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BÖLÜM 3
3. YOLSUZLU⁄UN EKONOM‹K ETK‹LER‹
Yolsuzluklar›n do¤urdu¤u en temel ekonomik yans›ma kaynak ve gelir da¤›l›m› üzerinde görülmektedir. Yolsuzluklar›n kaynak da¤›l›m›nda sapmalara yol
açt›¤› bilinmektedir. Bu sapmalar nispi fiyat dengelerinin oluflmas›n› engellemekte, tüketici ve üretici dengelerinin yanl›fl düzeylerde kurulmas›na yol açmaktad›r. Örne¤in rüflvet ödemek durumunda kalan bir mal ve hizmet üreticisi
bunu tüketiciye yans›tmaktad›r. Böyle olunca yolsuzluklar nedeniyle tüketiciler
bir tür dolayl› vergi ödemek zorunda kalabilmektedir. Ayr›ca birçok ekonomik
de¤iflken ve birim üzerinde farkl› etkiler meydana getirebilmektedir. Bu etkiler
çal›flman›n ileriki bölümlerinde ayr› bafll›klar alt›nda incelenecektir. Biz burada
etkinlik ve verimlilik üzerine etkilerini ortaya koymaya çal›flaca¤›z. Buna göre;1
• Yolsuzluk, piyasa baflar›s›zl›klar›n› ortadan kald›rmak üzere hükümetin gerekli düzenleyici ve denetleyici ifllevini yerine getirme yetisini s›n›rlamaktad›r.
Ayr›ca hükümet, bankalar, g›da sektörü, ulaflt›rma faaliyetleri, mali piyasalar
vb. üzerinde düzenleyici rolünü gerekti¤i düzeyde yerine getirmesini engellemektedir. Yolsuzluk güdüsüyle piyasaya hükümet müdahalesi yap›lmas›, örne¤in hükümetin kendi özel ç›karlar› için monopoller oluflturmas›, piyasadaki
düzensizlikleri artt›racakt›r.
• Yolsuzlu¤un yo¤un olarak bulundu¤u ortamlarda, yetenekli kifliler kabiliyetlerini rant sa¤lamak ve haks›z kazanç edinmek amac›yla kullanabilmektedirler. Bu durumda insan befleri sermayenin negatif katma de¤er oluflturdu¤u
gözlenmektedir.
• Rüflvet, yüksek refah maliyeti içeren keyfi bir vergi statüsündedir. Bu da
ekonomik faaliyetler üzerinde afl›r› yük oluflturmaktad›r. Bu yük rüflvet mekanizmalar›n›n kavranmas›n› ve elde edilecek sonuçlar konusundaki belirsizli¤i de
içermektedir. Çünkü yolsuzluk tabanl› bir ifllemde kiflilerin yükümlülüklerini
yerine getirmedi¤i zaman hesap soraca¤› kanuni bir prosedür olmamaktad›r.
Di¤er bir ifade ile "rüflvetin belgesi bulunamamaktad›r."
• Yolsuzluk hükümetin ihale sözleflmelerinin uygulanmas› ve mülkiyet haklar›n›n korunmas› gibi alanlardaki ifllevlerini k›s›tlayabilmektedir. Bir vatandafl,
rüflvet ödeyerek taahhütlerinden ya da sözleflmeden do¤an yükümlülüklerinden
s›yr›labiliyorsa, ya da bir kifli mülkiyetten do¤an haklar›n› yolsuzluk nedeni
1 Vito Tanzi, "Corruption Around the World.....", a.g.e., s. 583
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ile kullanam›yorsa hükümetin temel rolü zedelenmifl olmaktad›r. Kamunun
ekonomik anlamdaki görevlerini yerine getirmemesi piyasa ekonomisi kurumsal yap›s›n› da bozmaktad›r.
• Yolsuzluk piyasa ekonomisinin, demokratik düzenin ve kanun hakimiyetinin
meflruiyetini azaltmaktad›r. Özellikle geçifl dönemi ekonomilerindeki, eski
düzene dönüfl taleplerini artt›rabilmektedir. Bunun sonucu olarak aç›k toplum
olma yolundaki ülkelerin siyasi, ekonomik ve sosyal istikrar›n› bozabilmektedir. Sonuçta insanlar›n demokrasi ve piyasa ekonomisine olan güveni sars›lmaktad›r.
• Yolsuzluk birincil ve ikincil gelir da¤›l›m›n› bozarak yoksullu¤u ve fakirli¤i
artt›rmaktad›r.
Son olarak da yolsuzluklar›n ve rüflvetin bir ekonomideki ifllem maliyetlerini
(transaction cost) artt›rd›¤› ve belirsizlik katsay›s›n› yükseltti¤i ifade edilebilir.2
Yukar›da genel hatlar› ile belirtilen bu etkilerin ayr›nt›lar› afla¤›da incelenmektedir.

3.1. YOLSUZLUKLARIN TASARRUFLAR, YATIRIMLAR VE BÜYÜME
‹LE ‹L‹fiK‹S‹
Yolsuzlu¤un tasarruflar, yat›r›mlar ve dolay›s›yla büyüme üzerindeki olumsuz etkisi bilinmektedir. Bu etki kaynak da¤›l›m›ndaki bozucu yans›malar› ile
birlikte düflünülmelidir. Yolsuzluklar›n rol oynad›¤› yat›r›m kararlar›n›n verimlili¤inden söz edilemez. Yolsuzlular nedeniyle daha fazla girdi kullanarak daha
fazla ç›kt› meydana getirilmesi söz konusu olmaktad›r. Bu nedenle yat›r›m maliyetleri ve hacmi artsa bile, kapasite yarat›c› ve büyüme meydana getirici etkisi s›n›rl› kalmaktad›r. Yolsuzlu¤un sermaye verimlili¤ini azaltmas›, sonuçta sermaye birikim süreçlerini de düflürmektedir.3 Böylelikle sermaye birikim düzeyinin bir tür amortismana (tükenme pay›na) tabi tutulmas› söz konusu olmaktad›r.
3.1.1. Yolsuzluklar›n Tasarruflar Üzerine Etkisi
Bir ekonomideki tasarruf düzeyi kullanabilir fon maliyeti belirleyen ana unsurdur. Fon maliyetlerine ba¤l› olarak yat›r›m, istihdam ve büyüme düzeyi flekillenebilmektedir. Toplam tasarruf düzeyi özel tasarruflardan, kamu tasarrufundan ve yabanc› tasarruflardan meydana gelmektedir. Tasarruf düzeyini belirleyen faktörler aras›nda kifli bafl›na milli gelir düzeyi, gelir da¤›l›m›, nüfusun yafl
2 Cheryl W. Gray, Daniel Kaufmann, "Corruption and Development", Finance & Development,
March 1998, s. 8 (7-10)
3 J. Graf Lambsdorff, "Corruption in Empirical .................., a.g.e.s. 7
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gruplar› itibar›yla yap›s›, gelenekler ve kültürel ö¤eler say›labilir. Ayr›ca faiz
oran›, enflasyon oran› ve finansal derinlik düzeyi gibi tasarruf güdüsü üzerinde
etkili olan faktörlerden söz edilebilir. Yolsuzluklar öncelikle tasarruf etme güdüsünü erozyona u¤ratmaktad›r.4
Tasarruf düzeyi ile yolsuzluk düzeyi aras›nda iliflki hem do¤rudan hem de tasarrufu belirleyen faktörler üzerinde dolayl› bir flekilde kurulabilmektedir. Do¤rudan etki ba¤lam›nda yolsuzluk düzeyinin sermaye kaç›fl›na neden oldu¤u ve
dolay›s›yla ulusal tasarruf düzeyini iki yönlü olarak düflürdü¤ü iddia edilmektedir. Buna en iyi örnek yolsuzlu¤un ola¤anlaflt›¤› birçok Güney Amerika, Afrika
ve Asya ülkelerindeki sermayenin geliflmifl ülkelere ve ‹sviçre bankalar›na kaçmas›d›r. Kamu tasarruf düzeyinin ana belirleyicisi kamu gelir düzeyidir. Yolsuzlu¤un ayn› zamanda kamu gelirlerini düflürdü¤ü, kamu harcamalar›n› beklenenin ötesinde ve verimsizliklere yol açacak flekilde artt›rd›¤› için kamu tasarruf
düzeyini de azaltt›¤› gözlenmektedir. Yolsuzluk düzeyi yüksek olan ülkelere yabanc› tasarruflar›n çekilmesi zorlaflmakta, hatta ülkedeki yabanc› tasarruflar›n
geldikleri ülkelere geriye dönmeleri bile söz konusu olmaktad›r. Tasarrufu belirleyen faktörleri özel, kamu ve yurtd›fl› tasarruflar üzerine etkisi yön olarak de¤iflmese bile derece olarak farkl›laflabilmektedir.
Yolsuzluk ve tasarruflar aras›ndaki dolayl› iliflkinin en güçlü oldu¤u alanlar
GSY‹H'daki ve kifli bafl›na düflen milli gelirdeki büyüme, gelir da¤›l›m› adaletsizlik, beklentilerin kötüleflmesi nedeniyle risk alg›lamas›n›n artmas› ve enflasyondur.
Bir ülkedeki GSY‹H ve kifli bafl›na düflen milli gelir ile yolsuzluk düzeyi aras›ndaki ilinti, bu çal›flmada yolsuzluk büyüme iliflkisi bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l›
olarak incelenmifltir. Buradan da anlafl›labilece¤i gibi yolsuzluk düzeyi ile
GSY‹H ve kifli bafl›na düflen milli gelir aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›
ampirik verilerle kan›tlanmaktad›r. Buna göre yolsuzluk düzeyi artt›¤›nda
GSY‹H ve kifli bafl›na düflen milli gelir art›fl h›z› düflmektedir. Kifli bafl›na milli
gelir tasarruf düzeyinin ana belirleyicisi oldu¤undan tasarruf düzeyindeki büyüme de
buna paralel bir etki göstermektedir. Nihai olarak ise yolsuzluk düzeyindeki art›fl tasarruflar›n büyüme h›z›n› bazen de tasarruflar›n reel düzeyini düflürebilmektedir.
Benzer bir iliflkide gelir da¤›l›m› üzerinden meydana gelebilmektedir. Yolsuzluklar›n gelir da¤›l›m›n› üzerine etkisi, yine bu çal›flman›n ilgili bölümünde
hem teorik hem de ülke örnekleri baz›nda incelenmifltir. Buna göre yolsuzluk
4 Mushfiq us Swaleheen, "Corruption and Saving in A Panel of Countries", University of
Alabama, Department of Economics, Finance and Legal Studies, 2005, s. 2-3
http://www.cba.ua.edu/efl/job_candidates/econ/documents/RESEARCHPAPER.doc
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düzeyinin artmas›, gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikleri yükseltici etki yapmaktad›r. Gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizli¤in ülkedeki tasarruf düzeyi üzerine yans›malar› tart›flmaya aç›k bir konudur. Baz› yaklafl›mlara göre, gelir düzeyi düflük ülkelerde, gelir da¤›l›m›ndaki adaletin bozulmas› toplam tasarruflar› artt›r›c› etkide bulunabilmektedir. Çünkü gelir da¤›l›m›nda adaleti sa¤lay›c› önlemler düflük
gelirli gruplara aktar›lacak pay› yükseltecektir. Düflük gelirli gruplar›n marjinal
tüketim e¤ilimi yüksek, (hatta bir) buna karfl›l›k marjinal tasarruf e¤ilimleri düflüktür. (hatta s›f›r veya eksi) Yüksek gelir gruplar›nda ise, mutlak tüketim düzeyleri yüksek olsa bile nispi tüketim e¤ilimleri düflük, marjinal tasarruf oranlar› yüksektir. Bu nedenle gelir da¤›l›m›n›n bozulmas› marjinal tüketim e¤ilimi
yüksek olan düflük gelirli kesimden marjinal tasarruf e¤ilimi yüksek olan kifli ve
gruplara kaynak aktar›m›na yol açacakt›r. Sonuçta ise, ülkedeki toplam tüketim
miktar› düflecek, tasarruf miktar› yükselecektir. Bu yaklafl›m son dönemde ciddi ölçüde elefltirilmektedir. Hatta tersi durumlar›n geçerlili¤i iddia edilmektedir.
Buna göre, gelir düzeyi düflük kesimlerin marjinal tasarruf e¤ilimi gelecek kayg›s› ve ihtiyat güdüsü nedeniyle daha yüksektir. Gelir düzeyi yüksek kesimlerde ise, gösterifl tüketimi ve gelece¤e yönelik güven duygular› tasarruf e¤ilimlerini düflürmektedir. Bu durumda gelir da¤›l›m›n›n adaletli k›l›nmas›, zengin kesimde fakir kesime kaynak aktar›lmas›, hem yolsuzluklar›n azal(t›l)mas›, hem
de ülkedeki toplam tasarruf düzeyinin artabilmesine imkan tan›yacakt›r.
Yolsuzluklar›n di¤er bir etkisi, beklentilerin kötülefltirmek yoluyla risk alg›lamas›n› artt›rmas›d›r. Yolsuzluklar›n gelece¤e yönelik beklentileri olumsuz
yönde etkiledi¤i genel kabule dayal› bir iddiad›r. Tasarruflar›n ertelenmifl tüketim oldu¤u düflünülürse, beklentilerin kötüleflmesi kifli veya kurumlar›n tüketimlerini ertelemek için daha fazla getiri talep etmelerine yol açacakt›r. Bu da faiz
oranlar›n› artt›racakt›r. Böylelikle yolsuzluk düzeyini reel faiz oranlar›n› artt›r›c› bir etki meydana getirdi¤i söylenebilir. Risk alg›lamas›na ba¤l› olarak faizlerin artmas›, yat›r›mlar›n düflmesine neden olabilecektir. Burada da yolsuzluk ve
tasarruflar aras›ndaki dolayl› iliflki ortaya ç›kmaktad›r. Yolsuzluklar›n artmas›
gelece¤e yönelik beklentileri kötülefltirmekte, nihayetinde ise tasarruflar› düflürmektedir.
Yolsuzluklar ile tasarruflar aras›ndaki iliflki fiyat genel düzeyindeki art›fl trendi vas›tas›yla da kurulabilmektedir. Enflasyon oran›ndaki dalgalanmalar, fiyatlar›n bilgi aktarma yetene¤ini k›s›tlamaktad›r. Bu durumda kamu ihale bedellerinde, ihale ve teslim süreleri aras›nda fiyat revizyonlar› gündeme gelmektedir.
Revizyonlar›n bir k›sm› hakl› maliyet art›fllar›na dayan›rken, di¤er bir k›sm› yolsuzluklara neden olabilmektedir.
Di¤er taraftan yolsuzluk düzeyi ile enflasyon aras›nda do¤rusal bir iliflkiden
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söz edilebilir. Bu iliflki elimizdeki kitab›n ilgili bölümünde ayr›nt›l› olarak incelenmifltir. Buradan da anlafl›labilece¤i gibi enflasyonun yükselmesi yolsuzluk
düzeyini artt›rmaktad›r. Enflasyonun artmas› belirsizliklerin artmas› ba¤lam›nda tasarruflar› da olumsuz yönde etkilemektedir.
Son olarak yolsuzluk ve rüflvet yoluyla kazan›lan gelirlerin tasarruftan daha
ziyade tüketime yönelmesinde, toplumdaki tasarruf hacmini düflürdü¤ü kan›s›na
var›labilir.5 Buradaki mant›k flöyle ifllemektedir. Rüflvet alan bürokratlar hem
yakalanma riskinde, hem de yakalan›nca ispat unsuru olaca¤› kayg›s›ndan rüflveti, tasarruf edip ellerinde tutmak istemeyeceklerdir. Di¤er taraftan rüflvet tespit edildi¤inde hukuksuz kazanç kapsam›nda kamu otoritesi buna el koyabilmektedir. Böyle olunca rüflvet alan için rüflveti bir an önce tüketmek tasarruf etmeye nazaran daha rasyonel hale gelmektedir. Bu da ülke düzeyinde tüketim
e¤iliminin tasarruf e¤ilimine nazaran daha fazla artmas›na yol açmaktad›r.
Yolsuzluklar ile tasarruf iliflkisi yap›lan ampirik çal›flmalarda da do¤rulanabilmektedir.6 Bir grup ülke örne¤i üzerine yap›lan panel data analizinde yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik azalman›n gayrisafi milli tasarruf düzeyini yüzde 6
artt›rd›¤› gözlenmifltir. Ayn› araflt›rma çerçevesinde yolsuzluklar›n gayrisafi
milli tasarruf düzeyini do¤rudan etkilemedikleri, burada gelir düzeyinin, kifli bafl›na düflen milli gelirdeki art›fllar›n ve vergi gelirlerinin GSY‹H'ya oranlar›n›n
aktar›m mekanizmalar›n›n ana kanallar› oluflturduklar› sonucuna eriflilmifltir.
Yolsuzluk düzeyi tasarruf iliflkisinin bir baflka boyutu da do¤al kaynak zengini ülkelerde ortaya ç›kmaktad›r. Özellikle son otuz y›lda do¤al kaynak zengini
ülkelerin, (resource-rich) do¤al kaynak fakiri (resource-poor) ülkelere nazaran
çok daha yavafl büyüdükleri gözlenmektedir. 1971-1989 y›llar› aras›nda 70 ülke
örne¤inde yap›lan bir araflt›rmada7 do¤al kaynak zengini ülkelerin, bu zenginliklerini ihraç oran› ile ekonomik büyümeleri aras›nda ters yönlü iliflkiye sahip
olduklar› sonucuna ulafl›lm›flt›r. Do¤al kaynaklar›n GSY‹H içerisindeki pay›nda
1 birimlik art›fl›n ekonomik büyüme oran›n› yüzde 1 düflürdü¤ü ortaya konmufltur. Oluflan bu etki Hollandal› hastal›¤› (Dutch disease) olarak nitelendirilmektedir.8 Bunda do¤al kaynak zengini ülkelerin elde ettikleri gelirleri üretken yat›r›mlara yönlendirmektense, tüketime harcamalar›n›n etkisi büyüktür. Hatta kay5 Arvind K. Jain, "Corruption: A Review", Journal of Economic Surveys, Vol: 15, 2001, s. 71-121
6 Mushfiq us Swaleheen, "Corruption and Saving in A Panel ......, a.g.e., s. 1-27
7 Jeffrey D. Sachs, Andrew M. Warner, "Natural Resource Abundance and Economic Growth",

National Bureau of Economic Research Working Paper No: 5398, December 1995, s. 1-47
8 1960'l› y›llarda Hollanda'n›n do¤al gaz rezervleri bulmas› ile ülkede yaflanan resesyon
nedeniyle böyle bir adland›rma yap›lm›flt›r. Benzer etki 1970'lerde ‹ngiltere'nin Kuzey Denizinde
petrol rezervleri bulmas›yla da yaflanm›flt›r.
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nak zengini ülkelerin bir k›sm›nda süre¤en negatif tasarruf oran›na sahip olduklar› ifade edilebilir. Do¤al kaynaklar›n s›n›rs›z olmad›¤› düflünüldü¤ünde, ileride bu ülkeler için riskli durumlar ile karfl›laflmalar› söz konudur.
Buna karfl›l›k do¤al kaynak fakiri ülkelerin böyle bir flans› olmad›¤›ndan dolay›s›yla tasarrufyat›r›m ve üretim yap›lar›n›n daha sa¤l›kl› flekillendi¤i görülmektedir. Tasarruflar›n ülkelerin gelecekteki büyüme performanslar›n› belirledikleri düflünüldü¤ünde, tasarruf oranlar›n›n önemi daha iyi anlafl›l›r. Di¤er taraftan bir ülkede do¤al zenginliklerin varl›¤›, yolsuzluk nedeni olarak gösterilebilmektedir. Bu ba¤lamda yolsuzluk düzeyi ile do¤al zenginlik ve tasarruf miktar› aras›nda bir iliflki ortaya konulabilmektedir. Bu konuda yap›lan ampirik iki
farkl› bir çal›flmada9 yolsuzluk düzeyi ile gösterilen kurumsal kalite (bürokratik
kalitekanun hakimiyeti) yükseltilerek kaynak zengini ülkelerdeki gayri safi yat›r›m›n ve tasarrufun artt›r›labilece¤i ortaya konmufltur. Böylelikle kurumsal kaliteye yönelik önlemler alarak, yolsuzluklar›n düflürülmesi ve tasarruf düzeyinin
artt›r›lmas› söz konusu olabilecektir.

3.1.2. Yolsuzluklar›n Yat›r›mlar Üzerine Etkisi
Yolsuzluklar›n fiziki sermaye yat›r›mlar›n›n yan›nda befleri sermaye yat›r›mlar›n› da k›s›tlay›c› etkisi söz konusudur. Kamu harcamalar› ile ilgili bölümde bu
konu ayr›nt›l› olarak incelenecektir.
Yolsuzluklar›n yat›r›mlar üzerine etkisi konusundaki ampirik çal›flmalar s›n›rl›d›r. Bunda ölçülebilirlik ile ilgili zorluklar›n rolü büyüktür. Son y›llarda ankete dayal› metotlar ile bu konuda veri elde edilmesi mümkün olmufltur. Bu verileri kullanarak yap›lan çeflitli araflt›rmalarda yolsuzluklar›n yat›r›mlar› ve ekonomik büyümeyi düflürdü¤ü sonucuna ulafl›lm›flt›r. Bu konudaki ilk araflt›rma en
eski yolsuzluk verisi olarak nitelendirebilece¤imiz Uluslararas› ‹flletme (Business International BI) endeksi10 kullan›larak 67 ülke üzerine yap›lm›flt›r.11 Sonuçta yolsuzluklar›n yat›r›mlar› negatif etkiledi¤i kan›s›na var›lm›flt›r. Buna göre, Bangladefl'teki yolsuzluk düzeyinin Uruguay seviyesine indirilmesi Bangladefl'teki yat›r›mlar› GSY‹H' s›n›n yaklafl›k yüzde 5 kadar artt›raca¤› ifade edilebilmektedir. Daha sonra ayn› araflt›rmac› taraf›ndan daha fazla ülke örne¤i ile
9 Simon Dietz, Eric Neumayer, Indra de Soysa, "Corruption, the Resource Curse and Genuine
Saving", Development and Comp Systems, 0405010, 2004, EconWPA, revised January 2006,
s. 1-31 http://129.3.20.41/eps/dev/papers/0405/0405012.pdf
Giles Atkinson, Kirk Hamilton, "Saving, Growth and the Resource Curse Hypothesis", World
Development Vol: 31, No: 11, 2003, s. 1793-1807
10 Özel bir kurum taraf›nda yap›lan ve yat›r›mc›lar›n, kreditörlerin ve çok uluslu flirketlerin ülke
riskini gösteren bir endekstir.
11 Paul Mauro, "Corruption and Growth.........., a.g.e.,s. 681-712
12 Johann Graf Lambsdorff, "Corruption in Empirical Research .........,a.g.e., s. 7
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(94 ülke) yap›lan geniflletilmifl araflt›rmada12 yolsuzluklar›n yat›r›mlar› azaltt›¤›n› ve büyüme oran›n› düflürdü¤ünü ortaya koymufltur. Burada,13 yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl GSY‹H'n›n içerisindeki yat›r›mlar›n oran›n›n yüzde
1 ile 2,8 aras›nda düflürmekte, kifli bafl›na reel GSYIH'daki büyümeyi yüzde 0,3
ile 1,8 oran›nda artt›rmaktad›r. Benzer sonuçlar baflka araflt›rmalar taraf›ndan da
ortaya konmaktad›r.14
Yolsuzluk kamu yat›r›m harcamalar›n›n hem kendi iç da¤›l›m›n›, hem de toplam harcamalar içindeki nispi yerini etkileyebilmektedir. Bu durumda yolsuzluklara daha fazla imkan tan›yan büyük yat›r›m harcamalar› ön plana ç›kabilmekte, kamu harcamalar›n›n optimal da¤›l›m› bozulabilmektedir. Genel kan›
yolsuzluk yapma imkan› daha fazla oldu¤undan ve örgütlü bürokratik yolsuzluklara izin verdi¤inden dolay›, yolsuzluk düzeyi artt›¤›nda kamu yat›r›m harcamalar›n›n da artt›raca¤› yönündedir.
Yolsuzluklar kamu yat›r›m harcamalar›n›n birçok aflamas›nda ortaya ç›kabilmektedir. Yat›r›m için fizibilitelerin yap›lmas›nda, ihaleler için öngerekliliklerin
belirlenmesinde, kat›l›mc›lar›n kararlaflt›r›lmas›nda, fiyat tekliflerinin oluflturulmas›nda, kat›l›mc›lar ile müzakere süreçlerinde, tekliflerin de¤erlendirilmesinde
ve ihalenin sonuçland›r›lmas›nda yolsuzluk do¤urucu birçok iliflkinin meydana
gelmesi mümkün olabilmektedir. ‹haleyi kazanan firmalar›n bürokrasiye ödedikleri rüflveti, ya ihale fiyat›n› yüksek tutarak, ya da maliyetlerini (daha düflük
kalite malzeme ve iflçilik kullanmak fleklinde) afla¤›ya çekerek kamuya yans›tt›klar› gözlenmektedir. Böylelikle oluflan maliyetler sonraki kamu ihalelerinde
de referans fiyata olarak al›nmakta, böylelikle sonraki y›llarda yap›lacak yat›r›m
harcamalar› da bundan olumsuz yönde etkilenebilmektedir.
Sonuçta yolsuzluk meydana getirmek amaçl› yap›lan kamu yat›r›mlar› ya hiç
kullan›lmayacak ya da ihtiyaç s›n›rl› oldu¤u için küçük kapasite ile üretim yapmakta15 zorunda kalacakt›r. Yolsuzluklar nedeniyle yüklenici firmalar›n kulland›klar› yat›r›m girdilerini hem miktar hem de kalite olarak düflürmeleri, kamu
yat›r›mlar›n›n ilerideki bak›m, onar›m ve yenileme harcamalar›n› olmas› gerekenden daha yüksek bir düzeyde gerçekleflmesine de yol açacakt›r.16
13 Paolo Mauro, "The Effects of Corruption on Growth, Investment, and Government
Expenditure", IMF Working Paper No: 98, September 1996, s. 11-12 (1-27)
14 Aymo Brunetti, Gregory Kisunko, Beatrice Weder, "Credibility of Rules and Economic
Growth - Evidence from a World Wide Private Sector Survey", The World Bank Economic
Review, Vol. 12, No: 3, September 1998, s. 353-384
15 Bu durumda sabit maliyetlerin üretim maliyetleri içerisindeki oran› yükselece¤inden birim
bafl›na kamu hizmetinin fiyat› artacakt›r.
16 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Public Investment and Growth", IMF Working
Paper No: 139, October 1997, s. 8 (1-23)
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Yat›r›m harcamalar›n›n yüksek tutarl› bütçeleri nedeniyle yolsuzluklara daha
kolay gizlenebilmesine imkan sa¤lad›¤› söylenebilir. Kamu cari harcamalar› bu
konuda kamuoyu taraf›ndan gözlenebilir özelli¤e sahipken yat›r›m harcamalar›n›n bu imkanlar› k›s›tl›d›r. Üst düzey bürokratlar taraf›ndan oluflturulan yolsuzluklar›n genelde kamu yat›r›m harcamalar› çevresinde odakland›¤› gözlenmektedir. Bu da kamu yat›r›m harcamalar›n›n olmas› gereken düzeyin üzerinde yap›lmas›na yol açabilmektedir. Yolsuzluk düzeyi artt›¤›nda yeni yat›r›mlara yönelik harcamalar artmas›na ra¤men mevcut yat›r›mlar›n bak›m, onar›m ve sürdürülebilirli¤ine yönelik harcamalar›n düfltü¤ü iddia edilmektedir. Kamu yat›r›m harcamalar› içerisinde altyap› yat›r›mlar›n›n özel bir öneminden söz edilebilir. Bu yat›r›mlar›n, özel yat›r›m harcamalar›n› da teflvik ettikleri söylenebilir.
Yolsuzluklar›n kamu altyap› yat›r›mlar›n›n toplam tutar›n› artt›rmalar›na ra¤men, ç›kt› düzeyi baz›nda verimliliklerini ve kalitesini ciddi biçimde azaltt›klar› ifade edilmektedir. Böylelikle, daha az üretken yat›r›m projelerini ön plana ç›kararak, bak›m onar›m harcamalar›n›, kitap, ilaç gibi ücret d›fl› cari harcamalar›n k›s›lmas›na yol açmaktad›r. Sonuçta sa¤l›kl› bir sanayileflme politikas› izlemek ve kamu yat›r›mlar›n›n tamamlay›c› özelli¤ini optimal düzeyde sürdürmek
pek mümkün olmamaktad›r.
Yukar›daki iddialar› destekleyici bir grup ampirik çal›flmadan söz edilebilir.
Bir grup ülke verilerine dayal› olarak yap›lan iki farkl› regresyon analizinde17
yolsuzluk düzeyi ile kamu yat›r›m harcamalar› düzeyinde birbirine paralel art›fllarda gösterdi¤i, ama bu art›fllar›n yat›r›m harcamalar›ndaki verim düflüklü¤ü
nedeniyle büyüme oranlar›na yans›mad›¤› ortaya konmufltur. Benzer flekilde kamu yat›r›m harcamalar›ndaki art›fl›n, bütçe k›s›t› alt›nda baflka harcama kalemlerinde azal›fla yol açt›¤›, bunun da a¤›rl›kl› olarak ücret d›fl› kamu harcama kalemleri, bak›m, onar›m harcamalar›nda azal›fl fleklinde ortaya ç›kt›¤› gösterilmektedir.18 Yolsuzluk düzeyindeki art›fl›n altyap› harcamalar›n› düflürdü¤ü de
ampirik olarak ortaya konabilmektedir.19
Yolsuzluklar ile özel yat›r›mlar iliflkisi ise, kamu yat›r›mlar› ile farkl›laflabilmektedir. Yolsuzluklardaki art›fl hem özel yat›r›m düzeyini hem de özel yat›r›mlar›n verimlili¤ini düflürebilmektedir.
17 Shantayanan Devarajan, Vinaya Swaroop, Heng-fu Zou, "The Composition of Public
Expenditure and Economic Growth," Journal of Monetary Economics, Vol: 37, No: 2-3, April
1996, s. 313-344 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Public Investment...., a.g.e. s. 1-23
18 Simon Commander, Hamid R. Davoodi, Une J. Lee, "The Causes of Government and the
Consequences for Growth and Well-Being", World Bank Policy Discussion Paper No. 1785,
June 1997, s. 1-70 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Public Investment...., a.g.e. s. 1-23
19 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Public Investment...., a.g.e. s. 1-23
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1986-1996 y›llar› aras›nda 87 ülkenin Uluslararas› Saydaml›k Örgütü taraf›ndan derlenen verileri kullan›larak yolsuzluk düzeyinin yat›r›mlar›n etkinli¤i üzerindeki etkisi ampirik ortaya konmaya çal›fl›lm›flt›r. Buna göre yolsuzluk düzeyi
artt›¤›nda yat›r›m verimlili¤i düflmektedir. Yat›r›mlar›n etkinli¤inin yolsuzluk
esnekli¤i birden büyüktür. Di¤er bir ifade ile yolsuzluk düzeyi yüzde 1 artt›¤›nda yat›r›mlar›n verimlili¤i yüzde birden fazla (1,05) azalmaktad›r.20
Yolsuzluk yat›r›m iliflkisindeki di¤er önemli de¤iflken tahmin edilebilirliktir.
E¤er bir ülkedeki yolsuzluk meydana gelme kanallar› ve maliyetleri tahmin edilebiliyor ise, yat›r›m kararlar› bundan daha az etkilenebilmektedir. Bu durumda
yat›r›mc›lar öngördükleri bir durum veya maliyet karfl›s›nda fizibilitelerini flekillendirebilmektedirler. E¤er bir ülkede öngörülemeyen yolsuzluklar ile karfl›lafl›labilme olas›l›¤› yüksek ise, yat›r›mlar› azalt›c› etkisi daha da fazlalaflabilmektedir.21

3.1.3. Yolsuzluklar›n Büyüme Üzerine Etkisi
E¤er yat›r›mlar yolsuzluklardan olumsuz flekilde etkileniyorlar ise, bunun
GSY‹H'daki büyüme oran›na yans›mas› kaç›n›lmazd›r. Böyle olunca yolsuzluklar ile ekonomik büyüme aras›nda teorik olarak ters yönlü bir iliflki kurulabilmektedir. Yolsuzluk ile ekonomik büyüme aras›nda çift yönlü bir iliflkiden söz
etmek daha do¤ru olacakt›r. Yani yolsuzluklar›n büyüme oran›n›n düflürmesinin
yan›nda, düflük büyüme oranlar› da yolsuzluklar ile mücadeleyi engelledi¤i ifade edilebilir. Özellikle fakir ülkelerde kaynak yetersizli¤inin yolsuzlukla mücadeleyi güçlefltirdi¤ine yönelik gözlemler mevcuttur.22
Yolsuzluk ile ekonomik büyüme iliflkisi ülke nüfusu dikkate al›narak yap›lan
araflt›rmalarda da ortaya konabilmektedir. Yolsuzluk düzeyindeki bir birim art›fl
Leite, Weidenman (1999) araflt›rmas›nda23 yüzde 0,7 ile 1,2 aras›nda, Abed,
Davoodi (2000) araflt›rmas›nda24 yüzde 0,6 oran›nda kifli bafl›na GSY‹H'n›n
azalmaya yol açmaktad›r. Benzer bir flekilde, 22 OECD ülkesi verileri kullan›larak Lucas tipi büyüme modelleri temelinde yap›lan bir çal›flmada25, yolsuzluk
20 Hiren Sarkar, M. Aynul Hasan,"Impact of Corrupt›on on the Efficiency of Investment:
Evidence from A Cross-Country Analysis", Asia-Pacific Development Journal, Vol: 8, No: 2,
December 2001, s. 111-116
21 Edgardo Campos, D. Lien, S. Pradhan, "The Impact of Corruption on Investment:
Predictability Matters", World Development, Vol. 27, No: 6, June 1999, s. 1059-1067
22 Bryan W. Husted, "Wealth, Culture, and Corruption", Journal of International Business
Studies,Vol. 30, No: 2,1999, s. 339-60.
23 Carlos Leite, Jens Weidmann, "Does Mother ............, a.g.e., s. 1-34
24 George Abed, Hamid Davoodi, "Corruption, Structural Reforms and Economic Performance
in the Transition Economies", IMF Working Paper No.132, 2000, s. 1-47
25 Cüneyt Koyuncu, Three Essays on Economics of Corruption, Unpublicated Ph Degree
Dessertation, Kansas University Department of Economics, 2002, s. 44-58
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düzeyi ile kifli bafl›na GSY‹H'daki büyüme aras›ndaki negatif yönlü iliflki ortaya
konabilmektedir. Bu çal›flmada yolsuzluk düzeyi göstergesi olarak hem Uluslararas› ‹flletme (Business International) hem de Uluslararas› Ülke Risk K›lavuzu
(International Country Risk Guide) verilerinden yararlan›lm›flt›r.
Ayn› iliflkiyi kifli bafl›na reel GSY‹H'daki büyüme d›fl›nda do¤rudan ekonomik büyüme oran› ile kuran ampirik çal›flmalardan da söz edilebilir.26 Bunlar›n
birinde27 yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl›n›n y›ll›k ekonomik büyüme
oran›n› binde 5,45 düflürdü¤ü gözlenmektedir. Yolsuzluklar›n büyüme ve verimlilik üzerindeki olumsuz etkileri çeflitli ülke verileri ile aç›kça ortaya konulmas›na ra¤men, yolsuzlukla mücadele politikalar›n›n flekillendirilmesin çok az
kullan›ld›¤› söylenebilir.28
Yolsuzluklar›n belli koflullarda ekonomik büyüme üzerinde olumlu etki meydana getirebilece¤ine yönelik iddialara da rastlanabilmektedir. Burada kritik unsur rüflvet alan ve veren kifliler aras›ndaki marjinal tüketim e¤ilimi fark›d›r. E¤er
rüflvet alan kiflinin marjinal tüketim e¤ilimi rüflvet veren kiflinin marjinal tüketim e¤ilimine nazaran düflük ise, yolsuzluk ekonomik büyümeyi artt›rabilecektir. Çünkü bu durumda rüflvet süreçleri toplam tüketimi k›s›c› toplam tasarruf ve
yat›r›m› yükseltici etki meydana getirecektir. Sonuçta toplam yat›r›mlar kanal›
ile büyüme düzeyi pozitif yönde de¤iflim gösterebilecektir.29

3.2. YOLSUZLUKLAR VE KAMU KES‹M‹ F‹NANSMAN DENGES‹
Kamu kesimi finansman dengesi (mali denge - fiscal equilibrium) bir ülkedeki belli bir dönemdeki toplam kamu harcamalar›n›n toplam cari kamu gelirleri
ile tam olarak karfl›lanmas› olarak ifade edilebilir.30 Buna ba¤l› olarak en genel
anlam› ile kamu kesimi finansman aç›¤› (mali aç›k - fiscal deficit) veya kamu
kesimi borçlanma gere¤i (public sector borrowing - requirement) toplam kamu
giderleri ile toplam kamu gelirleri aras›ndaki fark olarak tan›mlanabilir.
1980 sonras› süreçte, gerek geliflmifl gerekse geliflmekte olan ülkelerde, kamu
kesimi finansman aç›klar› ekonomik istikrars›zl›klar›n temel nedenlerinden birini oluflturmaktad›r. Yolsuzluk düzeyi ile kamu kesimi finansman aç›klar› aras›n26 Helene Poirson, "Economic Security, Private Investment, and Growth in Developing
Countries", IMF Working Paper No:4, January 1999, s. 1-31
27 Pak Hung Mo, "Corruption and Economic Growth", Journal of Comparative Economics,
Vol. 29, No: 1, March 2001, s. 66-79
28 Susan Rose-Ackerman, Corruption and Government: Causes, Consequences, and
Reform, Cambridge University Press, 1999, s. 3
29 David H. Bayley, "The Effects of Corruption in a Developing......., a.g.e., s. 728
30 Vito Tanzi, "Fiscal Disequilibrium in Developing Countries", World Development, Vol: 10,
No: 12, 1982, s. 1069
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da bir nedensellik iliflkisinin varl›¤› iddia edilebilir. Yolsuzluk düzeyi yüksek ülkelerde kamu kesimi aç›klar›n›n yüksek oldu¤u gözlenmektedir. Hatta yolsuzluk düzeyindeki düflüfllerin kamu aç›klar›n› azaltt›¤› söylenebilir.
Buradaki iliflkiyi daha iyi anlamak için finansman dengesini oluflturan, kamu
gelir ve harcamalar›n›n yolsuzluk ile iliflkisine bakmak daha do¤ru olacakt›r.
Genel olarak yolsuzluk kamu gelirlerini azaltmakta, buna karfl›l›k kamu harcamalar›n› artt›rmaktad›r. Di¤er bir ifade ile iki yönlü negatif etki meydana getirmektedir. Yolsuzluklar›n oldu¤u bir ekonomide sa¤l›kl› mali politikalar oluflturulmas› imkans›z hale gelebilmektedir. Yolsuzluklar›n kamu gelir ve harcamalar› üzerindeki etkisi afla¤›da ayr›nt›l› olarak incelenmektedir.

3.2.1. Yolsuzluklar ve Kamu Harcamalar›
Yolsuzluklar›n kamu harcamalar› üzerindeki artt›r›c› etkisinin varl›¤› genel
kabul görmüfl bir gerçekliktir. Çünkü yolsuzluklar kamu kaynaklar›n›n haks›z
yere transferine dayanmaktad›r. Kamu harcamalar› yoluyla transferin gerçeklefltirilmesi çokça gözlenen bir durumdur. Yap›lan kamu harcamas›na karfl›l›k istenen miktarda ve kalitede mal ve hizmetin sat›n al›namamas› veya beklenen faydan›n olufl(turula)mamas›, belli düzeylerde yolsuzlu¤un varl›¤›na iflaret etmektedir. Çünkü reel kamu harcamalar› sonucu piyasa de¤erinin alt›nda mal ve hizmet sat›n al›nmas› yolsuzluk olarak nitelendirilmektedir.
Yolsuzlu¤un miktar› ise, al›nan mal ve hizmetin piyasa de¤eri ile kamuya sat›fl de¤eri aras›ndaki fark olarak hesaplanabilir. Bu fark yolsuzlu¤u yapan sat›c›
ile kamu al›m›na taraf olan bürokratlar taraf›ndan bölüflülmektedir. Kamu transfer harcamalar›nda da yolsuzluk gözlenebilmektedir. Buna örnek olarak fakirlere yap›lan parasal transferler gösterilebilir. E¤er transfer edilen para, gerçekten
ihtiyaç sahibi olmayanlara veriliyor ise, burada da yolsuzluktan söz edilebilir.
Bu paray› da¤›tan kamu görevlisi ile haks›z yere bu paray› alan kifli aras›ndaki
illegal iliflki yolsuzlu¤u oluflturmaktad›r. Bazen kamu görevlisinin bilgisizli¤i
veya iflini gerekti¤i gibi yapmamas›ndan dolay› da, kendisi ç›kar sa¤lamasa bile yolsuzluklara alet olabilmektedir.
Kamu harcamalar›n›n yolsuzluk nedeniyle yap›lamamas›n›n ülke ekonomisine etkisi, bu kayna¤›n özel sektör taraf›ndan nas›l kullan›ld›¤›na ba¤l› olarak de¤iflmektedir. E¤er özel sektör bu kayna¤› üretken alanlara yönlendirebiliyor ise,
büyüme üzerinde olumlu etki bile yaratabilecektir. Ama her durumda bu sonuç
ortaya ç›kmamaktad›r. Yolsuzluklar nedeniyle kamu altyap› yat›r›mlar›n›n yeteri kadar yap›lamamas›, mevcut kaynaklar›n daha verimsiz alanlara yönelmesine
de yol açabilmektedir. Örne¤in yol veya baraj fleklinde kamu altyap› harcamalar yerine mevcut yap› malzemeleri ile (çimento, demir v.b.) özel lüks evlerin
veya yazl›klar›n yap›lmas› ekonomik büyümeyi yavafllatacakt›r.
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3.2.1.1. E¤itim Harcamalar›
Yolsuzluklar kamu harcamalar›n›n kompozisyonunu da de¤ifltirmekte ve sosyal içerikli kamu harcamalar›n›n optimal düzeyden daha afla¤› bir seviyede gerçekleflmesine neden olmaktad›r.
Karfl›laflt›rmal› verilere dayal› olarak yap›lan bir araflt›rmada yolsuzluklar›n
artmas›, e¤itim harcamalar›n›n kamu harcamalar› içerisindeki pay›n› düflürmektedir. Yolsuzluk düzeyindeki 1 birimlik (0 ile 10 aras›ndaki bir skalada) bir art›fl, e¤itim harcamalar›n›n GSY‹H'ya oran›n› binde 7 ile 9 aras›nda azaltmaktad›r. E¤itim harcamalar›n› befleri sermaye yat›r›m› olarak düflündü¤ümüzde yolsuzluk e¤itim harcamas› iliflkisinden yolsuzluk büyüme iliflkisine de geçilebilir.
De¤iflik kamu harcamas› kalemlerinin ayn› düzeyde yolsuzluk meydana getirdi¤ini ve bu konuda yeknesak bir düzeyin var oldu¤unu söyleyemeyiz. Kamu harcama kalemlerinin yolsuzluk meydana getirebilme kapasiteleri belli kriterlere
göre farkl›laflabilmektedir. Gizlilik unsurunun varoldu¤u, karl›l›¤›n yüksek oldu¤u ve/veya s›n›rl› firmalar taraf›ndan oligopolistlik piyasa koflullar›ndan yüksek teknoloji içeren kamu mallar›n›n üretildi¤i alanlarda yolsuzluk olas›l›¤› yükselmektedir.31 Savunma harcamalar› bu ba¤lamda yüksek yolsuzluk riski tafl›yan alanlard›r. E¤itim harcamalar›n›n ise, bu alanlara nazaran yolsuzluk sa¤lama kapasitesi k›s›tl›d›r. Bütün bunlar›n sonucunda ise, kamu gelirlerinin üretken
kamu harcamalar›na dönüflmesi engellenmektedir.
3.2.1.2. Sa¤l›k Harcamalar›
Yolsuzluk kamu harcamalar›n›n da¤›l›m›nda negatif etkiye yol açmakta, kamu sa¤l›k harcamalar›n›n toplam içerisindeki de¤erini düflürmektedir. Yolsuzlu¤un artmas› sa¤l›k hizmetleri arz›n› ve kalitesini de olumsuz olarak etkilemektedir.32 Bu ba¤lamda yap›lan bir araflt›rmada yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik
art›fl›n kamu sa¤l›k harcamalar›n›n GSY‹H'ya oran›n›n binde 6 ile yüzde 1,7 aras›nda düflürdü¤ü sonucuna ulafl›lm›flt›r.33 Di¤er taraftan sa¤l›k hizmetlerinin arz›n›n yetersiz veya istenilen nitelikte olmad›¤› durumlar da yolsuzluklara neden
olabilmektedir. Bu durumda hastalar kamu sa¤l›k hizmetlerinin daha iyi ve daha h›zl› alabilmek amac›yla doktorlara veya di¤er sa¤l›k personellerine rüflvet
vermek zorunda kalabilmektedirler.
Uluslararas› Saydaml›k Örgütü, 2005 Küresel Yolsuzluk Barometresi'ne göre
31 Paolo Mauro, "Corruption and the Composition of Government Expenditure", Journal of
Public Economics, Vol: 69, 1998, s. 263-279
32 Daniel Treisman, "The Causes of Corruption: A Cross National Study", Journal of Public
Economics, Vol. 76, No: 3, June 2000, s. 399-457
33 Paolo Mauro, "Corruption and the Composition .............., a.g.e., s. 263-279
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Bulgaristan, Moldova, Polonya, Ukrayna, S›rbistan, Kamerun Nikaragua, Hindistan ve Pakistan sa¤l›k hizmetlerinde yolsuzlu¤un yo¤un olarak görüldü¤ü ülkeler oldu¤u ifade edilmektedir.34
Yüksek düzeyli yolsuzlu¤un ülkedeki çocuk ve bebek ölümlerini, toplam do¤umlar içerisindeki düflük kilolu bebek say›s›n› ve ilkö¤retimdeki okuldan ayr›lmalar› artt›raca¤› öngörüsünde bulunulabilir. Yap›lan ampirik bir çal›flmada,35
bebek ve çocuk ölümlerinin, yüksek yolsuzlu¤un oldu¤u ülkelerde düflük yolsuzlu¤un oldu¤u ülkelere nazaran üçte bir oran›nda fazla oldu¤u görülmüfltür.
Toplam do¤umlar içerisinde düflük kilolu bebek say›s›nda daha göze bat›c› sonuçlara ulafl›lm›flt›r. Yüksek yolsuzlu¤un oldu¤u ülkelerde düflük yolsuzlu¤un
oldu¤u ülkelere nazaran bu say›n›n yaklafl›k iki kat yüksek oldu¤u ifade edilebilir. Yüksek yolsuzluk düzeyine sahip ülkelerde ilkö¤retimdeki okuldan ayr›lma
oran› ise, düflük yolsuzlu¤a sahip ülkelere nazaran yaklafl›k befl kat daha fazlad›r. Bu sonuçlar teorik öngörüler ile örtüflmektedir.
E¤itim ve sa¤l›k gibi sosyal içerikli alanlarda özel sektörün de üretici olarak
yer almas›, kamunun tekelci durumunu dizginleyece¤i ve rüflvet talep etme güdülerini s›n›rlayaca¤› ileri sürülmektedir.36
3.2.1.3. Askeri Harcamalar
Dünya uygulamalar›na bakt›¤›m›zda askeri harcamalar›n yolsuzluklardan etkilenen en önemli harcama kalemlerinden birini oluflturdu¤u sonucuna var›labilir. Silah al›mlar›nda toplam maliyetin yüzde 15'ini rüflvetin oluflturdu¤u ve savafl uça¤› al›mlar›nda ciddi yolsuzluk flüphelerinin ortaya ç›kt›¤› uzmanlar taraf›ndan ifade edilmektedir.37 Yolsuzluk düzeyi ile askeri harcamalar›n miktar› ve
GSY‹H'ya oran› aras›nda bir iliflkinin oldu¤u iddia edilmektedir. Bu nedenle savunma harcamalar›nda yolsuzlu¤u önleyebilmek için yönetiflim göstergelerinin
infla edilmesi gereklidir.
34 Transparency International Global Corruption Barometer 2005, s. 5

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2005
35 Sanjeev Gupta, Hamid R. Davoodi, Erwin R. Tiongson, "Corruption and the Provision of
Health Care and Education Services", IMF Working Paper No: 116, June 2000, s. 1-32
Yolsuzluklardaki art›fl 100 do¤um içerisindeki ölümleri yüzde 1,1 ile 2,7 oran›nda artt›rmaktad›r.
Benzer bir durum ilkokulu terk etme oranlar›nda da gözlenmektedir. Yolsuzluklardaki bir birimlik art›fl okulu b›rakma oranlar›n› yüzde 1,4 ile 4,8 oran›na yükseltmektedir.
36 Sanjeev Gupta, Hamid R. Davoodi, Erwin R. Tiongson, "Corruption and the Provision...",
a.g.e., s. 25
37 Sanjeev Gupta, Luiz de Mello, Raju Sharan, "Corruption and Military Spending", IMF
Working Paper No: 23, February 2000, s. 4 (1-31)

105

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde askeri harcamalardaki yolsuzluklar dikkat çekici düzeyde oldu¤u ifade edilmektedir. Özellikle, Bolivya, Kamerun, Ekvator, Etiyopya, Guatemala, Nijerya, Panama, Peru, Rusya, Togo, Paraguay ve
Tayvan gibi ülkeler bu ba¤lamda ön plana ç›kmaktad›r.38
Askeri harcamalar›n yolsuzluklara kaynakl›k etmesinde hem arz hem de talep
yönlü içerimler söz konusudur. 1980'li y›llar›n ortalar›ndan itibaren so¤uk savafl›n sona ermesi, komünist blo¤un bir tehdit unsuru olarak ortadan kalkmas›,
uluslararas› iflbirli¤inin geliflmesi silahlanmaya yönelik harcamalar›n düflüfl trendine girmesine yol açm›flt›r. Bu düflüfl trendi büyük silah ve savunma sanayisi
ihracatç›s› ülkeler ve firmalar aleyhine geliflen bir durumdur. Pazar›n daralmas›
silah ve savunma sanayi üreticisi firmalar›n ciddi sabit maliyetlerinden dolay›
küçülmelerini engellemifl ve aralar›nda k›yas›ya bir rekabetin ortaya ç›kmas›na
neden olmufltur. Ayr›ca yeni silah sistemleri gelifltirebilmek için yapt›klar› araflt›rma harcamalar› firmalar›n küçülememelerine etkide bulunmufltur. Bütün bunlar›n sonucunda, ayakta kalabilmek için rekabet ortam›nda al›c› ülkelerde ihale
kazanabilmek için büyük oranda rüflvet verilmesi söz konusu olmufltur. Di¤er taraftan silah ihracatç›s› baz› yabanc› ülkelerde verilen rüflvetlerin vergisel anlamda indirilebilir gider kapsam›na al›nmas› askeri ihalelerde rüflvetin yayg›nlaflmas›na katk› sa¤lam›flt›r.39 Avrupa flirketlerinin bu durumda Amerikan flirketlerine
karfl› haks›z rekabet sa¤lad›klar› iddia edilmektedir. 40 Avrupal› flirketler verdikleri rüflvetleri muhasebelefltirme ve karlar›ndan düflme imkanlar›na sahipken, bu
imkandan mahrum olan ABD flirketlerinin, askeri ihalelerdeki rekabet edebilirliklerini etkiledi¤i söylenmektedir.
Savunma sanayi ithalatç›s› ülkeler genelde geliflmekte olan ülkeler kategorisi
içerisinde yer almaktad›rlar. Bunlar büyük miktarda al›m yapmakta, ayr›ca bak›m onar›m giderleri ba¤lam›nda uzun dönemli anlaflmalara gitmektedirler. Askeri harcamalar›n ço¤u, ileri teknoloji içeren sermaye yo¤un nitelikteki harcamalard›r. Savunma ihalelerinde fiyat kadar siyasi yak›nl›k, müttefiklik iliflkisi ve
muhtemel baflka iliflkiler belirleyici olmaktad›r. Fiyat belirleyici unsur olmad›¤›nda çeflitli sübjektif de¤erlendirmelerin ihale sürecini etkiledi¤i gözlenmektedir. Özellikle al›m komisyonlar›ndaki kiflilerin bunda etkili oldu¤u bilinmektedir. Savunma ihaleleri askeri güvenlik amac›yla gizli yap›lan ve fleffaf olmayan
ihalelerdir. Düflman ülkelerin silah sistemleri hakk›ndaki enformasyonunu önlemeye yönelik tedbirler, bir süre sonra kötü niyetli bürokratlar taraf›ndan yolsuz38 Transparency International Global Corruption Barometer 2005, s. 6

http://www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/gcb/2005
39 Sanjeev Gupta, Luiz de Mello, Raju Sharan, "Corruption and Military ........, a.g.e, s. 4
40 Vito Tanzi, "Corruption Around the World.....", a.g.e., s. 561-563

106

Üçüncü Bölüm - Yolsuzlu¤un Ekonomik Etkileri

luklar› örtmek amac›yla da kullan›labilmektedir. Son olarak ordular›n askeri
ekipman üreticisi olarak ticari faaliyette bulunmaya bafllad›klar› görülmektedir.41 Askeri gücün ticari faaliyette bulunmas›, siyasi denetimin olmad›¤› ülkelerde yolsuzluklar›n oluflmas›n› kolaylaflt›rd›¤› görülmektedir. Silahl› kuvvetlerin bu anlamda ticari faaliyetlerden men edilmesi, yerli ve yabanc› firmalar ile
ortakl›k kurmalar›n›n engellenmesi gerekmektedir.
Askeri harcamalar yolsuzluk iliflkisi 120 ülkeyi kapsayan 1985-1998 y›llar›
aras›ndaki verilere dayanan bir panel regresyon analizi ile test edilmifltir.42 Buna göre askeri harcamalar›n gayri safi yurtiçi has›la ve toplam kamu harcamalar›na oran› ile yolsuzluk düzeyi aras›nda gerçekten bir iliflkinin varl›¤› gözlenmifltir. Buna göre yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl askeri harcamalar›n
GSY‹H'ya oran›n binde 3,2 yükseltmektedir. Ayn› iliflki askeri ihalelerin
GSY‹H'ya ve toplam kamu harcamalar›na oran› aras›nda da söz konusudur.

3.2.2. Yolsuzluklar ve Kamu Gelirleri
Kamu gelirlerinin temel kayna¤›n› vergiler, harçlar, resimler ve flerefiyeler
olufltururlar. Yolsuzluklar kamunun tahsil etmesi gereken bu gelirleri azaltan
uygulamalar› içerir. Kifliler veya kurumlar, ödemeleri gereken kamusal yükümlülüklerden rüflvet vererek veya çeflitli flekillerde menfaat sa¤layarak kaç›nmak
veya kaçakç›l›k yoluna gidebilmektedirler. Verilen rüflvetin ödenmesi gereken
kamusal yükümlülü¤e göre düflük olmas›, mükelleflerin net fayda düzeyini artt›rmaktad›r. Cezalar›n düzeyi ve yakalanma riskini göre net fayda düzeyi de¤iflebilecektir. Yolsuzluk süreci sonucunda kaç›r›lan her kurufl vergi kamu finansman aç›klar›n› artt›r›c› etki meydana getirecektir.
Yolsuzluk öncelikle vergi matrah› üzerinde etkisini göstermekte ve dolay›s›yla vergi gelirlerine yans›maktad›r. Vergi sistemindeki yolsuzluklar›n meydana
gelmesinde iki tür mekanizma ifllemektedir. Bunlardan birincisi yukar›da ifade
edilen mükellefin aktif oldu¤u ve vergi kaç›rman›n fayda ve maliyetine dayal›
flekilde yapt›¤› yolsuzluk türüdür. ‹kincisi ise, vergi yükümlülü¤üne yerine getirme konusunda uyumlu mükelleflere zorluklar ç›kar›lmas› sonucu ortaya ç›kan
yolsuzluklard›r.43 Burada mükellef pasif, vergi idaresi aktif konumdad›r. Mükellef vergi kaç›rmak amaçl› de¤il, vergisel görevini tam olarak yerine getirmek
için rüflvet ödemek zorunda kalmaktad›r.
Yolsuzluk düzeyi ile vergi gelirleri aras›nda ters yönlü bir iliflkiden söz edilebilir. Ters yönlü iliflkinin varl›¤› ampirik çal›flmalar44 taraf›ndan da desteklen41 Sanjeev Gupta, Luiz de Mello, Raju Sharan, "Corruption and Military ........, a.g.e, s. 6
42 Sanjeev Gupta, Luiz de Mello, Raju Sharan, "Corruption and Military ........, a.g.e, s. 1-31
43 Andrei Shleifer, Robert W. Vishny, "Corruption......, a.g.e., s. 599-617
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mektedir. 1985-1996 y›llar› aras›nda Afrika'da 39 tane alt sahra (subsaharan) ülkeleri üzerine yap›lan ampirik bir çal›flmada45, vergi gelirlerinin GSY‹H oran›n› belirleyen etkenler araflt›r›lm›flt›r. Bu ba¤lamda yolsuzluk düzeyinin bir birimlik art›fl› vergi gelirlerinin GSY‹H'ya oran›n› yüzde 1 ile 2,9 aras›nda düflürdü¤ü sonucuna eriflilmifltir. Ayr›ca yolsuzluk düzeyinin azalt›lmas›n›n, yap›sal
reformlar›n gerçeklefltirilmesinin ve enflasyonun düflürülmesinin vergi gelirlerinin GSY‹H'ya oran›n› artt›rd›¤› gözlenmektedir. Vergi has›las›n›n düflmesi, bu
ülkelerde yoksulluk ile mücadele için gerekli kamu kayna¤› ihtiyac›n› etkilemektedir. Vergi rejimi ve oran yap›s› veri iken, yolsuzluklar ile mücadele edici
önlemlerin al›nmas›, vergi has›las›nda art›fllara yol açabilmektedir.
Yolsuzluk kamu gelirleri iliflkisi konusunda genel kan›lar› do¤rulayan baflka
ampirik bir çal›flmalardan da söz edilebilir. Bu araflt›rmaya göre,46 yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl toplam kamu gelirlerinin GSY‹H'ya oran›n› yüzde
1,5, vergi gelirlerinin GSY‹H'ya oran›n› yüzde 2,7 ve gelir vergisi has›las›n›
GSY‹H'ya oran›n›n binde 0,63'ü kadar düflürmektedir. Böyle olunca do¤al zenginliklerden (petrol gibi) elde edilen vergi d›fl› gelirlerin GSY‹H'ya oran›nda
yüzde 1,3'lük bir art›fl gözlenmektedir.
Farkl› vergi türleri ile yolsuzluklar aras›ndaki iliflki ayr›m gösterebilmektedir.
Bu ba¤lamda dolayl› ve dolays›z vergi ayr›m›ndan söz edilebilir. Dolayl› vergiler tüketiciler taraf›ndan mal fiyat›n›n bir parças› olarak alg›lanmakta ve yolsuzluk yapmaya pek imkan tan›mamaktad›r. Buna karfl›l›k gelir ve kurumlar vergisi gibi dolays›z vergiler beyana dayal› olarak verilmekte ve mükelleflerce kaçakç›l›k ve yolsuzluk yapmaya imkan tan›maktad›r. Dolays›z vergi mükellefleri
maliye müfettiflleri taraf›ndan yakalad›¤›nda ise, rüflvet ile bundan kurtulma yoluna gidebilmektedir.47
Gerek dolayl› gerekse dolays›z vergiler yolsuzluk düzeyi aras›nda ciddi bir
iliflkinin varl›¤› ifade edilebilmektedir. Dolayl› vergiler yolsuzluklardan dolays›z vergilere göre daha az olumsuz yönde etkilenebilmektedir. Örne¤in yolsuzluk düzeydeki bir birimlik art›fl dolayl› vergi gelirlerinin GSY‹H'ya oran›n› yüz44 Simon Johnson, Daniel Kaufmann, Pablo Zoido-Lobaton, "Corruption, Public Finances, and
the Unofficial Economy", The World Bank Discussion Paper No: 2169, August 1999, s. 1-50
http://www.worldbank.org/wbi/governance/pdf/wps2169.pdf
45 Dhaneshwar Ghura, "Tax Revenue in Sub-Saharan Africa: Effects of Economic Policies and
Corruption", IMF Working Paper No: 135, September 1998, s 1-21
46 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Growth, and Public Finances", IMF Working
Paper No: 182, November 2000, s. 15-21
47 Alexander Vasin, Elena Panova, "Tax Collection and Corruption in Fiscal Bodies", Economics
Education and Research Consortium Working Paper Series, No: 99/10, 1999, s. 1-26
http://www.eerc.ru/details/download.aspx?file_id=3823
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de 1,2 düflürürken, dolays›z vergilerdeki bu oran yüzde 1,8'e ç›kmaktad›r. Geliflmekte olan ülkelerde yolsuzluklar›n dolayl› vergiler üzerine olan etkileri, geliflmifl ülkelere nazaran daha belirgin hale gelmektedir. Böyle olunca yolsuzluklar›n azalmas›n›n olumlu, yans›malar› bu ülkelerde daha fazla görülebilmektedir.
Di¤er bir ifade ile yolsuzluklar›n azalmas› geliflmekte olan ülkelerdeki dolayl›
ve dolays›z vergilerin toplam has›la içerisindeki a¤›rl›klar›n› de¤ifltirebilmektedir. Dolayl› vergilerin gelir da¤›l›m›n› bozucu etkisi göz önüne al›nd›¤›nda, yolsuzluk düzeyindeki azalman›n gelir da¤›l›m›n› bu yönüyle de dengeleyici sonuçlar do¤urabilece¤i söylenebilir. Ampirik sonuçlarda bu öngörüyü do¤rular niteliktedir. Yolsuzluk düzeyindeki 4 birimlik bir düzelme geliflmekte olan ülkelerdeki dolays›z vergilerin GSY‹H'na oran›n› yüzde 7,2 artt›r›rken, geliflmifl ülkelerde bu oran yüzde 2 düzeyinde kalmaktad›r. Yolsuzluklar›n di¤er bir etkisi,
dolays›z vergilerdeki artan oranl›l›¤› düflürmesidir. Son olarak dolayl› vergiler
aras›nda yolsuzluklardan en çok etkilenen vergi türü katma de¤er vergisi oldu¤u ifade edilebilir.48
Yolsuzlu¤un ve vergiden kaç›nman›n da¤›l›msal etkilerinin olumsuz oldu¤u
ve vergi tahsil yap›lar›n›n ço¤unda gelir düflüfllerine yol açt›¤› bilinmektedir.
Buna önlemek için vergi müfettifllerine komisyon ödenmesi ve böylelikle vergi
tahsilat›n›n artt›r›l›p, kaçakç›l›¤›n cayd›r›lmas› söz konusu olabilmektedir. Bu
durumda hem fazladan bir maliyet ortaya ç›kmakta hem de eflitliketkinlik sorunsal› ile karfl›lafl›labilmektedir.49 Ayr›ca kamu kaynaklar›n›n yolsuzluklar nedeniyle heba edilmesi, mükelleflerin vergi ödeme motivasyonlar›n› sekteye u¤ratmakta ve vergi gelirlerini azaltmaktad›r.
Yüksek vergi oranlar›n›n her zaman yolsuzluklara zemin haz›rlad›¤›n› söylemek pek mümkün de¤ildir. Örne¤in ‹sveç, Danimarka ve Kanada gibi ülkelerde
vergi oranlar› çok yüksek olmas›na ra¤men yolsuzluk düzeyleri oldukça düflüktür. Bununla birlikte vergi yükleri düflük olmas›na ra¤men yüksek yolsuzluk düzeyine sahip ülkelerden de (örne¤in, Nijerya, Pakistan, Bangladefl, Çin, Venezuela) bahsedilebilir. Vergi yüklerinin d›fl›nda yolsuzluklara zemin haz›rlayan
di¤er bir uygulama da yar› mali (quasi - Fiscal) düzenlemelerdir. Yar›-mali düzenlemeler bazen, vergilendirme ve harcama faaliyetlerinin yerini alabilmektedir.50
Yar›-mali ifllemler ço¤unluklu kamu bütçeleme süreçlerinin d›fl›nda flekillenen ve fleffafl›k, hesap verilebilirlik ekseni dar olan ifllemlerdir. Bu ifllemlerin
denetleme imkanlar› da s›n›rl›d›r. Böyle olunca yar›mali ifllemlerin yolsuzluk
48 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Growth ............, a.g.e., s. 15-21
49 Jean Hindrick, Micheal Keen, Abhinay Muthoo, "Corruption, Extortion and Evasion",
Journal of Public Economics, Vol: 74, No: 3, December 1999, s. 395-430
50 Vito Tanzi, "Corruption Around the World.....", a.g.e., s. 589

109

Yolsuzluk Ekonomisi

istanbul smmmo

meydana getirebilme olas›l›klar› artmaktad›r. Geliflmifl ülkelerde vergi gelirleri
kamunun temel finansman kayna¤›n› olufltururken, yar›mali ifllemler marjinal
bir konu iflgal etmektedir. Geliflmekte olan ülkelerde ise, vergi yönetiminin yeterince geliflememesi, yar›mali ifllemlerin dikkat çekici boyutlara ulaflt›rm›flt›r.
Bu tip ülkelerde yar›mali ifllemlerin azalt›lmas›, yerine bütçelefltirilen vergi ve
harcama politikalar›n›n konulmas› gereklidir. Aksi halde yolsuzluklar ile mücadelede istenilen sonuçlara eriflmek pek mümkün olmayacakt›r.
Yolsuzluk ülkelerdeki GSY‹H ve kamu gelirlerin tahminlerinin sa¤l›kl› olarak yap›labilirli¤ini belirli ölçülerde engellemektedir. Özellikle düflük gelirli ülkelerde bu etki daha fazla hissedilmektedir. Bu etkiyi ortadan kald›rabilmek için
yolsuzluk tabanl› (corruptionbased model) modeller gelifltirilmeye çal›fl›lmaktad›r. Bu modellerdeki temel unsurlar, fleffafl›k, resmiyet ve organizasyonel basitliktir. (transparency, formality, and organizational simplicity). Yolsuzluklar›n
etkilerini içsellefltiren modeller yard›m›yla özellikle düflük gelirli ülkelerde gerçekçi has›la tahminlerine ulafl›lmas› mümkün olabilecektir.51
3.3. YOLSUZLUK PARA POL‹T‹KASI ‹L‹fiK‹S‹
Para politikas› uygulamalar› teorik planda ayn› kabul edilse bile, geliflmifl ve
geliflmekte olan ülkeler aras›nda çeflitli farkl›l›klar gösterebilmektedir. Özellikle para politikas› uygulay›c›s› merkez bankalar›n›n kredibilitesi ve ba¤›ms›zl›¤›
bunda rol oynayabilmektedir. Kredibilite ve ba¤›ms›zl›¤›n düzeyinin belirlenmesinde bürokratik yolsuzluk ve kurumsal yap›n›n zay›fl›¤› etkili olabilmektedir. Yolsuzluk düzeyinin yüksek oldu¤u ülkelerde vergi gelirlerinin kamu harcamalar›n›n finansman›nda yetersiz kalmas›, para basma geliri aray›fl›n› beraberinde getirmektedir. Senyoraj elde edilmesi üzerine odaklanan bir Merkez Bankas›'n›n siyasi iradeden ba¤›ms›z bir para politikas› uygulamas› pek mümkün olmamaktad›r.
Geliflmekte olan ülkelerde kredibilite eksikli¤ini ortadan kald›rabilmek amac›yla düflük enflasyonlu bir ülkenin paras›na yerli paran›n sabitlenmesi, para kurulu (currency board) uygulamalar› veya dolarizasyon gündeme gelebilmektedir. Böylelikle ülke paras›n›n istikrar›n› d›flsal etkenlere ba¤l› olarak sa¤lama
yoluna gidilebilmektedir. Yolsuzlu¤un yayg›n oldu¤u ülkelerde bu yolun tek bafl›na baflar› getirmedi¤i, hatta döviz krizlerine neden olabildi¤i iddia edilmektedir. Bu nedenle kura dayal› bir para politikas›ndan daha çok Rogoff tipi muhafazakar bir merkez bankac›l›¤›n›n daha etkili oldu¤u iddia edilmektedir. Bu du51 Stephan Danninger, Marco Cangiano,Annette Kyobe, "The Political Economy of RevenueForecasting Experience from Low-Income Countries", IMF Working Paper No: 2, January
2005, s. 1-30
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rumda yolsuzluk düzeyi ile muhafazakar merkez bankac›l›¤› yap›s›n›n ters yönlü iliflkiye sahip olduklar› söylenebilir.52
Enflasyon hedeflemesi yapan ülkelerde, yolsuzluk düzeyi ile gerçekleflen enflasyon oran› aras›nda bir iliflki kurulabilmektedir. Yolsuzluk düzeyi yüksek ülkelerde ya hedeflenen enflasyon oran› yüksek olmakta, ya da düflük hedeflense
bile gerçekleflmeler sonucunda yukar› do¤ru sapmalarla karfl›lafl›labilmektedir.
Özellikle geliflmifl ülkeler için söz konusu olan yüzde14'lük enflasyon hedefleri, geliflmekte olan ülkeler için pek de gerçekçi hedefler olamamaktad›r.53
Para politikas› ba¤lam›nda yolsuzluk ve enflasyon iliflkisinden de söz edilebilir. Enflasyonun ahlaki erozyona neden oldu¤u ve yolsuzluklar›n artt›rd›¤› genelde kamuoyu taraf›ndan kabul görmüfl bir önermedir. Zaten enflasyon da para otoritesinin toplumu bir tür aldatmas›d›r. Ülke örnekleri üzerinde yap›lan bir
çal›flmada54 enflasyon trendinden sapmalar›n yolsuzluklar› artt›rd›¤› sonucuna
eriflilmektedir. Buna göre enflasyon trendindeki bir birimlik sapma yolsuzluk
düzeyini 0,47 puan artt›rmakta veya yüzde 32'lik bir sapmaya yol açmaktad›r.
Enflasyon dolayl› olarak da yolsuzluklar› etkileyebilmektedir. Enflasyonun yükselmesi yat›r›mlar› ve ekonomik büyümeyi de düflürebilmekte, bu dolayl› etkilerle birlikte yolsuzluk düzeyinin daha fazla artmas›na neden olabilmektedir.
Yolsuzluk enflasyon iliflkisi çift yönlü olarak da etki meydana getirebilmektedir. Yolsuzluklar›n artmas›, kamu gelirlerindeki azalma nedeniyle daha çok
para basma gelirlerine baflvurulma sonucunu do¤urabilmektedir. Bu konuda yap›lan bir araflt›rmada55 yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl enflasyon oran›
üzerinde binde 1,7 ile 2,6 aras›nda bir yükselifli meydana getirebilmektedir.
Yolsuzluk enflasyon ba¤lam›ndan do¤an di¤er bir iliflki de reel kur düzeyindeki de¤iflmedir. Bir ülkedeki fiyat istikrar›n›n bozulmas›, ülke paras›n›n di¤er
yabanc› paralara karfl› da de¤ersizleflmesini beraber getirmektedir. Buradan dolayl› da olsa, reel kur yolsuzluk iliflkisine geçilebilir. Bu konuda yap›lan bir
araflt›rmada56 yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl›n ülkedeki reel kur düzeyini onbinde 3 oran›nda de¤ersizlefltirdi¤i sonucuna eriflilmifltir.
52 Haizhou Huang, Shang-Jin Wei, "Monetary Policies for Developing Countries: The Role of
Corruption", National Bureau of Economic Research Working Paper No: 10093, November
2003, s. 1-27
53 Haizhou Huang, Shang-Jin Wei, "Monetary Policies.......", a.g.e., s. 3
54 Miguel Braun, Rafael Di Tella, "Inflation and Corruption", Harvard Business School.
Working Paper No: 53, February 2000, s. 1-28
www.hbs.edu/research/facpubs/ workingpapers/papers2/9900/00-053.pdf
55 Al-Marhubi, F. A., "Corruption and Inflation" Economics Letters, Vol: 66, 2000, s. 199-202
56 Mohsen Bahmani-Oskooee, Abm Nasir, "Corruption, Law and Order, Bureaucracy, and Real
Exchange Rate", Economic Development and Cultural Change,Vol. 50, No: 4, 2002, s. 1021-1028
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Enflasyon yolsuzluk iliflkisini do¤rulamayan çal›flmalarda mevcuttur. 1982-1995
y›llar› aras›nda 44 ülke verileri yap›lan bir çal›flmada57 yolsuzluk ile enflâsyon
aras›nda istatistiksel olarak anlaml› bir iliflki kurulamam›flt›r.

3.4. YOLSUZLUK GEL‹R DA⁄ILIMI VE YOKSULLUK
Yolsuzluklar sadece ekonomideki kaynak da¤›l›m›ndaki etkinli¤ini bozmamakta, ayn› zamanda gelir da¤›l›m›ndaki adaletsizlikleri de artt›rabilmektedir.
Yolsuzluklar›n meydana getirdi¤i olumsuz yans›malar daha çok fakirlere ve risk
faktörü yüksek avantajs›z gruplar›na yönelmektedir. Bu gruplar içerisinde kad›nlar, engelliler ve az›nl›klar ön plana ç›kmaktad›r. Buna karfl›l›k iyi konumda
bulunan baz› kifli ve kurumlar yolsuzluklar yoluyla avantajs›z kifli ve gruplardan
ciddi ölçüde gelir transferi yapabilmektedir. Ayr›ca ayn› gruplar kamu hizmetlerini kendilerine yönlendirerek iki yönlü bir mekanizma da kurabilmektedirler.
Yolsuzluklar nedeniyle kamusal mal ve hizmet arz›n›n daralmas› ve kalitesinin
düflmesinden en çok bu gruplar etkilenmektedir.
Yolsuzluklar›n gelir da¤›l›m› ve yoksulluk üzerinde meydana getirdikleri etkiler çeflitli kanallar ve dolayl› süreçler yard›m›yla ortaya ç›kmaktad›r. Bunlar›n
bafll›calar›; büyüme, adaletsiz vergi sistemi, kötü dizayn edilmifl sosyal programlar, varl›k sahiplili¤i, befleri sermaye formasyonu, e¤itimdeki eflitsizlik ve
sosyal harcamalard›r.58
Yolsuzluk ve gelir eflitsizli¤i, yoksulluk iliflkisi büyüme oran› üzerinde dolayl› olarak flekillenmektedir. Büyüme oran› ile yoksulluk düzeyi aras›nda ters yönlü bir iliflki söz konusudur. Milli gelirin artmas› farkl› gelir gruplar›n› benzer bir
flekilde etkilemese bile, yoksulluk düzeyini azaltmaktad›r.59 Yolsuzluklar›n artmas› ise, büyüme oran›n› düflürmekte ve dolay›s›yla gelir eflitsizli¤ini yükseltip
yoksullu¤u artt›rmaktad›r. Di¤er taraftan gelir eflitsizli¤inin artmas›, büyüme
üzerinden yolsuzluklar› yükseltici yans›ma gösterebilmektedir. Yolsuzluk ile
yoksulluk aras›ndaki iliflki afla¤›daki tabloda özetlenmektedir.

57 M. Umur Tosun, "Yolsuzlu¤un Nedenleri ................ a.g.e., s. 125-146
58 Sanjeev Gupta, Hamid R. Davoodi, Rosa Alonso-Terme, "Does Corruption Affect Income
Inequality and Poverty?", IMF Working Paper No: 76, May 1998, s. 6
59 Martin Ravallion, Shaohua Chen, "What Can New Survey Data Tell Us about Recent Changes
in Distribution and Poverty?," World Bank Economic Review, Vol: 11, No: 2, May 1997, s.
357-382
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Tablo 8. Yolsuzluk - Yoksulluk ‹liflkisi
Yoksullu¤un Temel Nedenleri

Düflük Yat›r›m ve Ekonomik Büyüme

Fakirlerin Büyümeden Daha Az Pay
Almalar›

Kamu Hizmetlerinden Faydalanman›n
Engellenmesi
Sağlık ve Eğitim Eksikliği

Yolsuzlu¤un Bunlar Üzerindeki Etkisi
Zay›f ekonomik ve kurumsal politikalar
Kamu harcama ve yat›r›mlar›ndaki
sapmalar
Düflük insan sermayesi birikimi
Ç›kar gruplar›nca yönlendirilen kanunlar
ve ekonomik politikalar
Mülkiyet haklar›n›n ve kanun
hakimiyetinin olmamas›
Özel sektörün gelifliminde yönetiflim
engelleri
Do¤al ve ekonomik kaynaklar›n belli kifli
ve kurumlar taraf›ndan ele geçirilmesi
Fakirler ve küçük firmalar üzerindeki
artan oranl› rüflvet vergisi
Kamu harcamalar›n›n ve yat›r›mlar›n›n
verimsizce artt›r›lmas›
Gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizlik
E¤itim, sa¤l›k, adalet gibi temel kamu
hizmetlerinin kalitesinin ve yararlanma
imkanlar›n›n artan oranl› bir rüflvet
vergisiyle engellenmesi
Bazı hizmetlerden faydalanmanın devlet
eliti tarafından politik olarak
zorlaştırılması
Düşük insan sermayesi birikimi
Eğitim ve sağlık imkanlarının azalması

Kaynak: Vinod Thomas, Mansoor Dailami, Ashok Dhareshwar, Daniel Kaufmann, Nalim Kishor,
Ramon Lopez, Yan Wang, The Quality of Growth, New York: Oxford University Press, 2000,
s. 147, Aktaran Selçuk Akçay, "Corrupiton and Human Development", Cato Journal, Vol. 26,
No. 1, Winter 2006, s. 34 (29-48)

Adaletsiz ve zay›f kurumsal yap›ya sahip vergi sistemleri, gelir eflitsizli¤i ve
yoksulluk üzerinde kötülefltirici etkide bulunabilmektedir. Yüksek gelir grubuna dahil kifliler vergi kaçakç›l›¤› ve vergiden kaç›nma yolu ile yolsuzluk meydana getirebilmektedir. Bu kifliler vergi bürokrasisi ile informal iliflki a¤› gelifltirip,
vergi matrah›n› düflürmek ve sistemindeki artan oranl›l›ktan s›yr›lmak imkan›na
sahip olabilmektedirler. Buna karfl›l›k düflük gelirli kesimlerin böyle imkanlar›
olamamaktad›r. Sonuçta ise, vergi sistemi gelir eflitsizli¤ini ve nispi yoksullu¤u
artt›rabilmektedir.
Bir ülkedeki sosyal programlar›n amac› yoksul kesimlerin ihtiyaçlar›n› kamu
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kaynaklar› kullanarak karfl›lamakt›r. Transfer harcamas› fleklinde yap›lan bu aktar›mlarda ciddi ölçüde yolsuzluklar üretilebilmektedir. Gerçekte ihtiyaç sahibi
ve hedef kitle içerisinde yer almayan kiflilerin bu transferlerden yararlanmas›,
hem gerçek ihtiyaç sahiplerini bu kaynaklardan mahrum edecek, hem de yüksek
gelirli kesimin daha da zenginleflmesi sonucunu do¤uracakt›r. Bu alanda yolsuzluklar›n önlenmesi gelir da¤›l›m› adaletsizli¤i ve yoksullu¤u azaltacakt›r. Ayn›
zamanda sosyal içerikli kamu harcamalar›n›n kalitesini de yükseltecektir. Sonuçta kaliteli sosyal hizmetler toplum taraf›ndan daha yo¤un tüketilebilecektir.
Bu amaçlar›n gerçekleflebilmesi için sosyal yard›m programlar›n›n iyi dizayn
edilmesi gelir. Ayr›ca yoksul kesimlerin sosyal içerikli kamusal hizmet üretim
kararlar›na kat›lmalar›, bu tür hizmet arz›n› artt›r›c› etki yapacakt›r.
Varl›k sahiplili¤i ve servetin belli ellerde yo¤unlaflmas› yolsuzluklar› artt›rabilmekte, bu da gelir da¤›l›m›n› adaletsiz hale getirebilmektedir. Bir ülkede servet unsurlar›n›n küçük bir kesimin elinde toplanmas›, bu kesimin de¤iflik lobi faaliyetleri, rüflvet, iltimas, haks›z teflvik, vergi istisnalar›, kota tahsisleri v.b. yollar ile siyasi iktidar› etkilemesi imkan›n› yükseltmektedir. Bu etkiler kamusal
kaynaklar› kendilerine yönlendirilmesine, yoksul kesimlere gidecek sosyal kaynaklar›n k›s›lmas›na ve belli alanlarda tekelleflmelere yol açabilecektir. Böylelikle gelir eflitsizli¤i süreklilik kazanabilecektir.
Zay›f yönetiflim de bir ülkedeki gelir da¤›l›m› ve yoksulluk üzerinde etkide
bulunabilmektedir. Örne¤in devlet bürokrasisinde, orduda ve polis teflkilat›nda
rant kollay›c› mekanizmalar›n üretken ve giriflimci faaliyetlere nazaran daha yo¤un olarak görüldü¤ü, bir model yard›m›yla aç›klanabilmektedir. Ayn› zamanda
eksik rekabet piyasas›n›n ve götürü piyasaya girifl harc›n›n veri oldu¤u durumda rant kollama faaliyetinin artt›¤› ve bu flekilde belli bir grubun refah›n› yükseltti¤i gözlenmektedir.60
Yolsuzlu¤un gelir da¤›l›m› üzerinde kötülefltirici etki meydana getirdi¤ine
yönelik ampirik deliller mevcuttur. Bu konuda 1980-1997 y›llar› aras›nda çeflitli ülke verileri ile yap›lan karfl›laflt›rmal› bir çal›flmada61 yolsuzluk endeksinin
bir birim kötüleflmesi Gini katsay›s›n›62 5,4 puan artt›rd›¤›, yolsuzlu¤un büyüme h›z›ndaki 1 puanl›k art›fl yoksullar›n gelir art›fl h›z›n› y›ll›k yüzde 7,8 oran›nda azaltt›¤› görülmüfltür.
60 Era Dabla-Norris, Paul Wade, "Production, Rent Seeking, and Wealth Distribution",

Governance, Corruption, & Economic Performance, Editors: George T. Abed and Sanjeev
Gupta, International Monetary Fund, September 2002
61 Sanjeev Gupta, Hamid R. Davoodi, Rosa Alonso-Terme,"Does Corruption Affect......., a.g.e.,
s. 1-41
62 Bir ülkede milli gelirin da¤›l›m›n›n adil olup olmad›¤›n› ölçmeye yarayan bir katsay›d›r.
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Yolsuzluklar›n gelir da¤›l›m üzerinde meydana getirdi¤i olumsuz etki çeflitli
mekanizmalar yoluyla azalt›labilmektedir. Bunlar›n bafl›nda; iyi bir do¤al kaynak (zenginlik) yönetiminin kurulmas›, emek yo¤un üretime dayal› yayg›n büyümenin sa¤lanmas›, sa¤l›k ve e¤itim harcamalar›nda etkinli¤in artt›r›lmas›, etkin sosyal programlar›n uygulanmas› ve e¤itim imkanlar›ndan yararlanmadaki
eflitsizliklerin s›n›rland›r›lmas› gelmektedir.63
Yolsuzluk ve yoksulluk iliflkisi çift yönlü yürüyen bir iliflkidir. Yolsuzluklar›n yoksullu¤u artt›rd›¤› görülebilece¤i gibi, yoksullu¤unda yolsuzluklara zemin
haz›rlad›¤› ifade edilebilir.64 Bu nedenle sorunun çözümüne yönelik her çaban›n
olumlu anlamda çevrimsel bir etki yaratacakt›r.

3.5. YOLSUZLU⁄UN F‹RMALAR ÜZER‹NE ETK‹S‹
Yolsuzluk, geliflmekte olan ülkelerde mal ve hizmet üretiminde veya sat›fl sürecinde önemli bir maliyet unsuru olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Bu unsur ister
istenmez belli ölçülerde fiyatlara yans›makta ve tüketici refah›n› olumsuz yönde etkilemektedir. Di¤er taraftan yolsuzluk firmalar›n için ekonomik, siyasi ve
sosyal belirsizlik ortam› meydana getiren önemli bir unsurdur.65
Özellikle yat›r›ma yönelik firma faaliyetlerinde birçok bürokratik ön koflullar›n varl›¤›, da¤›n›k yetki ve izin süreçleri yolsuzluk maliyetlerini artt›rmakta ve
firmalar›n yat›r›mlar konusunda çekinceli davranmalar›na yol açmaktad›r. Özel
yat›r›mlara yönelik rüflvet maliyetlerinin mikro ekonomik etkisi yan›nda makro
ekonomik etkilere de yol açabilece¤i unutulmamal›d›r. Yolsuzluklar nedeniyle
özel yat›r›m maliyetlerinin artmas›, ülkedeki üretim kapasitesini ve milli gelirdeki büyümeyi k›s›tlamaktad›r.
Yolsuzluklar›n etkileri firma ölçe¤ine göre farkl›laflabilmektedir. Küçük ve
orta ölçekli firmalar yolsuzluklar›n olumsuz etkilerine karfl› daha aç›k iken, büyük firmalar bu konularda daha korunakl› bir pozisyon alabilmektedir.
Küçük ve orta ölçekli iflletmeler k›s›tl› say›da insan istihdam eden ve s›n›rl›
bir sermaye yap›s› ile faaliyet gösteren, sermayedar, giriflimci, yönetici ayr›m›n›n tam olarak netleflmedi¤i iflletmelerdir. Bu gibi firmalarda kamu ile iliflkilerin yönetimi zor ve yolsuzlu¤a karfl› k›r›lgan bir yap› arz etmektedir. Çünkü bu
firmalar›n kurulufl ve geliflme dönemlerinde karmafl›k mevzuatlar› yerine getirmekte güçlükler yaflad›klar› bir gerçektir. Dolay›s›yla yasal mevzuatlar›n yerine
getirilmesi için yeterli uzman istihdam edecek bütçelerden yoksundurlar. Bu du63 Sanjeev Gupta, Hamid R. Davoodi, Rosa Alonso-Terme,"Does Corruption Affect ......., a.g.e.,
s. 30
64 Bryan W. Husted, "Wealth, Culture, and Corruption.......,a.g.e., s. 342-43
65 Jeremy Pope, Confronting Corruption: The Elements of a National.........., a.g.e., s.4
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rum onlar›n vergi, sa¤l›k, polis, sosyal güvenlik, yerel idare ve çevre bürokrasisinin bask›lar›na boyun e¤mesine ve rüflvet vermek durumunda kalmas›na yol
açmaktad›r. Burada rüflvet bir tercihten daha çok bir zorunluluk konumundad›r.
Küçük firmalar için rüflvet mekanizmalar›n›n ö¤renilmesi zaman alabilmektedir.
Yaflad›¤› sorunlar›n hallolabilmesi için kime, ne zaman, ne kadar rüflvet verilece¤i önemli bir bilgi kayna¤› teflkil emektedir. Verilen rüflvetler genelde mevzuata uyum sa¤lama maliyetlerine nazaran daha düflüktür. Bu nedenle mevzuata uyumsuzluk küçük ve orta ölçekli iflletmelere büyük iflletmelere karfl› rekabet
avantaj› sa¤lamaktad›r.
Küçük ve orta ölçekli firmalar›n gerek geliflmifl gerekse geliflmekte olan ülkelerin üretim yap›lar› üzerindeki etkisi yads›namaz. Bu iflletmeler istihdam yaratma kapasiteleri ile dikkat çekmektedir. Yolsuzluklar›n küçük ve orta ölçekli firmalar üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koyan birçok çal›flmadan söz edilebilir. Özelikle geçifl sürecindeki ekonomilerde ve geliflmekte olan ülkelerde firmalar›n sektöre girifllerini engelleyen en önemli etken yolsuzluk ve rüflvettir. Bu
tür ödemelerin miktar›, Endonezya gibi ülkelerde mal ve hizmet sat›fl gelirlerinin yaklafl›k beflte birine karfl›l›k gelmektedir. Geçifl sürecindeki ekonomilerde
ise, bu tür maliyetler küçük ölçekli firmalarda sat›fl has›las›n›n yüzde 5'ine orta
ölçekli firmalarda yüzde 4'üne, büyük iflletmelerde ise yüzde 3'üne ulaflmaktad›r.66 Yolsuzluklar firmalar›n sermaye getirilerini düflürerek yat›r›m kararlar›n›
da olumsuz yönde etkileyebilmektedir.
Yolsuzluklar›n küçük ve orta ölçekli firmalar üzerine etkisi büyüme oranlar›na daha kolay yans›yabilmektedir. Bunda yolsuzluklar›n küçük ve orta ölçekli
iflletmelerin geliflimini s›n›rlamas› etkili olmaktad›r. Çünkü küçük ve orta ölçekli firmalar ülkelerin üretim hacimleri içerisinde önemli bir yer tutarlar. Bu iflletmeler resmi yetkililere rüflvet vermek ve ifl yapt›rmak için harcad›klar› kaynak
ve zaman nedeniyle, flirketlerini büyütecek ve üretimini artt›racak faaliyetleri
tam olarak yerine getirememektedirler. Ülke örneklerinde bu anlamda kaynaklar›n kötüye kullan›lmas›n›n ekonomik büyümeyi binde 4 oran›nda düflürdü¤ü
sonucuna ulafl›lm›flt›r.67
Büyük iflletmelerin yolsuzluklara karfl› daha dirençli olabildi¤i iddia edilebilir. Büyük firmalar ile küçük firmalar benzer sorunlar ile karfl›laflt›klar›nda kendilerini daha kolay koruyabilmektedirler. Çünkü, uyumsuz bürokratlarla ve fleffaf olmayan düzenlemeler ile bafla ç›kabilecek uzman kadrolar› mevcuttur. Ayr›ca d›flar›dan müflavir, dan›flman deste¤i alabilecek bütçeleri vard›r. Mevcut ko66 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Growth, and ............, a.g.e. s. 8
67 Vito Tanzi, Hamid R. Davoodi, "Corruption, Growth, and............, a.g.e. s. 22
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numlar›, ekonomik ve politik güçleri itibar›yla düflük düzeyli bürokratlar›n bask› ve isteklerinden kendilerini ba¤›fl›k tutabilmektedirler. Hatta sahip olduklar›
ekonomik ve politik güçlerini kamu yönetimlerinin kendi lehlerine düzenleme
yapmas› ve rakiplerini engellemesi amac›yla kullanabilmektedirler. Buna örnek
olarak rüflvet vererek vergi teflvikleri, düflük faizli krediler ve tahsisler elde etmek gösterilebilir.68
Yolsuzluk yapan firmalar›n sektördeki di¤er rakiplerine göre rekabet avantaj› sa¤layabilece¤i düflüncesi "oyun teorisi" kapsam›nda çözülebilecek iliflkilerin
meydana gelmesine neden olabilmektedir. Bu durumda firmalar rekabet avantaj› sa¤lamak ve ifli kaybetmemek için rüflvet verip vermemeye karfl› firman›n
davran›fl›n› göz önüne alarak karar verme yoluna gideceklerdir. Bir firma rüflvet
verirse, di¤er firmalarda onu izleyeceklerdir. Bu durum en kötü senaryoya karfl›l›k gelmektedir. Yukar›daki iliflki hem yolsuzluklar›n yayg›nlaflmas›na hem de
firmalar›n maliyetlerinin artmas›na neden olacakt›r. Di¤er bir ifade ile negatif
toplaml› bir oyun ortaya ç›kmaktad›r. Bunun tersi durumda ise, firmalar di¤erinin rüflvet vermeyece¤i öngörüsü alt›nda hareket etmekte, kendisi de ifli almak
veya rekabet avantaj› sa¤lamak için rüflvet teklif etmemektedir. Di¤er bir ifade
ile yolsuzluk konusunda firmalar ortaklafla hareket etme ve birbirine güvenme
yolunu seçmektedirler. Böylelikle ifl/ihale etkin çal›flan firmaya gitmekte, ülkedeki yolsuzluk düzeyi düflmektedir. Bu da pozitif toplaml› bir oyuna karfl›l›k
gelmektedir. Sonuçta firmalar›n yolsuzluklar konusunda ortak hareket etmesi,
buna yönelik kurallar gelifltirmesi firmalar›n özel faydas› yan›nda kamusal faydan›n oluflmas›na da imkan tan›maktad›r. Etik standartlar›n oluflturulmas› ve
bunlar›n uygulanmas› homojen ifl çevrelerinde daha kolayl›kla eriflilebilecek bir
sonuçtur.69 Büyük ve çokuluslu firmalarda uyum sorununun afl›lmas› daha fazla çaba istemektedir. Böylelikle özel sektör yolsuzluklar›n önlenmesinde etkili
bir konuma gelebilecektir.

3.6. YOLSUZLUK REKABET ‹L‹fiK‹S‹
Rekabet ve yolsuzluk iliflkisi konusundaki genel kan›, rekabet edebilirlili¤i
artt›ran her uygulaman›n yolsuzluk güdüsünü azaltaca¤› yönündedir. Rekabet
artt›r›c› uygulamalar olarak gümrük vergilerinin, tarife içi ve d›fl› engellerin
azalt›lmas›, kamu iktisadi teflebbüslerinin (K‹T) özellefltirilmesi, özel tekellerin
ve oligopollerin engellenmesi say›labilir.70 Rekabeti artt›r›c› politikalar yolsuz68 Vito Tanzi, "Corruption Around the World.....", a.g.e., s. 584
69 Jean-Franpois Arvis, Ronald E. Berenbeim, Fighting Corruption in East Asia: Solutions
from the Private Sector, The World Bank Publications, 2003, s. 7
70 Susan Rose-Ackerman, "Redesigning the State to Fight Corruption", World Bank Public
Policy for Private Sector Note No. 75, April 1996, s. 3 (1-4)
http://rru.worldbank.org/Documents/PublicPolicyJournal/075ackerm.pdf
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luklar›n önlenmesinde bir tür d›fl denetim mekanizmas› gibi çal›fl›p, haks›z rant
oluflumlar›n› engelleyebilmektedir. Rekabetin engellenmesi ise, sektördeki firmalara fazladan bir rant aktar›m› olarak görülebilir.
Rekabet ortam›nda firmalar›n ayakta kalabilmelerinin flart› maliyet kalemlerini olabilecek en alt düzeye indirmeleridir. Bunun yolu etkin ve verimli kaynak
kullan›m›ndan geçmektedir. Nihayetinde verilen her rüflvet firma için bir maliyet kalemi olarak nitelendirilebilir. Yolsuzlu¤un ortadan kald›r›lmas› bu ba¤lamda, hem firma düzeyinde etkinli¤e hem de sosyal refah›n ençoklanmas›na
yol açabilmektedir.
Yolsuzluk sektöre giriflin idari izinlere ve düzenlemelere ba¤l› oldu¤u durumlarda, do¤rudan firma say›s›n› etkilemektedir. Sektöre firmalar›n girifli kolaylaflt›kça rekabet artacak ve yolsuzluk azalacakt›r.71 Burada yolsuzlu¤un rekabeti
engelledi¤inden söz edilebilir. Sonuçta rekabet ve yolsuzluk aras›ndaki iliflki çift
yönlü bir iliflki haline gelmektedir.
Rekabet eksikli¤i çeflitli nedenlere ba¤l› olarak ortaya ç›kabilmektedir. Bunlar›n bafl›nda, do¤al tekel durumu, kamu otoritesi taraf›ndan yap›lan k›s›tlamalar ve piyasa koflullar›n›n cari oldu¤u koflullarda, haks›z rekabet sonucu oluflan
tekelleflmelerden söz edilebilir. Do¤al tekellerde rekabet flartlar› oluflturman›n
maliyeti, üretilen miktara göre azalan maliyet koflullar›n›n varl›¤›, fiziksel yetersizlikler v.b. k›s›tlardan dolay› toplumsal refah› azalt›c› özellik gösterebilmektedir. Burada yap›lmas› gereken düzenleyici bir fiyat politikas› oluflturmak ve tek
bir üretici birim taraf›ndan üretimin gerçeklefltirilmesini sa¤lamakt›r. Düzenleyici fiyatlama politikas›n› oluflturan kamu otoritesi ve firma aras›nda yolsuzluk
iliflkisi do¤mas› gündeme gelebilecektir. Fiyat politikas› olufltururken objektif
kriterlere göre karar verilmesi ve tam fleffafl›¤›n sa¤lanmas› gereklidir.
Kamu otoritesi taraf›ndan yap›lan k›s›tlamalar sonucu rekabet engelleniyor ve
belli bir rant do¤uyor ise, bu ranttan pay almak isteyen temel iki taraftan söz edilebilir. Bunlardan birincisi kamusal k›s›tlamalar konusunda yetki sahibi olan bürokratlard›r. ‹kincisi ise, tam rekabet koflullar›nda minimum kar haddi ile çal›flacak iken, k›s›tlamalar nedeniyle tekelci-oligopolcü rekabet kar haddine eriflen
firmalar/giriflimcilerdir. Bürokratlar kendileri taraf›ndan firmalara/giriflimcilere
sa¤lanan ranttan pay talep etmeleri ve bu talebe firmalar›n/giriflimcilerin olumlu yan›t vermeleri s›kça karfl›lafl›labilen yolsuzluk türlerindendir. Burada iki taraf›n ç›kar›n›n ayn› yönde olmas› yolsuzluklar›n belirlenmesini ve engellenmesini zorlaflt›rmaktad›r. Yolsuzluk nedeniyle ortaya ç›kan maliyet ise, fiyat mekanizmas› yard›m›yla tüketicilere yans›t›lmaktad›r.
71 Christopher Bliss, Rafael Di Tella, "Does Competition Kill Corruption?", Journal of Political
Economy, Vol: 105, No: 5, October 1997, s. 1002 (1001-1023)
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Son olarak piyasa koflullar›nda büyük firmalar›n haks›z rekabet ile küçük firmalar› ortadan kald›r›p, tekelleflti¤i duruma vurgu yap›labilir. Her firma veya giriflimci kar›n› ençoklamak için sektöründe tekelleflmek ister. Bu nedenle sektörde bask›n olan firmalar bazen dikey ve yatay entegrasyon, bazen de y›k›c› fiyat
rekabeti yoluyla küçük ve orta ölçekli firmalar› sektörün d›fl›na itme yoluna gidebilmektedirler. Baflta sektördeki bask›n firma(lar)›n fiyat düflürmeleri tüketicinin yarar›na gibi gözükse bile, di¤er firmalar sektörden d›flland›ktan sonra fiyatlar çok yüksek düzeyde artt›r›larak tüketici refah› ciddi ölçülerde k›s›tlanabilecektir. Bu durumda piyasan›n bafl› bofl b›rak›lmas› toplum ç›kar›na ayk›r› düflmektedir. Rekabetin var olmas› yan›nda sürdürülebilir k›l›nmas› da gereklidir.
Devletin rekabetin kurulmas› ve korunmas›n› sa¤layacak ve denetleyecek Ba¤›ms›z Rekabet Kurullar›n› oluflturmas› gereklidir. Rekabetin yok edilmesine
göz yummakta, bürokratlar ve firmalar/giriflimciler aras›nda baflka bir tür yolsuzluk a¤lar›n›n kurulmas›na neden olabilmektedir.
Çeflitli ülke uygulamalar›nda en s›k görülen rekabet engelleyici yolsuzluk mekanizmas› az say›da piyasada bask›n yerli firman›n, çeflitli yöntemler ile yabanc› firmalar›n ülkeye girifllerini engelleyerek meydana getirilmektedir. Yabanc›
firma giriflini engellemek için bürokrasiye ve siyasetçiler rüflvet verilebilece¤i
gibi, ç›kar temelli ulusalc› söylemlere de baflvurulabilmektedir.
Az say›da yerli firman›n, yabanc› firmalar›n ülkeye giriflini engelleyerek yolsuzluk düzeyini artt›rd›¤›na yönelik ampirik çal›flmalar mevcuttur. Bunlar›n birinde72 Avusturya ve ‹talya örnekleri karfl›laflt›r›lmaktad›r. Avusturya'daki rekabetçi ekonomik ortam›n düzeyinin ‹talya'dan yüksek oldu¤u ortaya konmaktad›r. Sonuçta ise, Avusturya'n›n yolsuzluk endeksi katsay›s›n›n ‹talya'dan yaklafl›k üç kat fazla olmas›na neden oldu¤u vurgulanmaktad›r. Bu da d›fla aç›kl›k ile
rekabet aras›ndaki do¤rusal iliflkiyi göstermektedir.
Rekabet yolsuzluk iliflkisinin baflka bir boyutunu da Güney Kore gibi Uzak
Do¤u ülkelerindeki devlet destekli özel sanayi firmalar› oluflturmaktad›r. Buralarda hükümetler kurulufl aflamas›nda bu flirketleri gümrük duvarlar› ile koruduklar› gibi, o sektöre ülke içerisinde baflka firmalar›n yat›r›m yapmalar›n› engelleyerek tekel veya oligopol haline gelmelerini bizzat desteklemektedirler.
Yabanc› üreticilerin de bu sektöre girmeleri engellenmektedir. Ayr›ca sübvansiyonlar ve çeflitli destek politikalar› ile büyümelerine ve yurtd›fl›ndaki firmalara
karfl› maliyet avantaj› sa¤lamalar›na izin verilmekte, böylelikle küresel düzeyde
güçlendirilmeye çal›fl›lan özel tekeller ortaya ç›kmaktad›r. Bu yap›, bir tür kalk›nma ve büyüme stratejisi olarak uygulanagelmektedir. Yukar›daki iliflki tarz›72 Alberto Ades, Rafael Di Tella, "Rents, Competition, and Corruption", American Economic
Review, Vol: 89, No: 4, September 1999, s. 982-996
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n›n yolsuzluk üretme kapasitesi de yükselmektedir. Firma yöneticileri ile hükümet ve bürokrasi aras›nda iliflki düzeyi bir aflamadan sonra teknik niteli¤in ötesine geçmekte ve yolsuzluk oluflturabilecek organik iliflkilerin kurulmas› gündeme gelmektedir. Yolsuzluk iliflkisi kurulduktan sonra, sanayileflme politikas›n›n
sonucu olarak kurumsallaflmakta ve süreklilik tafl›maktad›r. Nihayetinde ise, kamu müdahalesi ile oluflturulmufl sanayi flirketleri ulusal düzeyde kurumsal yolsuzluk kayna¤› haline gelmektedir.73
E¤er mal ve hizmet sat›lan piyasa yolsuzluklara bulaflm›fl ise, bu piyasada rüflvet vermemek de firman›n o piyasaya giriflini engelleyen bir unsur haline gelebilmektedir. Di¤er bir ifade ile rüflvet vermemek, yolsuzlu¤a bulaflmayan firmalar için rekabet dezavantaj› ve ifli kaybetme riskini de beraber getirmektedir. Bu
durumda temiz firmalar›n bile, mal satabilmek için yolsuzlu¤a bulaflmas›na neden olabilmektedir. Özellikle geliflmekte olan ülkelerdeki uluslararas› ticarette
yukar›daki iliflki tarz›n›n yayg›nlaflt›¤› gözlenebilmektedir. Buna verilebilecek
en iyi örnek 1997 y›l›nda ABD taraf›ndan yap›lan ihracatta rüflvetin önlenmesine yönelik kanun sonras›nda rekabet dezavantaj› yaflamas›d›r. Birleflik Devletlerden yap›lan uçak ihracat› ilgili pazarlara rüflvet verilememesi, buna karfl›l›k
rakiplerinin böyle k›s›tlamalar tabi olmamas› Amerikan firmalar›n›n müflteri
kaybetmelerine yol açm›flt›r.74 Uluslararas› düzeydeki yolsuzluklarda bu iliflkilerin etkisi yads›namaz. Örne¤in Belçika, Fransa, ‹talya, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkelerin yolsuzluklara uyumlaflma kabiliyetlerinin fazla olmas› onlara
avantaj sa¤larken, Avustralya, ‹sveç ve Malezya'n›n bu konularda dezavantajl›
bir konuma sahip olduklar› söylenebilir.75
Bunun d›fl›nda rüflvet alan bürokratlar›n birbirleri ile olan rekabetinin rüflvet
düzeyini düflürdü¤ü de gözlenmektedir. Bu içsel rekabet birinci bölümdeki teorik modelde ayr›nt›l› olarak incelenmifltir.
3.7. YOLSUZLUK DIfiA AÇIKLIK ‹L‹fiK‹S‹
Bir ekonominin d›fla aç›kl›¤› d›fl ticaret hacminin GSMH'ya oran› ile ölçülmektedir. Ülkedeki mal ve hizmet ihracat ve ithalat›n›n toplam›, o ülkedeki ekonominin üretim düzeyine göre ne kadar yüksek ise, d›fla aç›kl›¤›n o kadar fazla
73 Alberto Ades, Rafael Di Tella, "National Champions and Corruption: Some Unpleasant
Interventionist Arithmetic", The Economic Journal, Vol. 107, No. 443, July., 1997, s. 1023-1042
74 James R. Hines, "Forbidden Payment: Foreign Bribery and American Business after 1977",
National Bureau of Economic Research Working Paper, No. 5266, September 1995, s. 1-41
Benzer sonuçlara ulaflan baflka bir araflt›rma için bak›n›z;
Johann Graf Lambsdorff, "An Empirical Investigation of Bribery in International Trade",
European Journal for Development Research, Vol: 10, 1998, s. (40-59)
75 Johann Graf Lambsdorff, "Corruption in Empirical Research ............,a.g.e., s. 8
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oldu¤u ifade edilebilir. D›fla aç›kl›¤›n sürdürülebilir olmas› için ihracat›n ve ithalat› karfl›lama oran›n›nda yüksek olmas› gereklidir. Aksi halde tek yönlü bir
d›fl ticaret iliflkisinin sürdürülebilirli¤inden söz edilemez.
D›fla aç›kl›k bir anlamda ülke ekonomisinin rekabetçi yap›s›n›n bir kan›t›d›r.
D›fla aç›k ekonomilerde yurtiçindeki mal fiyatlar›n›n yurtd›fl› mal fiyatlar›na yak›nsad›¤› gözlenmektedir. Ayr›ca d›fla aç›lma korumac› ekonomi politikalar› sonucu oluflan ulusal sanayi yap›s›na etkinlik kazand›rmakta ve rekabet edebilirlik
sa¤lamaktad›r.
D›fla aç›kl›¤›n önündeki en önemli engel yüksek gümrük duvarlar›, tarife içi
ve d›fl› engeller, ithalat kotalar› ve korumac› sanayileflme politikalar›d›r. Bu
araçlar yard›m›yla ithalat ve ihracat yap›lar› s›n›rlanm›fl olmaktad›r. Ayn› zamanda gümrük duvarlar›, tarife içi ve d›fl› engeller, ithalat kotalar› ve korumac›
sanayileflme politikalar› yolsuzlu¤a neden olan faktörler olarak da nitelendirilebilmektedir. Böylelikle bir ekonomideki d›fla aç›kl›k düzeyi ile yolsuzluk düzeyi aras›nda bir iliflkiden söz edebiliriz.
Bu iliflki iki yönlü olarak kurulabilmektedir. Bunlardan birincisi, d›fla aç›k
ekonomi politikalar›n›n rekabeti artt›rarak yolsuzluklar›n azalmas›na yol açt›¤›d›r. ‹kincisi ise, yolsuzluk düzeyi art›nca ülkenin ekonomik olarak içe kapand›¤›d›r. Buna göre rüflvetçi bürokratlar daha fazla rüflvet alabilmek için d›fl ticaret
engelleri koyma ve sonuçta d›fla aç›kl›¤› azaltmak istemektedirler. ‹ki yaklafl›mda pratikte anlaml› tan›mlamalarda bulunmaktad›r.
Bir ülkenin do¤al d›fla aç›kl›¤› (natural openness) co¤rafi faktörleri, büyüklü¤ü, dili gibi birçok sosyokültürel etkenler taraf›ndan belirlenebilmektedir.76 D›fla aç›kl›k ile iyi yönetiflim aras›nda da bir iliflkiden söz edilebilir. Zaten kötü yönetiflim en önemli yolsuzluk göstergesidir. Kötü yönetiflimin oldu¤u ülkelerde
yabanc› yat›r›mc›lar›n yerli yat›r›mc›lara karfl›n daha dezavantajl› olduklar› söylenebilir. Bu nedenle iyi kamu yönetiflimini artt›ran her çaba ülkeye yabanc› yat›r›mlar› çekecektir.
1980'lerin bafl›ndan 1990'lar›n sonuna kadarki dönemlerde çeflitli ülke verileri kullan›larak yap›lan bir araflt›rmada77 ekonomideki d›fla aç›kl›¤›n artmas›n›n
yolsuzluk düzeyini düflürdü¤ü gözlenmifltir. Ayr›ca d›fla aç›k ekonomilerde kamu çal›flanlar›n›n ücret düzeylerinin iyi yönetiflimden sa¤lanan marjinal faydan›n bir göstergesi olarak yükseldi¤ini, bunun da yolsuzluk düzeyine ters yönlü
etkide bulundu¤u ifade edilmifltir. D›fla aç›kl›k düzeyinin k›sa ve orta vadede kü76 Shang-Jin Wei, "Natural Openness and Good Government", National Burea of Economic
Researh Working Paper No: 7765, June 2000, s. 2-3
77 Shang-Jin Wei, "Natural Openness...., a.g.e., s. 1-32
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reselleflme süreçlerinden olumlu düzeyde etkilenebilece¤i düflünülmektedir. Küreselleflme, uluslararas› ticaretin ve yat›r›m imkanlar›n›n serbestleflmesi iletiflim
devrimi ve teknolojik geliflmelerin önümüzdeki dönemde dünya ülkelerindeki
d›fla aç›kl›¤› h›zla artt›raca¤›, böylelikle yolsuzlu¤un global düzeyde azalabilece¤i tahmin edilmektedir.
Yukar›daki çal›flma ile paralel baflka ampirik araflt›rmalardan söz edilebilir.
Afrika ülkeleri ba¤lam›nda d›fla aç›kl›k (ithalat/GSY‹H) yolsuzluk iliflkisi bir
regresyon analizi çerçevesinde incelenmifltir.78 Burada ekonomilerin d›fla aç›kl›¤› bir tür rekabet göstergesi olarak al›nm›fl ve d›fla aç›kl›k artt›kça yolsuzlu¤un
azald›kça sonucuna eriflilmifltir.
Genelde yolsuzluk ile d›fla aç›kl›k aras›nda kurulan bu iliflki özelde, ithalat k›s›tlamalar› ve d›fl ticaret tarifeleri ile ortaya konabilmektedir. D›fl ticaret tarifeleri bulunmas› gümrüklerdeki kamu görevlilerine ithalatç›lardan rüflvet isteme
imkan›n› geniflletmektedir. E¤er gümrük görevlilerine tercih ve irade kullanma
yetkisi (discretionary power) verilirse, görevlilerin bu yetkiyi daha yüksek tarifeye sahip ithal mallar› daha düflük tarife çerçevesinde de¤erlendirmelerine ve
bunun karfl›l›¤›nda rüflvet talep etmelerine yol açabilecektir. Böylelikle di¤er bir
tart›flma konusu ortaya ç›kmaktad›r. Bu da d›fl ticaret tarifelerinin tek (düz) oranl› m› yoksa çok oranl› olmas› üzerinedir. Çoklu tariflerin tekli tarifelere nazaran
yukar›da ifade edilen flekilde yolsuzluklara yol açt›¤› iddia edilmektedir. Böylelikle gümrük görevlilerinin tarifler aras›nda oynayarak rüflvet isteyebilme imkanlar› ortadan kald›r›labilecektir. Bu ayn› zamanda ithalat ve gümrük gelirleri
üzerinde de etkiler meydana getirecektir. Kamu görevlilerinin çoklu tarife rejimlerinde rüflvet isteme imkan›n›n genifllemesi, efektif tarife oran›n› rüflvet miktar› kadar yükseltti¤inden, ithalat mal› talebini ve miktar›n› düflürecektir. ‹thalat
talebinin düflmesi, ithalat üzerinden al›nan vergi gelirlerini azaltacakt›r. Kamu
otoritesinin amac› minimum refah kayb› ile maksimum kamu geliri elde edebilmektir. Bu ba¤lamda tek oranl› tarifenin ithal mallar›n talep elastikiyetlerindeki farkl›laflma ile gümrük gelirlerini etkileme imkan› da ortadan kalkabilmektedir. Birçok ülke örne¤inde yap›lan ampirik testlerden de yukar›daki iliflkileri
do¤rulayan sonuçlara ulafl›lm›flt›r.79
D›fla aç›kl›¤›n bir boyutunu da yabanc› sermaye ak›mlar› üzerindeki k›s›tlamalar oluflturmaktad›r. Yolsuzluklar yabanc› sermaye ak›mlar› üzerindeki kontrolleri artt›r›c› etki meydana getirmektedir. Burada yabanc› sermaye ak›m›n›
78 Jean-Jacques Laffont, Tchetche N'guessan, "Competition and Corruption in an Agency
Relationship", Journal of Development Economics, Vol: 60, 1999, s. 271-295
79 Roberta Gatti, "Corruption and Trade Tariffs, or a Case for Uniform Tariffs", The World
Bank Policy Research Paper No: 2216, October 1999, s. 1-16
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kontrol eden bürokrasi kritik öneme sahiptir. Yolsuzluk düzeyindeki art›fllara
ba¤l› olarak yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n ve buna ba¤l› olarak d›fla aç›kl›¤›
azald›¤› söylenebilir.80

3.8. YOLSUZLUK VE DO⁄RUDAN YABANCI YATIRIMLAR ‹L‹fiK‹S‹
Do¤rudan yabanc› yat›r›mc›lar›n bir ülkeye giderken çeflitli f›rsatlar› ve riskleri analiz ettikleri ve buna göre karar verdikleri gözlenmektedir. Çünkü yabanc› yat›r›mc›lar yerli yat›r›mc›lara nazaran çevre ve ülke flartlar›na uyum sa¤lamak gibi fazladan bir maliyete de katlanmaktad›rlar. Bu nedenle ülkenin kendine has sorunlar›na karfl› daha k›r›lgan bir yap›ya sahiptirler.
Gerek teorik gerekse uygulama örnekleri çerçevesinde yolsuzluk düzeyi ile
yabanc› do¤rudan yat›r›mlar aras›nda negatif bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Yolsuzluk nedeniyle yabanc› yat›r›mlar›n azalmas›, sermaye birikimi yoluyla milli gelirdeki art›fl› do¤rudan etkileyebilmektedir. Bu konudaki ilk araflt›rmalarda yolsuzluklar›n yabanc› sermaye yat›r›mlar›n› cayd›rd›¤›na yönelik
önemli bir bulguya rastlanmam›flt›r.81 Daha sonra özellikle ABD'den yabanc›
ülkelere yap›lan yat›r›mlarda rüflvetin önlenmesine yönelik düzenlemelerin (Foreign Corrupt Practices Act) etkisi görülmeye bafllam›flt›r. Bu etki sonucunda
yolsuzluk düzeyi yüksek ülkelere yap›lan do¤rudan yat›r›mlarda gerileme gözlenmifltir.82
Yolsuzluk düzeyi düflürüldü¤ünde, genelde yabanc› yat›r›mlar›n artt›¤› görülmektedir. Bu ba¤lamda yolsuzluk düzeyi ile do¤rudan yabanc› yat›r›mlar aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir.83 Yap›lan bir araflt›rmada84
Kolombiya'daki yolsuzluk düzeyinin ‹ngiltere seviyesine çekilmesinin bu ülkeye net yabanc› sermaye giriflini y›ll›k olarak GSY‹H'n›n yüzde üçü kadar artt›raca¤› sonucuna ulafl›lm›flt›r. Burada yolsuzlu¤un belirleyicilerinden kanun hakimiyetinin ve hukuk sistemindeki kurumsallaflman›n etkili oldu¤u söylenebilir.
80 Chong-En Bai, Shang-Jin Wei, "The Quality of Bureaucracy and Capital Account Policies",
The World Bank Policy Research Working Paper, No: 2575, March 2001, s. (1-34)
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=632644
81 David Wheeler, Ashoka Mody, "International Investment Location Decisions: The Case of
U.S. Firms", Journal of International Economics,Vol.33, August 1992, s. 57-76.
82 James R. Hines, "Forbidden Payment: Foreign Bribery........, a.g.e., s. 1-41.
83. Joshua Aizenman, Mark J. Spiegel, "Institutional Efficiency, Monitoring Costs, and the
Investment Share of FDI", National Bureau of Economic Research Working Paper, No: 9324,
November 2002, s. (1-27) http://www.nber.org/papers/W9324
Selim Baflar, "Yolsuzluklar›n Do¤rudan Yat›r›mlar Üzerindeki Etkileri", ‹flletme ve Finans
Dergisi, No: 222, 2004, s. (66-76)
84. Johann Graf Lambsdorff, "How Corruption Affects Persistent Capital Flows", Economics of
Governance, No: 4, 2003, s. 229-243
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Benzer sonuçlar içeren baflka bir araflt›rmada ise, yolsuzluk düzeyindeki bir birimlik art›fl›n do¤rudan yabanc› yat›r›mlar› binde 5,1 oran›nda düflürdü¤ü gözlenmifltir.85 Yabanc› do¤rudan yat›r›mlarda yolsuzluklar›n varl›¤› politik bir risk
olarak alg›lanmaktad›r.
Yolsuzluklar ile hem do¤rudan hem de portföy yat›r›mlar› iliflkisi sorunlu bir
alan oluflturmaktad›r. Yolsuzluk düzeyi yabanc› firmalar için, yat›r›m tercihlerini flekillendirirken vergi oranlar›, iflgücü maliyetleri kadar belirleyici olabilmektedir. Bir ülkedeki siyasal ve kurumsal fleffafl›¤›n artmas›, uluslararas› yabanc›
yat›r›mlar› teflvik etmektedir. Kriz dönemlerinde ise, yolsuzluk düzeyi yüksek
olan ülkelerdeki yabanc› fon kaç›fllar› di¤er ülkelere nazaran çok daha büyük
olabilmektedir. Bunu 1994-1995 Meksika, 1997 Asya ve 1997 Rusya krizlerinde gözlemek mümkündür. fieffafl›¤›n artmas› ve yolsuzluk düzeyinin düflmesi
yat›r›m amaçl› yabanc› fonlarda görülen oynakl›¤› (volatility) ve sürü psikolojisini azaltmaktad›r. Sürü psikolojisi ile (özellikle portföy) yat›r›m(›) yapmak
uluslararas› finansal yat›r›mc›larda s›k gözlenen bir özelliktir. Uluslararas› yat›r›mlarda yolsuzluk düzeyi ile asimetrik bilgileme aras›nda da do¤al bir iliflki
gözlenebilmektedir. Asimetrik bilgilemenin düflmesi, büyük d›fl sermayedarlar›n
yat›r›mlar›n›n artt›rmakta, böylelikle ülkede yerleflik firmalar›n sermaye maliyetleri düflebilmektedir.86
Yolsuzluklar nedeniyle do¤rudan yabanc› yat›r›mc›lar›n ödemek zorunda olduklar› maliyet bir tür vergi olarak alg›lanabilmektedir.87 Bu da do¤rudan yat›r›mlar›n karl›l›¤›n› düflürdü¤ü için toplam yabanc› yat›r›m hacmini azaltmaktad›r. Yolsuzluk maliyetlerinin yat›r›m öncesinde tahmin edilmesi ve hesaplanmas›, beklenmedik maliyet oluflumlar›n› engelleyebilmektedir. E¤er yolsuzluk düzeyi tahmin edilemiyor ve fiyatland›r›lam›yor ise, olumsuz etkisi daha da büyüyebilmekte ve beklenmedik bir vergi art›fl›na benzer etki meydana getirebilmektedir. Yap›lan bir araflt›rmada88 Singapur'daki yolsuzluk düzeyinin Meksika seviyesine yükselmesinin çokuluslu flirketlerin vergi yükünü yüzde 32 oran›nda
artt›r›lmas›na eflde¤er bir etkide bulunaca¤› hesaplanm›flt›r. Yolsuzluk düzeyinin
85 M. Habib, L. Zurawicki, "Country-Level Investments and the Effect of Corruption: Some
Empirical Evidence", International Business Review, Volume 10, Number 6, December 2001,
s. 687-700
86 Gaston Gelos, Shang-Jin Wei, "Transparency and International Investor Behavior", National
Bureau of Economic Research Working Paper No. 9260, October 2002, s. 1-36
87 Shang-Jin Wei, ''How Taxing Is Corruption on International Investors?'', The Review of
Economics and Statistics, Vol: 82, No: 1, February 2000, s. 1-11
88 Shang-Jin Wei, ''Why Is Corruption So Much More Taxing Than Tax? Arbitrariness Kills'',
National Bureau of Economic Research Working Paper No. 6030, November 1997, s. 1-17
http://www.nber.org/papers/w6255
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önceden tahmin edilmesi mümkün oldu¤u durumlarda do¤rudan yabanc› sermaye yat›r›mlar›n›n bundan olumlu etkilendi¤i ve yat›r›m miktarlar›n›n artt›¤› görülmektedir.89
Yabanc› do¤rudan yat›r›mlar›n bir ülkeye gelmesinde ekonomi politikalar›n›n
saydaml›¤› önemli bir unsur olarak karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yolsuzluklar ekonomik politikalar›n saydaml›¤›na gölge düflürmektedir. Bu durumda yabanc› yat›r›mc›larda güven erozyonu oluflmaktad›r. Ülkelerin ekonomi politikalar›ndaki
saydaml›¤›n bir puanl›k art›fl› do¤rudan yabanc› yat›r›m hacmini yaklafl›k yüzde
40 yükseltebilmektedir.90
Bir ülkedeki yolsuzluk düzeyi do¤rudan yat›r›m yapan firmalar›n yerli ortak
tercihlerini de etkileyebilmektedir. Ülkedeki yolsuzluk düzeyi düflük ise, yabanc› firmalar tek bafl›na yat›r›m yapmay› tercih ederken, yolsuzluk düzeyi yükseldi¤inde yerli bir ortak ile yat›r›ma gitme yolunu seçebilmektedirler. Bunda yerli orta¤›n fleffaf olmayan bürokratik ve idari yap› ile daha etkin iliflki kurabilmesinin rolü büyüktür. Di¤er bir ifade ile yerli ortaklar›n yolsuzluklar›n oldu¤u bir
ortamda ifllem maliyetleri düflmektedir. Do¤rudan yabanc› yat›r›mlar, e¤er yüksek teknoloji ve bilgi birikimi içeren bir yap›da ise, çokuluslu firmalar›n tek bafl›na yat›r›m yapmay› tercih ettikleri gözlenmektedir. Buna karfl›l›k teknolojik
içeri¤i düflük yat›r›mlar› yerli ortak ile yapma e¤ilimleri daha yüksek olabilmektedir. Böyle bir e¤ilimin ç›kmas›ndaki en önemli etken yolsuzlu¤un yo¤un oldu¤u ülkelerde yerli orta¤›n teknoloji ve fikri mülkiyet haklar›n› çalma tehlikesi oldu¤u iddia edilmektedir.91
Yolsuzluk düzeyi ile yabanc› fonlar›n niteli¤i aras›nda da bir iliflkinin varl›¤›ndan söz edilebilir. Yolsuzluk düzeyi düflük ülkelerde yabanc› fon ak›mlar›
içerisinde do¤rudan yat›r›mlar›n›n nispi önemi daha fazla iken, yolsuzluk düzeyi yükseldi¤inde bunun yerini portföy yat›r›mlar› ve k›sa vadeli borçlanmalar almaktad›r. Bunun iki nedeninden söz edilebilir. Birincisi yolsuzlu¤un olumsuz
etkisini do¤rudan yabanc› yat›r›mlar›n daha önceden ve yo¤un olarak hissedebilmesidir. Buna karfl›l›k portföy yat›r›mlar›n›n ve k›sa vadeli fonlar›n duyarl›l›¤› daha sonradan ortaya ç›kabilmektedir. ‹kincisi k›sa vadeli fonlar ve portföy
yat›r›mlar› IMF'in ve G7 ülkeleri taraf›ndan korunmakta ve sigorta ettirilmekte89 World Development Report, The World Bank, Washington D.C., 1997, s. 102
90 Zdenek Drabek, Warren Payne, "The Impact of Transparency on Foreign Direct Investment",

World Trade Organization Staff Working Paper, No: 02, August 1999, s. (1-27)
http://ideas.repec.org/p/fth/wtoera/99-02.html
91 Beata K. Smarzynska, Shang-Jin Wei, "Corruption and Composition of Foreign Direct
Investment: Firm-Level Evidence", National Bureau of Economic Research Working Paper
No: 7969, October 2000, s. 1-24 http://www.nber.org/papers/w7969
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dir. Buna karfl›l›k do¤rudan yat›r›mlar›n bu düzeyde bir korunmas› söz konusu
olmamaktad›r. Böyle olunca k›sa vadeli fonlar yolsuzluk düzeyi yüksek olsa bile kendilerini belli ölçülerde güvende hissedebilmektedirler.92 Sonuç olarak zay›f bir kamu yönetiflimine ve yüksek yolsuzluk düzeyine sahip ülkelerde do¤rudan yat›r›mlar azal›rken, k›sa vadeli sermaye hareketleri (s›cak para) artmaktad›r. Bu da ülkelerin döviz krizine sürüklenme olas›l›klar›n› artt›rmakta, spekülatif sald›r›lara aç›k hale getirmektedir.
Bir ülkeye yabanc› do¤rudan yat›r›mlar›n gelmesinde vergi sistemi önemli bir
belirleyicidir. Özellikle geriye do¤ru iflleyen vergi kanunlar› ve sonradan konulan vergiler yabanc› yat›r›mlar üzerinde cayd›r›c› etkide bulunabilmektedir. Ayr›ca yolsuzluklar yabanc› yat›r›mc›lar›n yüksek düzeyde sabit sermaye maliyeti
içeren yeni ürün ve teknolojileri üretmesini engellemektedir. Çünkü yeni ürün
için lisans, tescil ve üretim izni al›nmas›, mevcut olarak üretilen ürünlere nazaran daha fazla rüflvet harcamas› içermektedir.93
3.9. YOLSUZLUK VE EKONOM‹K KALKINMA
Yolsuzluk ile ekonomik kalk›nma aras›nda ters yönlü bir iliflkinin varl›¤›ndan
söz edilebilir. Bir ülkedeki yolsuzluk düzeyi düfltü¤ünde ekonomik kalk›nman›n
artt›¤› gözlenebilmektedir. Bu iliflki Harvard Üniversitesi'nde yap›lan bir anket
yard›m›yla ortaya konulmufltur. 1996 y›l›nda, 63 geliflmekte olan ülkelerden ve
geçifl ekonomilerinden gelen 150 orta düzey yöneticilere yap›lan ankette ülkelerindeki kalk›nman›n önündeki en önemli engeller sorulmufltur. Anketten elde
edilen sonuçlar afla¤›daki grafikte gösterilmektedir.

92 Shang-Jin Wei, Yi Wu, "Negative Alchemy? Corruption, Composition of Capital Flows, and
Currency Crises", National Bureau of Economic Research Working Paper No: 8187, March
2001, s. 1-51 http://www.nber.org/papers/w78187
Joshua Aizenman, Mark J. Spiegel, "Institutional Efficiency, Monitoring Costs, and the
Investment Share of FDI", National Bureau of Economic Research Working Paper, No: 9324,
November 2002, s. (1-27) http://www.nber.org/papers/W9324
93. 1 Paul M. Romer, "New Goods, Old Theory and the Welfare Costs of Trade Restrictions",
Journal of Development Economics, Vol: 43, No: 1, February 1994, s. 5-38
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Grafik 11. Kalk›nman›n Önündeki En Önemli Engeller
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Kaynak: Daniel Kaufmann, "Corruption: The Facts", Foreign Policy, No: 107, Summer 1997, s. 125-126

Ç›kan sonuca göre; kamudaki yolsuzlu¤un, altyap› k›s›t› ile birlikte kalk›nman›n önündeki en önemli engel oluflturdu¤u ortaya konmaktad›r. Yolsuzlu¤u yo¤un oldu¤u az geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde özellikle yüksek maliyet
içeren altyap› yat›r›mlar› veya kamu yat›r›m mal› ithalatlar› ekonomik rasyonalite ve etkinlik ba¤lam›nda ba¤›ms›z flekillenmektedir. Hatta daha çok rüflvet veren yabanc› flirketlerin projeleri daha maliyetli, daha az etkin, teknolojik olarak
geri ve ülke ekonomisi ile uyumsuz olsa bile siyasi ve idari otorite taraf›ndan tercih edilebilmektedir. Böyle olunca ülke kaynaklar› ile gerçeklefltirilebilecek potansiyel kalk›nma düzeyinin çok alt›nda bu denge oluflmas› söz konusu olmaktad›r.
Yolsuzluklar›n ekonomik kalk›nma üzerindeki etkisi her zaman kötü olmayabilmektedir. Ekonomik öz¤ürlükler üzerinde a¤›r devlet müdahalelerinin oldu¤u
ülkelerde yolsuzluklar müdahalelerin olumsuz etkisini hafifletti¤i için geniflletici özellik ortaya koyabilmektedir. Burada daralt›c› ve geniflletici yolsuzluk kavramlar›ndan söz etmek gereklidir. Daralt›c› yolsuzluklar (restrictive corruption)
sosyal fayday› azaltan, f›rsatlar› k›s›tlayan ve böylece ekonomik kalk›nma üzerinde olumsuz sonuçlar do¤uran yolsuzluklard›r. Geniflletici yolsuzluklar (expansive corruption) ise, sosyal aç›dan verimli f›rsatlar› ço¤altan ve sosyal fayday› artt›ran yolsuzluklard›r. Bu tür yolsuzluklar, ekonomik özgürlüklerin devletçe engellenmesinin yarataca¤› zararlar› önlemeye yard›mc› olmaktad›r.94
94 David Osterfeld, "Corruption and Development", Journal of Economic Growth, Vol. 2, No:

4, s. 13-20, Çev. Coflkun Can Aktan, http://www.canaktan.org/din-ahlak/ahlak/yolsuzluklamucadele-stratejileri/tum-yazilar/osterfeld-yolsuzluklar-ekonomik-kalkinma.pdf
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Kalk›nma sürecinde genel kan› daralt›c› yolsuzluklar›n geniflletici yolsuzluklara bask›n geldi¤idir.
Ekonomik reform eksikli¤inin ve piyasan›n serbestlefltirilmesi, özellefltirme,
bütçenin fleffaflaflt›r›lmas› gibi engellerin de do¤rudan yolsuzluklar ile ilgili oldu¤u düflünüldü¤ünde, kalk›nman›n sa¤lanabilmesinde için yolsuzluklar›n etkisi daha da ön plana ç›kacakt›r. Kat›l›mc›lar›n yaklafl›k yar›s› son on y›lda ülkelerindeki yolsuzluklar›n artt›¤›n›, yaklafl›k üçte biri de bunun önümüzdeki dönemde de sürece¤ini ifade etmifllerdir. Ayr›ca deneklerin üçte ikisinin yurtiçi
yolsuzluklar› yabanc› yolsuzluklar ile iliflkilendirdi¤i görülmüfltür.
Ayn› kat›l›mc›lara yolsuzlukla nas›l mücadele edilece¤i sorusu yöneltilmifltir.
Verilen cevaplara göre, ülkedeki lider pozisyonunda olan insanlar›n yolsuzluklar konusunda örnek davran›fl sergilemesinin, kamudaki yolsuzluklara sert yapt›r›mlar uygulanmas›n›n ve memur maafllar›n›n artt›r›lmas›n›n en etkili mücadele metotlar› olarak görüldü¤ü ifade edilmifltir. Kat›l›mc›lar içerisinde sivil toplum temsilcilerinin bu konulardaki vurgusu, bütün kat›l›mc›lara nazaran daha
yüksek oldu¤u da gözlenmektedir. Afla¤›daki grafikte kat›l›mc›lar›n yolsuzluklara karfl› ne yap›lmas› gerekti¤ine yönelik öneriler sunulmufltur.

Grafik 12. Yolsuzluklara Karfl› Al›nmas› Gereken Önlemler
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Ekonomik kalk›nma ile yolsuzluk aras›ndaki iliflkisinin kurulmas›ndaki ülkedeki kurumsal yap› katalizör görevi görmektedir. Çünkü kalk›nma ile yolsuzluk
aras›ndaki iliflki dolayl› olarak kurumsal yap› üzerinden kurulmaktad›r. Zay›f bir
kurumsal yap›n›n var oldu¤u ülkelerde hem ekonomik kalk›nma yavafllamakta
hem de yolsuzluklar ile mücadele istenilen düzeyde kurulamamaktad›r.

3.10. YOLSUZLUKLAR VE BEfiER‹ KALKINMA
Befleri kalk›nman›n en önemli boyutu insan sermayesine yap›lan yat›r›md›r.
OECD'nin "Befleri Sermaye Yat›r›m›: Uluslararas› Bir Karfl›laflt›rma" (Human
Capital Investment: An International Comparison) raporunda, insan sermayesi
"ekonomik faaliyete iliflkin olarak bireylere kazand›r›lm›fl olan bilgi, yetenek,
beceri ve di¤er özellikler" olarak tan›mlanmaktad›r. ‹nsan sermayesine yat›r›m
birçok OECD ülkesinde ulusal gelirin yüzde 10'una karfl›l›k gelmektedir. E¤itime yat›r›m›n okulda geçen her y›l için bireye kabaca yüzde 5 ila yüzde 15 aras›nda ek kazanç getirdi¤i varsay›lmaktad›r. ‹lkokul, en yüksek geri dönüfl oran›na sahip befleri sermaye yat›r›m› iken, bu oran ortaokulda nispeten daha düflük,
lisede ise ortaokuldan daha yüksektir. Baflka bir OECD araflt›rmas›nda orta ö¤renimin 1960-1985 döneminde OECD ülkelerindeki verimlilik art›fl›na y›ll›k
binde 6 katk› sa¤lad›¤› ortaya koymufltur. Dolay›s›yla, insan sermayesine yat›r›m sadece bireylere de¤il tüm ekonomiye önemli katk› getiriyor. Dahas›, ekonomik faaliyetlere iliflkin bilgi, beceri ve yeteneklerin yarat›lmas› sadece iflteki
performans› etkilememekte, ayn› zamanda toplumsal davran›fllar› da biçimlendirmektedir. Yüksek e¤itim standartlar›na ulafl›lmas›, daha iyi kamu sa¤l›¤›, daha düflük suç oranlar›, daha bilinçli çevre korunmas›, annebabal›k, siyasi kat›l›m
ve toplumsal dayan›flma gibi olumlu yan etkiler de do¤urmaktad›r.95
Ülkelerin befleri kalk›nma düzeyleri Birleflmifl Milletler Kalk›nma Program›
(United Nations Development Programme UNDP) taraf›ndan flekillendirilen
Befleri Kalk›nma Endeksine yard›m›yla flekillendirilebilmektedir. Bu endeksin
oluflturulmas›nda üç temel göstergeden yararlan›lm›flt›r. Bunlar;96
• Yaflam süresinin uzunlu¤u
• E¤itim süresi (okur yazarl›k ve ilk, orta ve yüksek e¤itime devam etme süreleri ile ölçülmektedir) ve
• Yaflam standartlar› ve kaynaklara eriflimdir.
95 Mehmet Ö¤ütçü, "‹nsan Sermayesi ve E¤itime Yat›r›m", Temmuz 2004

http://turk.internet.com/haber/yazigoster.php3?yaziid=10415
96 Human Development Report (2001) UNDP: http//www.undp.org; Aktaran Selçuk Akçay,
"Corrupiton and Human Development", Cato Journal, Vol. 26, No. 1, Winter 2006, s. 33 (29-48)
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Yolsuzluklar›n befleri kalk›nma üzerinde olumsuz etki meydana getirdi¤i
aç›kt›r. Yolsuzluk befleri sermaye iliflkisinin kurulmas›nda arac› rolünü, kamu
e¤itim ve sa¤l›k harcamalar› ve yaflam standartlar› taraf›ndan gerçekleflmektedir.97 Yolsuzluk kamu harcamalar› bölümünde e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n›n
befleri sermaye üzerine etkisi hem teorik, hem de ampirik olarak ortaya konmufltur. Afla¤›daki flekilde bu iliflki özetlenmektedir.
fiekil 2. Yolsuzluk ve Befleri Kalk›nma
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Kaynak: Selçuk Akçay, "Corrupiton and Human Development", Cato Journal, Vol. 26,
Winter 2006, s. 35

No. 1,

Yolsuzluk düzeyinin artmas›, ekonomik büyüme oranlar›n›, kifli bafl›na geliri
azaltmakta ve düflük yaflam standartlar›na yola açmaktad›r. Yolsuzluklar ayn›
zamanda kamu e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n› düflürmekte, bunlarda yaflam beklentisinde ve befleri sermaye birikiminde azal›fllara yol açmaktad›r. Yolsuzluk
düzeyinin artmas›; yaflam beklentisini, okur yazarl›k oran›n› azaltmakta ve çocuk ölüm oranlar›n› yükseltmektedir.98 Bütün bunlar›n ortak sonucu ise, befleri
kalk›nma düzeyinin düflmesidir. Yukar›da aç›klanan iliflki 63 ülke örne¤ine dayal› olarak yap›lan ampirik bir araflt›rma taraf›ndan da do¤rulanmaktad›r.99
Yolsuzluk befleri kalk›nma iliflkisi küreselleflme yard›m›yla da ortaya konulabilmektedir. Küreselleflmenin artmas›, ekonomik özgürlük düzeyini yükseltmekte bu da yolsuzluklar› azalt›c› etki de bulunabilmektedir.100
Kamu harcamalar› içerisinde e¤itim ve sa¤l›k önemli bir yer tutar. Bu harcamalar befleri sermaye yat›r›m› olarak de¤erlendirilebilmektedir. Yolsuzluklar›n
97 Mozaffar Qizilbash, "Corruption and Human Development: A Conceptual Discussion",
Oxford Development Studies, Vol. 29, No: 3, October 2001, s. 265-78
98 Daniel Kaufmann, Aart Kraay, Pablo Zoido-Lobaton, "Governance Matters" World Bank
Policy Research Department Working Paper No: 2196, October 1999, s. 1-60
99 Selçuk Akçay, "Corrupiton and Human Development", Cato Journal, Vol. 26, No. 1, Winter
2006, s. 29-48
100 Syed H. Akhter, "Is Globalization What It's Cracked Up to Be? Economic Freedom,
Corruption, and Human Development", Journal of World Business, Vol. 39, No:3, August
2004, s. 283-295
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artmas› kamu gelirlerini ve dolay›s›yla e¤itim ve sa¤l›¤a aktar›lan kamu fonlar›n› k›sacakt›r. Sonuçta yolsuzluk nedeniyle insan sermayesine yap›lan yat›r›m
düflecektir.101 Böylelikle e¤itim ve sa¤l›k harcamalar›n›n hem niteli¤i hem de
niceli¤i düflecektir. Bunun sonucu olarak mali gücü yeten bireyler e¤itim ve sa¤l›k hizmetini özel sektörden karfl›lamaya yönelebileceklerdir. Özellikle e¤itim,
toplumda dikey hareketlilik sa¤layan ve s›n›f atlama imkan› veren önemli bir
faktördür. Kamu taraf›ndan e¤itim hizmetlerinin gerek nitelik gerekse nicelik
olarak gerilemesi, iyi e¤itimin ancak özel finansman yoluyla al›nabilir haline
gelmesi gelir da¤›l›m›ndaki eflitsizli¤in ve yoksullu¤un artmas›na yol açacakt›r.
Benzer bir durum da sa¤l›k hizmetleri için söz konusudur. Sa¤l›k hizmetlerini koruyucu ve tedavi edici olarak iki ana bölüme ay›rabiliriz. Koruyucu sa¤l›k
hizmetlerinin tamam›na yak›n› kamu taraf›ndan üretilmektedir ve bu hizmetlerden en çok düflük gelirli kesimler yararlanmaktad›r. Yolsuzluklar nedeniyle en
çok k›s›nt› yap›lan sa¤l›k hizmetleri koruyucu sa¤l›k hizmetleridir. Koruyucu
sa¤l›k hizmetlerindeki k›s›nt› ise ancak uzun dönemde etkisini gösterebilmektedir. Yolsuzluklar nedeniyle tedavi edici sa¤l›k hizmetlerinde gözlenen azalma
daha s›n›rl›d›r. Çünkü tedavi edici sa¤l›k hizmetlerindeki k›s›nt› toplum taraf›ndan hemen hissedilece¤i için siyasal ve sosyal tepkilere neden olabilmektedir.
Kamu sa¤l›k hizmetlerinin azalmas›, özellikle eme¤i ile geçinen kesimlerin hastalanma ve dolay›s›yla eme¤ini iflgücü piyasas›nda arz edememe riskini artt›rmaktad›r. Yolsuzluklar›n önlenmesi ise, yukar›daki iliflki süreçlerinin tersine ifllemesine, gelir eflitsizli¤inin ve yoksullu¤un azalmas›na neden olabilecektir.
Bir ülke için kalk›nman›n en önemli unsuru nitelikli ifl gücüdür. Nitelikli iflgücü
yaratabilmek için fakir ülkeler ciddi anlamda kaynak harcamaktad›r. Buna karfl›l›k yolsuzluk yetiflmifl nitelikli iflgücünün geliflmifl ülkelere kaçmas›na yol açmaktad›r. Böylelikle hem fakir ülkelerin kalk›nma çabalar› sekteye u¤ramakta,
hem de beyin gücü nedeniyle geliflmifl ülkelere karfl›l›ks›z kaynak transferi gerçekleflmektedir.

101 Ehrlich Isaac, Francis T. Lui, "Bureaucratic Corruption and Endogenous Economic Growth,"
Journal of Political Economy, Vol: 107, No: 6, December 1999, s. 270-290
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