Pay› (%)

1987

17.3

11.3

53

1988

15.2

8.6

77

1989

15.3

8.2

87

1990

18.6

9.5

96

1991

18.7

9.0

108

1992

18.9

8.8

115

1993

19.5

8.7

124

1994

14.3

5.8

147

1995

13.3

4.8

177

1996

15.1

7.2

109

1997

17.0

7.7

120

1998

17.3

6.6

162

1999

19.4

7.9

145

2000

19.4

6.9

181

2001

23.7

10.1

134

2002

27.9

11.4

144

2003

17.0

7.8

117

2004

16.5

7.9

108

Ortalama

18.0

5.7

216

Kaynak: http//:www.dpt.gov.tr, Hazine ‹statistikleri, 1980-2003 ve Tablo.25’deki verilerden faydalan›lm›flt›r.
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Kamu tüketim ve yat›r›m harcamalar›n›n resmi GSMH baflka deyiflle kay›tl›
ekonomiye oranlanmas› durumunda, Türkiye’de kamu kesiminin ekonomideki
pay›n›n 1987 y›l›ndan 2004 y›l›na kadar dalgal› seyir gösterip dönem boyunca
ortalama %18 civar›nda oldu¤u görülmektedir.
Kay›t d›fl› ekonomi devletin bilgisi, denetimi ve kontrolü d›fl›nda gerçekleflmifl
olan ekonomik faaliyetlerden oluflmaktad›r. Dolay›s›yla, kay›t d›fl› ekonominin
hacminin genifllemesi, hacmindeki art›flla orant›l› olarak devletin ekonomideki
pay›n›n ya da ekonomiye müdahalelerinin fiilen gerilemesi anlam›na gelmektedir.
Bu sebeple, 1987-2004 döneminde kamu kesiminin ekonomideki gerçek pay›n›
tespit etmek için, kay›t d›fl› ekonominin hacmini de dikkate alarak yeniden
hesaplama yap›ld›¤›nda, kamu kesiminin ekonomideki pay›n›n inceleme dönemi boyunca dalgal› seyir izledi¤i, ortalama %5.7 oldu¤u görülmektedir. Dönem
boyunca kamu kesiminin ekonomideki pay›, gerçekte ortalama %5.7 olmakla
beraber %18 olarak görülmektedir. Bu yan›lt›c› oran, kamu kesiminin ekonomideki pay›n›n büyük oldu¤u ve küçültülmesi gerekti¤i söylemini destekleyici
bir veri olarak kullan›lmaktad›r. Oysa, kamu kesiminin ekonomideki pay›
büyüyen kay›t d›fl› ekonomi ile zaten yar› yar›ya düflmüfltür.
Grafik 16. Türkiye’de Kamu Kesiminin Ekonomideki Pay› (Resmi-Gerçek)

Kay›t d›fl› ekonomi di¤er taraftan, ülkenin belli bir dönemdeki vergi kapasitesinin de oldu¤undan daha düflük alg›lanmas›na ve vergi gayreti ile ilgili
yanl›fl de¤erlendirmeler yap›lmas›na da sebep oldu¤u gibi vergi esnekliklerinin
de do¤ru hesaplanamamas›na ve vergi sistemi veya belli bir verginin konjonktürel esnekli¤i ile ilgili de¤erlendirmelerde de hata yap›lmas›na sebep olmaktad›r. Bunlar›n tümü kay›t d›fl› ekonominin mali alanda vergi kayb›ndan baflka
yaratt›¤› di¤er olumsuzluklar aras›nda s›ralanabilir.
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2.1.1.3.Vergi Kapasitesi
Bir ülkenin vergi kapasitesi, o ülkedeki GSMH, nüfus, kifli bafl›na GSMH, gelir
da¤›l›m›, ekonominin d›fla aç›kl›¤›, ekonominin parasallaflmas›, sektörel yap›
gibi faktörlere ba¤l› olarak belirlenmektedir. Mükelleflerin kendileri ve
ailelerinin yaflamlar›n› asgari düzeyde sürdürmeye yetecek gücün üzerindeki
k›sm› yans›tmaktad›r. Bir ülkede vergi kapasitesinin durumu ile ilgili yap›lacak
tespit ve de¤erlendirme o ülkedeki vergi gayretinin dolay›s›yla mükellefin
vergiye uyumu ile vergi idaresinin vergiyi uygulama gücünün belirlenmesi ve
de¤erlendirilmesi bak›m›ndan da önem arz etmektedir. Bu sebeple, vergi politikalar›n›n flekillendirilmesinde de oldukça önemlidir.
Ülkenin vergi kapasitesi kay›tl› GSMH esas al›narak öngörüldü¤ü için, kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin hacmi geniflledikçe, vergi kapasitesinin gerçekte oldu¤undan daha düflük oldu¤u düflünülür ve buna ba¤l› olarak elde edilen vergi has›lat›n büyüklü¤üne dayan›larak vergi gayretinin ve mükellefin vergiye uyumunun da gerçekte oldu¤undan daha yüksek oldu¤u düflünülür. Kay›t d›fl› ekonominin hacmi ile ilgilenilmedikçe de bu yan›lsama sürer gider. Türkiye’de kay›t
d›fl› ekonomik faaliyetlerin hacmi dikkate al›nd›¤›nda vergi kapasitesinin her y›l
itibar›yla kay›t d›fl› ekonomi oran› ile orant›l› olarak geniflledi¤i söylenebilir.
Kay›t d›fl› ekonominin 1970 y›l›ndan günümüze y›llar itibar›yla hacmi Tablo. 25
‘de görülmektedir. Tablo’da yer alan kay›t d›fl› ekonomi oranlar› esas al›narak
her y›l vergi kapasitesinin geniflletilmesi gerekmektedir.
2.1.1.4. Vergi Esneklikleri
Vergi esnekli¤i, belli bir vergi veya tüm vergi sisteminin sa¤lad›¤› vergi has›lat›n›n, milli gelirdeki de¤iflikliklere karfl› duyarl› olmas›, milli gelir artarken art›p, azal›rken azalmas›d›r. Vergi esnekli¤inin derecesi, vergilerin konjonktürel
esnekli¤inin göstergesi olup, milli gelirdeki dalgalanmalar karfl›s›nda bu dalgalanmalar›n ortadan kald›r›l›p, istikrar›n sa¤lanmas› için etkili olup olmad›¤›n›
göstermektedir. E¤er bir vergi yada vergi sistemi dolay›s›yla elde edilen has›lat,
milli gelir artarken art›yor , azal›rken de azal›yorsa vergi esnekli¤inden bahsedilir ve vergi esnekli¤i; vergide meydana gelen de¤iflikli¤in milli gelirde meydana gelen de¤iflikli¤e oranlanmas› ile bulunur. Bu sebeple, kay›t d›fl› GSMH’n›n
varl›¤›, art›fl yada azal›fllar›, resmi GSMH’ n›n esas al›nmas› suretiyle hesaplanan vergi esnekliklerinin de¤erinin gerçek durumu göstermesini engelleyecektir.
Türkiye’de de vergi esnekliklerinin kay›t d›fl› ekonominin dikkate al›nmas›yla
yeniden hesaplanmas›, esneklikler ve vergilerin otomatik istikrar sa¤lay›c› güçleri konusunda daha gerçekçi de¤erlendirme yap›lmas›na olanak sa¤layacakt›r.
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Bu sebeple 1980-2004 dönemine ait vergi esneklikleri kay›t d›fl› ekonomiyi de hesaba katarak yeniden hesapland›¤›nda elde edilen sonuçlar Tablo.28’de gösterilmifltir.
Tablo.28
Türkiye’de Vergi Esneklikleri
(Resmi/ Gerçek)
(1981-2004)
Y›llar

Vergi
Gelirlerinin
Y›ll›k Art›fl›

(%)

Resmi
Kay›t D›fl›
Kay›t
GSMH Y›ll›k
Ekonomi
D›fl› Ekonomi
Art›fl›
Dahil GSMH Hariç Vergi
Y›ll›k
Esneklikleri
Art›fl›

Kay›t D›fl›
Ekonomi
Dahil
Vergi
Esneklikleri

1981

58.7

51.29

51.4

1.15

1.14

1982

27.9

32.27

32.4

0.86

0.86

1983

27.0

31.30

30.8

0.87

0.87

1984

22.6

59.10

192.3

0.38

0.11

1985

61.4

59.47

68.4

1.03

0.89

1986

55.9

44.79

21.1

1.25

2.64

1987

51.5

46.57

46.5

1.11

1.10

1988

57.2

72.19

99.1

0.79

0.57

1989

79.5

78.34

88.5

1.02

0.89

1990

77.6

72.41

80.1

1.07

0.96

1991

73.2

59.73

71.3

1.23

1.02

1992

80.0

73.96

79.4

1.08

1.00

1993

86.6

80.98

89.2

1.07

0.97

1994

102.4

94.66

110.8

1.08

0.92

1995

102.7

102.3

127.8

1.01

0.80

1996

106.9

90.68

44.4

1.18

2.40

1997

111.4

96.24

107.7

1.16

1.03

1998

94.4

82.08

115.7

1.15

0.81

1999

60.4

46.27

37.1

1.31

1.62

2000

79.0

60.44

82.5

1.31

0.95

2001

49.9

40.52

18.2

1.23

2.74

2002

50.0

55.84

63.0

0.90

0.79

2003

41.3

29.69

15.3

1.39

2.70

2004

19.8

20.26

14.4

0.98

1.37

Kaynak: http//:www.gelirler.gov.tr, Tablo.27’deki verilerden faydalan›lm›flt›r.

163

Kay›t D›fl› Ekonomi ve Çözüm Yollar›

‹stanbul smmmo

Kay›t d›fl› ekonomi analize dahil edilip, vergi esneklikleri yeniden hesapland›¤›nda, resmi GSMH’ ya dayal› olarak bulunanlara göre kimi y›llarda benzer oranlar
elde edilmifl olmakla beraber, kimi y›llarda esneklik de¤erinin zannedilenden daha yüksek, kimi y›llarda da daha düflük oldu¤u görülmüfltür. Nitekim, yaklafl›k
olarak ayn› oranlar›n elde edildi¤i y›llar; 1981, 1982, 1983, 1987, 1988, 1992’dir.
Kay›t d›fl› ekonomi dahil edildi¤inde esnekli¤in daha yüksek oldu¤u y›llar; 1986,
1996, 2001, 2003, 2004’dür. Kay›t d›fl› ekonomi dahil edildi¤inde esnekli¤in daha düflük ç›kt›¤› y›llar; 1985, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998, 2000,
2002 y›llar›d›r.
2.1.2. Di¤er Ekonomik Göstergelerde Meydana Gelen Bozulmalar
Kay›t d›fl› ekonominin varl›¤› durumunda; büyüme oran›, kifli bafl›na milli gelir,
iflsizlik ve enflasyon oran›… gibi göstergelerde de sapmalar görülür. Ekonomiye
ait bu temel göstergelerde meydana gelen sapmalar, ekonominin performans›n›n
yanl›fl de¤erlendirmesine sebep olarak uluslar aras› geliflmifllik s›ralamas›nda geri s›ralarda yer alman›n yan› s›ra, konjonktürel durumun do¤ru olarak de¤erlendirilmesini de engelleyebilir. Söz konusu göstergelerde meydana gelen bozulmalar ile alg›lanan yanl›fl sinyaller, ekonomik konjonktür ile ilgili yanl›fl de¤erlendirmelerin yap›lmas›na ve bu do¤rultuda müdahaleye yönelik politikalar belirlenip uygulanmas›na sebep olur. Resmi rakamlar›n ortaya koydu¤u tablo, mevcut
iktisat kuramlar› kullan›larak yorumlanamaz. Türkiye’de son y›llarda bir taraftan milli gelir art›fllar› görülürken di¤er taraftan iflsizlik oran›ndaki art›fl›n bir arada de¤erlendirilmesinde güçlük çekildi¤i gibi.
Yanl›fl veri, yanl›fl yoruma götürür bu da istenmeyen sonuçlar› do¤uracak politika uygulamalar›na sebep olur. Böylece ortaya ç›kan, yanl›fl uygulanmalar ekonomide hiç istenmeyen ve beklenmeyen bir tak›m sonuçlar do¤abilir. Bu durumun
hükümetleri baflar›s›z k›lmas›, kay›t d›fl› ekonominin siyasi alandaki olumsuzlu¤u olarak de¤erlendirilebilir.
‹flsizlik ve enflasyon oran›nda meydana getirdi¤i sapmalar›n, yanl›fl konjonktürel
teflhis konulmas›na ve teflhis do¤rultusunda gelifltirilip uygulan›lan politikalar›n
da istikrar› bozucu sonuçlar do¤urabilece¤inden bahsedildi. Bu hususlar› biraz
daha açmakta fayda vard›r.
2.1.2.1. ‹flsizlik Oran›:
Kay›t d›fl› ekonomide çal›flmakta olanlar iflsiz olarak nitelendirildikleri takdirde
iflsizlik oran› gerçekte oldu¤undan daha yüksek görünecektir 162. Türkiye’de son
162 Kay›t d›fl› ekonomide çal›flanlar üç grupta s›n›fland›r›lmaktad›r;1.Ayn› zamanda kay›tl› ekonomide de
ifli olanlar, 2.Kay›tl› ekonomide ifl arayan ancak bu arada da kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunanlar,
3.Bir taraftan iflsizlik sigortas›ndan faydalan›rken di¤er taraftan da kay›t d›fl› ekonomide çal›flanlar.
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y›llarda milli gelir artarken iflsizli¤inde artmas› baflka bir tak›m faktörlerin yan›
s›ra bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir. Resmi kay›tlarda görünmeyen gizli nitelikteki ekonomik faaliyetlerde çal›flan insanlar›n istihdam edilen iflgücü içinde de¤erlendirilmesi beklenemez. Dolay›s›yla, kay›t d›fl› ekonominin var oldu¤u ülkelerde kay›t d›fl› istihdama ba¤l› olarak istihdam oran› (istihdam edilen iflgücü/toplam iflgücü) gerçekte oldu¤undan daha düflük ç›kacakt›r. Özellikle kay›t
d›fl› ekonominin hacminin geniflledi¤i y›llarda iflsizlik oran› daha yüksek ç›kabilecektir. Tabi bu bir ihtimaldir, çünkü, iflsizlik oran›ndaki art›fllar› tamamen kay›t d›fl› ekonomiye ba¤lamak da pek do¤ru de¤ildir. Zira, iflgücü piyasas›na giren kifli say›s›n›n çeflitli sebeplerle art›fl göstermesi de iflsizli¤in artmas› bak›m›ndan önemlidir. Örne¤in Türkiye’de özellikle son y›llarda h›z kazanm›fl özellefltirmeler sonucu özellefltirilen kamu iktisadi teflebbüslerinde istihdam edilen
kiflilerin iflten ç›kar›lmas› son y›llarda iflsizlik oran›n›n art›fl›nda ve k›rsal kesimin milli gelirden ald›¤› pay›n gerilemesinde oldukça önemli olmufltur.
2.1.2.2. Enflasyon Oran›
Kay›t d›fl› ekonomide, baz› mal ve hizmetler, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle, kay›tl› ekonomiye göre daha düflük maliyetle üretilebilmektedir. Buna, bir de kay›t d›fl› üretilmifl mal ve hizmetlerin kay›tl› ekonomiye
entegre olmamas› durumunda muamele vergilerine de tabi olmamalar› eklenince, daha düflük fiyatla mal sunmak mümkün olmaktad›r. Bu durum, kay›t d›fl›
ekonomik faaliyetler yayg›nlaflt›kça, fiyatlar genel seviyesi üzerinde afla¤›ya
do¤ru bir bask› yaratmas› sonucunu do¤urur 163 . Kay›t d›fl› ekonominin fiyatlar
genel düzeyinde meydana getirdi¤i bu etki, gerek tüketici fiyat endeksi gerekse
toptan eflya fiyat endeksinin belirlenmesinde oluflturulmufl sepete konulan mal
ve hizmetlerin fiyatlar›n›n kay›tl› ekonomideki fiyatlar olmas› sebebiyle resmi
enflasyon oran›na yans›maz ve resmi olarak aç›klanan enflasyon oran› gerçekte
oldu¤undan daha yüksek görünür.
2.1.2.3. Di¤er Göstergeler
Resmi kay›tlarda yer almayan kaçak mal girifl ve ç›k›fllar›n›n büyüklü¤üne ba¤-

Bunlardan 1.gruptakiler d›fl›nda kalanlar cari nüfus anketlerinde (Current Population Survey) kendilerine
"çal›flm›yor", "iflsiz" olarak tan›mlamaktad›rlar. Kay›t d›fl› ekonomide güvensiz çal›flanlar› Feige ve
Gutmann'da "iflsiz" olarak s›n›fland›rm›fllard›r. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Peter Reuter, "The Irregular
Economy and Quality of Macroeconomic Statistics Irregular Sector: Definiton and Estimation, Ed. Vito
Tanzi, The Underground Economy in the U.S and Abroad, IMF D.C Heath and Company,
Lexington, 1982, s.131-132.
163 Bu konuda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Peter Reuter, a.g.m. s.133-135, ayr›ca bkz. United States of America
Department of Labour, a.g.ç., s.30.
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l› olarak ithalat, ihracat rakamlar›nda ve ödemeler dengesi hesaplar›nda da
bozulmalar meydana gelir 164. Ayr›ca, ülkeye aklanmak üzere giren kara para
miktar›, ekonomideki parasal göstergeler üzerinde bozucu etki yarat›r.
Artan kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler verimlilik göstergelerini de etkileyecektir.
Özellikle verimlilik göstergesi olarak ç›kt›/kifli kriteri esas al›nm›flsa kay›t d›fl›
ekonomide gerçeklefltirilen üretim ve çal›flan kifli say›s› resmi kay›tlara dahil olmad›¤› için verimlilik göstergesinde önemli sapmalar görülebilir 165.
2.2. Refah Kayb›
Kaynaklardan bir k›sm›n›n vergi ve benzeri yükümlülüklerin yükledi¤i maliyetlerden kurtulmak amac›yla kay›t d›fl› ekonomiye kaymas› ekonomideki kaynak
da¤›l›m›n› oldu¤u kadar gelir da¤›l›m›n› da etkileyerek refah kayb› yaratmaktad›r.
2.2.1. Kaynak Da¤›l›m›n›n Bozulmas›
Kay›tl› ekonomidekilere göre, kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunan kifli veya
firmalar›n üretim iliflkileri (emek, sermaye toprak, teknoloji, piyasa ve da¤›l›m
kanallar›) emek maliyetleri ve esneklili¤i bak›m›ndan avantajlar sa¤lamakta ve
bu avantajlar daha düflük maliyetler üretim yapmay› mümkün k›lmaktad›r. Düflük maliyetle üretim karl›l›¤› artt›ran, bir durumdur. Nitekim, kay›t d›fl› faaliyette bulunan kifli ve firmalar›n yasalar›n getirdi¤i yükümlülüklerin d›fl›nda kalmalar› söz konusu firmalara yard›m niteli¤i tafl›rken, iflsizlikten faydalanan kay›t
d›fl› firma yahut iflletmeler; sendikas›z ve düzensiz olarak, sosyal güvenceleri temin etmeksizin, vergisiz ve düflük ücretle iflçi çal›flt›r›p emek yo¤un teknoloji ve
küçük ölçekli üretim gerçeklefltirmekte ve dolay›s›yla kay›tl› olarak faaliyette
bulunan benzer firma veya iflletmelere göre önemli maliyet avantajlar› sa¤lamaktad›rlar. Bu durum kay›tl› ve kay›t d›fl› faaliyetlerden sa¤lanan kazançlarda
farkl›l›klar meydana getirmekte, bu farkl›l›klar kaynaklar›n daha az kazançl›
olan kay›tl› ekonomiden daha fazla kazançl› olan kay›t d›fl› alanlara do¤ru kaymas›na sebep olmaktad›r 166. Faktörlerin ekonominin kay›tl› sektöründen kay›t
164 Ayr›nt›l› bilgi için bkz. M.C. Adam ve V. Ginsburgh, "The Effects of Irregular Markets on Macro
Economic Policy Some Estimates for Belgium", European Economic Review, 29 (1985), s.15-33.
Ayr›ca bkz. Michael Carter, a.g.m., s.218.
165 Bkz.Ahmet Faz›l Özsoylu, a.g.e., (1996), s.47.
166 Bu, firmalar›n zaman içinde üretim biçimlerini de¤ifltirmeleri fleklinde de görülebilir. Üretimin merkezilikten ar›nd›r›lmas› ve ifllerin küçük iflletmelere yerlefltirilmesi, tam gün düzenli iflçi çal›flt›rmaktansa
büro d›fl›nda ve düzensiz iflçi çal›flt›rma fleklinde gerçekleflir. Üretimin merkezilikten ar›nd›r›lmas›
ifllerin fabrikalardan ç›kart›l›p iflgücünün örgütsüz oldu¤u ve çal›flma flartlar›yla ücretlerini belirleyemeyecek kadar zay›f durumda bulundu¤u alt sözleflmeli küçük iflletmelere yerlefltirilmesi, hatta üretimin
belli aflamalar›n›n ve büro ifllemlerinin evde çal›flan iflçilerce yap›lmas› fleklinde gerçekleflmektedir. Alt
sözleflmeli iflletmeler ço¤u kez ba¤›ms›z olurken bazen usulen büyük ortakl›¤›n mülkiyetinde bulunurlar.
Üretimin merkezilikten ar›nd›r›lmas› en etkin flekilde ‹talya'da gerçekleflmifltir. Bu süreç Amerika,
‹ngiltere, Japonya ve di¤er geliflmifl ülkelerde de görülmüfltür. Ayr›nt›l› bilgi için bkz. Osman Altu¤,
a.g.e., s.52-68. Ayr›ca bkz. Fuat Ercan, "Altsözleflme ‹liflkilerine Dayal› Üretim", ‹ktisat Dergisi,
Say›:357, May›s-Haziran 1996, s.46-53.
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d›fl› sektörüne do¤ru kay›fl›, kay›t d›fl› sektörden elde edilen kazanç kay›tl› sektördeki elde edilen kazanca eflitleninceye kadar devam eder. Bu hareket, ekonomideki kaynak da¤›l›m›n› de¤ifltirir 167. Kaynaklar›n bir k›sm›n›n kay›t d›fl› ekonomiye kaymas›yla, kay›tl› ekonomide üretilmesi zorunlu birtak›m mal ve hizmetlerin üretilememesi ve bu mallara ba¤l› ihtiyaçlar›n giderilmesi ile kay›tl›
ekonomi ile kay›t d›fl› ekonomi aras›ndaki verimlilik farkl›l›klar›n›n bulunmas›
durumunda refah kayb› meydana gelir. Nitekim, daha önceden de belirtildi¤i gibi kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler; küçük ölçekli, düflük sermayeli ve daha çok
emek yo¤un teknolojiler kullan›larak gerçeklefltirilmektedir 168.
Belli bir miktar sermayeyle, belli bir mal veya hizmetten, daha fazla miktarda
üretebilmek, verimlilik art›fl› ile sa¤lan›r. Eme¤in verimlili¤ini artt›rmak, baflka
bir tak›m yollar d›fl›nda, daha ileri teknolojilerin kullan›m›n› gerektirir. Oysa kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler küçük ve/veya orta ölçekli iflletmelerde, düflük
oranl› öz sermayeye dayal› olarak gerçeklefltirildikleri için, verimlili¤i artt›r›c›
sermaye mallar›n› sat›n al›p kullanmak pek mümkün olmaz. Dolay›s›yla, sermayenin kay›t d›fl› ekonomi yerine kay›tl› ekonomide kullan›lmas› bu tür yat›r›mlar›n yap›lmas›na olanak sa¤layacak yollar›n aç›lmas›na (kredi kullanabilmek
gibi) imkan sa¤layaca¤› için, ekonomideki ç›kt› (üretim) miktar›n› artt›rmak
mümkün olabilecektir ki, bu, refah art›fl› anlam›na gelmektedir.
Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerin, belirlenmifl bir tak›m standartlara uygun olmaks›z›n gerçeklefltiriliyor olmas› ve söz konusu faaliyetlerin denetim d›fl› kalmas›, düflük kalitede mal ve hizmet üretimine sebep olur. Düflük kaliteli mal ve
hizmetlere maruz kalmakta refah kayb› yarat›r.
2.2.2 Gelir Da¤›l›m›nda Adaletin Sars›lmas›
Her ne kadar kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler ço¤unlukla belli kesimlerin gelir temin edebilmelerine olanak sa¤lad›¤› için sosyal huzuru ve ekonomik düzenin
devam›n› sa¤layan bir emniyet supab› olarak görülerek savunulsa da, kay›t d›fl›
ekonominin gelir da¤›l›m› üzerindeki olumsuz etkisi de refah kayb› yarat›r.
Piyasa ekonomisi, kay›t d›fl› ekonomik faaliyetler yokken dahi adil gelir da¤›l›m›n› sa¤layamazken kay›t d›fl› ekonominin varl›¤› halinde, ayn› nitelikteki ve
miktardaki faktörün üretim sürecine girmesi sonunda elde edilen gelirlerin bir-

167Bu konu ile ilgili ayr›nt›l› bilgi için bkz. James Alm, "The Welfare Cost of the Underground Economy",
Economic Inquiry, Vol.23. 1985, s.243-263.
168 Küçük ölçekli iflletmelerin kay›t d›fl›l›¤a daha müsait olmas› sebebiyle optimum iflletme büyüklü¤ünden
uzaklafl›ld›¤› ile ilgili ayr›ca bkz. Sad›k K›rbafl, Kay›t D›fl› Ekonomi; Nedenleri, Boyutlar› ve Çözüm
Yollar›, Tesav Yay›nlar›, Yay›n No:9, 1995, s.24.
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birinden farkl› olmas› 169, kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunanlar›n aleyhine
bir durum yarat›r.
Ayn› zamanda, kay›t d›fl› ekonomide bulunan emek sahiplerinin (ki ikinci ifl olarak kay›t d›fl› ekonomide bulunanlar hariç) sosyal güvenlik sistemi d›fl›nda kal›p
devletin sundu¤u sosyal güvenlik harcamalar›ndan (hastal›kta, yafll›l›kta, sakatl›kta, do¤umda) faydalanamamalar› da refah kayb› yarat›r. Zira, sosyal güvenlik
hizmetlerinden elde edilen faydan›n de¤eri, bu hizmetin olmad›¤› durumda söz
konusu hizmeti sat›n almak için ödenecek bedeldir. Dolay›s›yla, kay›tl› ekonomide faaliyette bulunup sosyal sigorta sistemine dahil olanlar›n çal›flma dolay›s›yla elde ettikleri toplam fayda yahut refahlar›n›n ölçümünde, sosyal sigorta
hizmetlerinden elde ettikleri faydan›n de¤eri ücret ve ücret benzeri di¤er menfaatlerin toplam›na ilave edilmelidir. Buna karfl›n kay›t d›fl› ekonomide çal›flanlar›n çal›flma dolay›s›yla elde ettikleri toplam fayda yahut refahlar›n›n ölçümünde
sadece ücret ve di¤er flekillerde sa¤lanan menfaatler dikkate al›n›r. Bu durumda,
kay›t d›fl› ekonominin genifllemesi çal›flan durumunda olanlar›n refah seviyelerinin düflmesine neden olur.
Di¤er taraftan, kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunanlar devletin vergi-transfer
mekanizmas›, baflka bir deyiflle, bütçe uygulamalar›yla ekonomide geliri yeniden da¤›tma mekanizmas›n›n d›fl›nda kal›rlar. Böylece devlet, geliri yeniden da¤›tma mekanizmas›n› kullanarak ekonomide gelir da¤›l›m›nda meydana gelen
adaletsizlikleri giderme yahut düzeltme konusundaki etkisini yitirir. Dolay›s›yla, devletin söz konusu çabas› sadece kay›tl› ekonomide bulunanlar aras›nda geçerli olur. Bu durum da yine, ekonomide refah kayb› yarat›r. Oysa, gelirin, kay›tl› ekonomide bulunanlara göre daha yüksek kazanç elde eden dolay›s›yla gelirin son biriminin marjinal faydas›n›n düflük oldu¤u kay›t d›fl› ekonomi kat›l›mc›lar›ndan, göreli olarak daha düflük gelir elde eden kay›tl› ekonomi kat›l›mc›lar›na, do¤ru gerçeklefltirilecek bir yeniden da¤›l›m› ekonomideki toplam refah›n
artmas›n› sa¤layabilir.Tersi de geçerlidir.
Ayr›ca, kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunanlar›n vergi ödemedikleri halde
devletin sundu¤u hizmetlerden (okul, yol, su, elektrik, kanalizasyon, park gibi)
faydalanmalar› baflka deyiflle söz konusu hizmetlere ilave talep oluflturmalar›170
da, gelir da¤›l›mda adaletsizli¤e sebep olan bir baflka durumdur. Nitekim, kay›t
d›fl› ekonomide bulunup vergi ödemeyenlerin gelirleri faydaland›klar› hizmetini
169 Kay›tl› ekonomide faaliyette bulunan faktörün net geliri, brüt gelirinden vergilerin ç›kar›lmas› halinde
ortaya ç›kan de¤er olmakla beraber, kay›t d›fl› ekonomide faaliyette bulunan faktörün net geliri brüt
gelirine eflit olmaktad›r.
170 Bkz. Gülay Y›lmaz, "Refah Ekonomisi ve Gelirin Yeniden Da¤›l›m›", M.Ü, ‹.‹.B.F. Dergisi, Y›l:1994,
cilt X, say›: 1.2, s.277-291.
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piyasadan sat›n almalar› halinde ödemeleri gereken tutar kadar artarken, kamu
harcamalar›ndaki art›fl›n finansman›n›n, kay›tl› ekonomide bulunanlar›n vergi
yüklerinin artt›r›lmas› suretiyle sa¤lanmas› halinde, kay›tl› ekonomide bulunanlar›n gelirleri ve refahlar› vergi oranlar›nda meydana gelen art›fl kadar azalmaktad›r.
2.3. AB’ ye Girme Sürecinde Yaratt›¤› Olumsuzluk
Kay›t d›fl› ekonominin Türkiye’de ulaflm›fl oldu¤u boyutlar, her fley bir yana,
Avrupa Birli¤i’ne üye olmak isteyen bir ülkenin önüne konulmufl bütün normlara uygunluk sa¤lansa da, maalesef Avrupa Birli¤i’ne girmenin önünde engel
teflkil edecek büyüklüktedir.
Zira, Avrupa Birli¤i komisyonu, üye ülkelerdeki kay›t d›fl› ekonominin varl›¤›ndan hoflnutsuzdur. Üye ülkelerdeki kay›t d›fl› ekonomiyi araflt›ran ve üye ülkelerde GSMH’n›n ortalama %10’u büyüklü¤ünde kay›t d›fl› ekonomi tespit eden
ve bunu büyük bir sorun olarak nitelendiren bir rapor yay›nlam›flt›r. Avrupa Birli¤i komisyonunun, kay›t d›fl› ekonomiden hoflnutsuzluk duymas›n›n sebebi
GSY‹H ve iflsizlik oran› ile ilgili istatistiksel verilerde yaratt›¤› tahribat›n, AB
bütçesi üzerinde yaratt›¤› olumsuzluklard›r. Nitekim, kay›t d›fl› ekonominin
GSY‹H’n›n oldu¤undan düflük, iflsizlik oran›n› ise gerçekte oldu¤undan daha
yüksek oranlarda tespit edilmesine sebep olmas›, hem üye ülkelerin Avrupa Birli¤i bütçesine kat›l›m paylar›n› azaltarak AB bütçesi gelirlerinin azalmas›, hem
de üye ülkelere yap›lan fon ödemelerinde art›fl yaratarak 171 harcamalar› artt›r›c› sonuç do¤urmaktad›r. Türkiye’deki kay›t d›fl› ekonominin boyutlar› düflünüldü¤ünde bunun engel olarak görülece¤i aç›kt›r.
2.4. Haks›z Rekabet
Kay›t d›fl› ekonomik faaliyetlerde bulunanlar›n vergi ve benzeri yükümlülüklerin yükünü tafl›mamalar›, kay›tl› ekonomik faaliyetlerde bulunarak ayn› ürünü
üreten veya satanlara göre daha düflük maliyetlerle faaliyette bulunma imkan›na
sahip olmalar›, rekabette eflitlik ilkesini bozmaktad›r. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi, baflka deyiflle baz›lar›nca oyunun kurallar›na göre oynanmamas›, kurallara uygun hareket edenlerin pazar pay›n›n ve karlar›n›n azalmas› sonucunu do¤urur. Bu durum, kay›tl› faaliyette bulunanlar› da ya tamamen yada
üretim aflamalar›ndan emek yo¤un olanlar› enformel çal›flan fason atölyeler veya evlerde çal›flanlara da¤›tmak suretiyle k›smen kay›t d›fl›na ç›karmalar› yönünde teflvik eder. Böylece kay›t d›fl› ekonominin kendisi, kay›t d›fl› ekonominin genifllemesine sebep olur.
171 Üye ülkelere yap›lan yap›sal fon ödemelerinin belirlenmesinde iflsizlik önemli bir faktördür, bölgesel
fonlar›n tutar› GSY‹H’ ya göre belirlenir, nispeten fakir ülkelere aktar›lan yak›nlaflma fonlar›n›n belirlenmesinde de yine GSY‹H esas al›n›r.
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