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yol açmamak iç.in, inceleme konusunun içerik ve sı
yerinde olacaktır. Bu yazıda, hem gelir
dağılımını hem de ekonomik büyümeyi etkileyen vergi politikaları incelenmektedir; dolayısıyla yalnız gelir dağılımı ya da yalnız ekonomik
' büyüme üzerinde etkili olan politi~alar inceleme dışında bırakılmıştır.
Örneğin, b.ir Üçüncü Dünya ülkesinde hükümet, yüksek gelirli kesimin vergi yükünü azaltan, buna karşılık orta gelirli kesimin yükünü
arttıran bir politika izleyebilir. Bu politika gelir dağılımının değişmesine
yol acar; ancak yüksek gelirlilerin tüketim harc.a'maları orta gelirli
kesimin azalan tüketimine eşit tutarda artarsa, ekonomik büyüme
koşullarında değişiklik meydana gelmez. Bu politikanın karşıtı olarak, hane halkının en yüksek gelirli % 20'1ik diliminde bulunanların
ödediği dolaysız vergilerde indirim yapıldığını, bu indirimin lüks mal
ve hizmetlerden alınan dolaylı vergilerdeki artışla karşılandığını varsayalım. Yine varsayalım ki, bu kesimin ödediği dolaylı ve dolaysız
vergiler toplamı değişmesin, buna karşın yatırılabilir tasarruflarda
artış meydana gelsin. Bu tür vergi politikası sadece iktisadi büyüme
üzerinde olumlu yönde bir etki yaratacaktır.
nırlarını açıklığa kavuşturmak

Ancak inceleme konusunun bu bicimde sınırlanmasının sakıncalı
gözönüne almak ·gerekir. Vergiler, /kamusal faaliyetlerin yalnız bir yönünü oluşturur ve yükümlü acısından da negatif bir transfer
niteliğini taşır. Oysa hane ·halkının tercihleri, hem ödenen transferlerden (vergiler) hem de alınan transferlerden (kamu hizmetleri yo-

olduğunu

(*) C. MORRISON, «Les incidences de la fiscalite sur la - repartition et la croissance», Annales Economiques, Publication de la Facult·e des Sciences Economiques de l'Universite de Cl.e rmont 1, No. 10, 1977, sıs. 23 - 37.
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luyla) etkilenir . Örneğin, Fransa'da yüksek gelir grubundan alınan
yüksek
dolaysız vergileri n arttırılması yerine, gelirle orantılı olarak
yüksek
ı
çocuklar
a,
uygulam
bir
böyle
öğretim 'kısmen paralı yapılsa,
etkiyi
ı
yapacağ
artışının
öğretim yapan aileler üzerinde gelir vergisi
etkisini
yaratır. Bu dururnda sadece vergileri n gelir dağılımı üzerinde
dikkate almak yetersiz kalmaktadır. Kamusal faaliyetl erin gelir dağı
ve kamu
lımı üzerinde gerçek etkisini ortaya çıkarmak · için, vergileri n
ve hea
Uygulam
gerekir.
k
inceleme
harcamalarının etkisini birlik~e
iş
incelenm
etkisi
n
saplama kolaylığından ötürü genellik le vergileri
.vergilee,
tir. Vergiler e ilişkin daha çok bilgi ve veri olması nedeniyl
rin etkisi daha iyi ölçülebi lmekted ir. Hemen hemen bütün ülkelerde,
birincil gelire bağımlı olarak pozitif ve negatif transfer lerin hane ıhal
çıkarıl
·kının geliri üzerinde ortak etkisi, yeterinc e incelenip ortaya
mamıştır.

Öte yandan, vergilerin siyasal açıdan incelenmesi gerekir. Vergi
grupları
yapısı, her zaman bir ülkede ayrı meslek kategori leri ve gelir
le
çizgileriy
ana
rı
politikala
Vergi
.
olmuştur
arasında çatışma konusu
aygruba
iki
üzere
olmak
ar
politikal
eşitleyici ve eşitleyici olmayan
sa, eşit
rılabilir. Ekonom ik büyüme hedefi gerçekleştirilmek isteniyor
leyici olmayan vergi politikalarını izlemenin gerekli olduğu ileri sürülmektedir. Bu gerekçe nin doğruluğu bir kenara 'bırakılırsa, genellikle eşitleyici olmayan vergi politikaları, toplumd aki güç dengesi nin
sonucu olarak ortaya çıkmaktadır; bu poli.tika ekonom ik büyümeyi
sağlamıyorsa, rasyonel olduğu kesinlikl e savunulamaz.
Bu tür politika'nın bütünüy le 'karşıtı olan, gelir dağılımını eşitle
yen ve iktisadi büyüme yi sağlayan her vergi politikası optimum duruma yaklaşmaya yardımcı olur (1). Buna karşılık gelir dağılımını eşit
lemeyen fakat büyüme yi sağlayan ya da dağılımı eşitleyen ancak
büyümeyi sağlamayan politikal ar optimum dan uzaklaşılması sonucunu

doğurur.

1-

Eşitleyi'ci

Olmayan Vergi

Politikala:rı

olmayan vergi politikalarının iki yönü vardır : Birincisi ,
gelirdüşük gelirliler in vergi yükünün arttırılması, ikincisi ise yüksek
sıdır.
lilerin vergi yükünün azaltılma
Si<çimsel farklılıklara karşın Stalin'in tarım politikası, düşük gelirli kesimin ,vergi yükünün arttırılmasına örnek oluşturur. 1930'1ardon 1953 yılına dek Sovyet ·hükümeti, altyapı ve endüstri yatırımlaEşitleyici

Gelir bölüşümü icin tartılı Pareto optimumu (Bkz. 1. LITTLE et J. MIRLESS,
·
Project appraisal and Planning tor developin g countries: 1941).
( 1)
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büyük bir bölümünü tarım sektöründen aktarılan kaynaklarla
finanse etmiştir. Devlet mağazaları tarım ürünlerini, tüketiciye uygulanan satış fiyatlarının ;% 10'u ile· % 20'si arasında değişen bir fiyatla satın alıyordu. Bu uygulama parasal gelir düzeyleri kolhozların
gelirlerine bağımlı olan köylüler üzerinde çok ağır bir vergi oluştur
maktaydı. Öte yandan, kolhozlardaki aile işletmelerinin gelirleri, iş
letmelerin bir hektardan daHa küçük topraklara sahip olması yüzünden çok düşük bir düzeyde bulunuyordu. Buna karşın 19-52 yılında
maksimum vergi oranının % 48'e ulaşması, aile işletmelerinin ge1.irleri üzerinde vergi yükünün ne kadar ağır olduğ_unu göstermektedir.
1930 - 1953 yılları arasında S.S.C.B.'nde gelir dağılımına ilişkin bilgiler çok yetersizdir. Ancak, bir yandan kolhozlarda çalışanların gelirleri ile yönetici, memur ve işçilerin gelirleri arasındaki farklılığa
, ilişkin istatistiksel bilgilere, öte yandan yeni bir sırnfın ortaya çıkı
şıyla ilgili gözlemlere dayanarak köylülerin çoğunluğunun nüfusun
en fakir kesimi içinde yer aldığı söylenebilir. Bu politika 195·2 - 1956
arasında köklü bir değişikliğe uğramıştır: Devlet mağazalarının tarım
ürünleri alış fiyatları, tüketiciye uygulanan satış fiyatlarının ·3 40 - 50'si arasında bir düzeye yükseldi. Bu artış nedeniyle kolhzolarda ·ödenen ücretler üç kat çoğaldı ve aile işletmelerinin geliri üzerindeki
vergi yükü % 60 oranında düşüş gösterdi. Aynı dönemlerde tarımsal
üretimde il·g inç bir gelişme gözlenmiştir: 1928 - 1953' arasında üretim durakladığı, hatta ·kimi ürünlerde gerilediği halde 1953 - 19-58 dö.neminde .% 50 dolayında artmıştır.
rının

/

Uygulanan · vergi politikası, kuşkusuz tarımsal üretimi belirleyen
tek etmen değildir: zorunlu kollektivizasyon uygulamasının rejimle
köylüler arasında meydana getirdiği çatışmalar ya da yapay gübre
yetersizliği gibi öbür etmenler, 1928 - 1940 yılları a·rasında üretimin
duraklamasına yol açmıştır. Bununla birlikte, 1953 - 1958 döneminde
tarımsal üretim artışı, vergi politikasının her iki dönemde· de üretimi
belirleyen bir etmen orduğunu göstermektedir; bugüne dek hiçbir
ülke ve dönemde karşılaşılmayan bu olağanüstü üretim artışı, tarım
sal yapıda bir değişiklik olmaksızın gerçekleştirilmiştir. 19'53'ten sonra endüstrinin büyüme hızının daha önceki dönemlerden düşük olmaması, bizi iki sonuca götürmektedir: Birincisi, Stalin'in vergi politikası hem gelir dağılımını eşitleyen hem de iktisadi büyümeyi sağ
layan bir politika değildir. İkinci sonuç, planlı ekonO:mide bile· cok
ağır vergi yükü üretimin olumsuz tepkisine yol a·ç abilmektedir.
Gelişmiş

kapitalist ülkelerde de,

yatırımlar

üzerinde

yarattığı
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olumlu etki nedeniyle, iktisadi büyümeyi destekleyen vergi yükü azaltılmalarına başvurulmaktadır. Bu ülkelerde ·sermaye gelirleri nüfusun
en yüksek gelirli onda biri. ya da en çok beşte birinin elinde toplandığından, vergi · yükünü azaltıcı düzenlemeler dolaylı ya da dolaysız
olarak yüksek gelirlilerin yararına olmaktadır.
Fransa'da istihsal vergisi yerine katma değer vergisi
uygulamasına geçilmesi, işletmelerde sabit değerlerin sermaye maliyetini % 12 dolayında azaltmıştır. Böylece varılmak istenen hedef
gerçekleŞtirildi. İşletmelerin yatırım maliyetinde . meydana gelen
azalma nedeniyle, 1954 yılını izleyen dönemde endüstrinin gelişme
hızında artış sağlandı. Öte yandan, M. BASLE'nin belirttiği gibi katma değer vergisin$ g~çilmesi, fonksiyonel gelir dağılımını çok az et2
kilemiştir { ); reel mali kôr yani amortisman düşüldükten sonra kalan kôr tutarı ve reel ücretler çok küçük bir oranda artış göstermiş,
ancak reel mali kôrın artış oranı reel ücretlerden biraz daha yüksek
gerçekleşmiştir. Bu uygulama çerçevesinde katma değer vergisine
geçilmesinin gelir dağılımı üzerinde ya tarafsız ya da sermaye gelirleri lehine çok az bir etki yarattığı görülmektedir. E~onomik büyüme
ile gelir da~ılımı arasında optimum durum saptanırken gelir dağı
lımında adalete çok büyük bir ağırlık verilmemişse, sermaye sahipleri lehine dağılımın değişmesi, büyüme hızının yüksekliği nedeniyle
··
haklı görülebilir.
1954

yılında

İngiltere ve A.B.D.'de yatırımlar, hızlandırılmış amortisman yöntemi ve dağıtılmayan kôrlardan alınan verginin hafifletilmesi yoluyla
özendirilmektedir. Klasik nitelikteki bu önlemler başka ülkelerde de
uygulanmaktadır; ancak ·İngiltere ve A.B.D.'de bu önlemlerin etkileri
derinlemesine araştırılmıştır (3). Dağıtılmayan kôrlar üzerinden alınan
vergilerde yapılan indirimler, kural olarak dağıtılan kôr tutarını azaltıcı, buna karşılık şirketlerin tasarruf ve yatırımlarını çoğaltıcı etki yaratır. Dolayısıyla, Keynezyen modele göre tüketim harcamaları kullanılabilir gelirin fonksiyonu olduğundan, ekonomik büyüme için gerekli toplam tasarrufda artış meydana geleceği sonucu çıkarılır. Oysa,
İngiltere ve A.B.D.'de yapılan ekonometrik araştırmalar (4 ) bu sonucu .
doğrulamamaktadır.

M. BASLE, Taxe sur la valeur ajoutee francais. Croissance et equite,
Rennes, 1974, ·ss. 213 - 256.
3
4
M. FELDSTEIN and J. FLEMING, «Tax policy, corporate saving and
( ), ( )
investment behaviour in Britai.n», Review of Economic Studies, octobre 1971.
2
( )

M. Feldstein, A.-S.D.'de 19'29 - 1966 dönemi için (1942 - 47 arası
hariç) tüketimle dağıtılmayan korlar arasında ilişkiyi arc:ıştırmıştır.
Devresel dalgalanmaların etkisini girdermek amacıyla işsizlik oranı
değişkenler arasına katılmıştır. Araştırmaya göre tüketim eğilimi kullanılabilir gelir için 0,75, dağıtılmayan korlar için 0,50 bulundu. Bu
bulgular Fisher modeliyle daha çok uyum içinde bulunmaktadır; bu
modele göre tüketim harcamaları, servet ve kullanılabilir emek gelirinin fonksiyonudur. İngiltere'de 19'50 - 196'5 yılları arasında dağıtılma
yan kôrlar için tüketim eğilimi 0,27 olarak daha düşük bir düzeyde
çıktı. Öyleyse dağıtılmayan 'her 100 frank kör payının net tasarruf
kazancı 25 frank (ABD) ile 48 frank (İngiltere) arasında değişiklik
göstermektedir. J. Fleming (5 ) bu net kazancın tümüyle ek yatırımın
karşılığı olmadığını . saptadı; başka bir anlatımla net kazancın tümü
yeni yatırımlara gitmemektedir. Bunun nedeni öz tasarrufları çoğalan
işletmelerin borçlarını azaltmaya yönelmeleridir. Feldstein ve Fleming, İngiltere'deki gelişmeleri gözleyerek, dağıtılmayan korlara uygulanan vergilemeye ilişkin birkaç hipotezi 1954 - 1967 dönemi için
.test ettiler. Anılan dönemde şu gelişme1~r gözlenmiştir : Uygulanan
vergi rejimi, 1954 - 1958 döneminde dağıtılmayan korları özendirici
yönde etkilemiş; 1958 - 1966 arasında ise etkisi tamfsız olmuştur
(dağıtılan ve dağıtılmayan kôrlara uygulanan vergi oranı aynıdır);
1966'dan sonra ise yeniden özendirici yönde etki yaratmıştır. Burada
birbirine zıt iki hipotezden hareket ederek . karşılaştırma yapmak anlamlı oJacaktır: Birinci hipoteze göre vergi rejimi 1954 - 1967 arasında
tarafsız, ikinciye ·göre ise özendirici nitelikte kabul edilmiştir. Her
iki hipotez temel alınarak 1954 - 1967 döneminde işletmelerin sermaye
stokunun büyüme hızı hesaplanmıştır; iki.nci hipoteze göre bulunan
büyüm~ hızının, birinci hipoteze göre bulunan hızdan % 5 fazla olduğu saptanmıştır. Böylece dağıtılmayan kôrlardan alınan vergilerde
yapılan indirimler, ekonomik büyüme üzerinde zayıf bir etki doğuracaktır.
·
·
Ayrıca; bu ver·gı indirimlerinin gelir dağılımı üzerinde de pek
önemli bir etkisi yoktur. Şirketlerin aktiflerinde meydana gelen de-

M. FELDSTEIN and G. FANE, «Taxer corporate dMdend policy and personal
savings: the british postwar experience», Review of Economic and Statistic,
Novembre 1973.
M. FELDSTEIN, «Tax incentives, corporate •saving and capital accumulation
in the U.S.», Journal of Public Economics, 1973.
(5)

M. FELDSTEIN ve J . FLEMING, op. cit.
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verg iden sonr aki tutarından dah a
ger artışı, dağıtılan kôr paylarının
ak pay senedi sahi pler ine yara r
büyükse, bu duru m kura msa l olar
i han e halklarının geli r düzeyine göre
sağlar ve özen diric i verg i rejim
ak geli r · dağılımında ada letsi zpay sen etle rinin dağılımına bağlı olar
ı gen ellik le
n akti fleri nde ki değer artış
liği çoğaltır. Anc ak şirketleri
i · orta ya
pler
ve pay senedi sahi
pay sene tleri nin bed elin e yansımaz
rlan maz lar.
çıkan değer artışından yara
dön emin de uygu lana n hız
Buna karşılık İngiltere'de 1954 - 19'57
diremin in yatırımları önemli ölçü de özen
landırıl~ış amo rtism an yönt
özen diric i etkis inin bir göst erge si oladiği görülmüştür. Bu yönt emin
le vergi tutarında meydana gelen
rak amo rtism an karşılıkları nedeniy
rına oranı kuln, gerçekleşen yatırım tuta
azalmanın bug ünk ü değerini
ile 0,41 arasında değişmektedir.
lanılabilir. İngiltere'de bu oran 0,27
döplamalarına göre, eğer tüm
M. Feldstein ve J. Flemming'ın hesa
ne 0,41 olsaydı, 1968 yılında sernem boyu nca bu oran 0,27 oran yeri
line ulaşırdı. Öyleyse bu özenmaye stok unu n değeri 40,5 milyon ster
inde· kuvvetli bir etkiy e sa:h iptir ;
dirm e yöntemi eko nom ik büyüme üzer
ate
lımı üzer inde ki etkis i, de dikk
bun unla birli kte yönt emin geli r dağı
alınmalıdır.

1-

Eşitleyici

Vergi

Pofüikalairı:

timi n aşırı ölçü de den gesi z
Bu tür vergi politikaları, geli r ve tüke
rı çok küçü k veya ' sıfır düdağıldığı, buna karşılık kalkınma hızla
okınmayı dest ekle yebi lir. Fizy
zeyinde olan ülke lerd e eko nom ik kalk
ar
mışl
ikaları üzerine dayandır
ratla r dok trinl erin i eşitleyici ·vergi polit
liçerçevesinde, tarımsal yapının nite
dır. Que snay 'in verg i refo rmu
tim
i yükü nün arttırılması, gün lük tüke
ğinden ötür ü, zeng inler in verg
nün
yükü
inin
mler
verg ileri ödeyen hak kesi
mallarından alınan yüks ek
Böyle bir refo rm halkın tüke hafi fleti lme si veya kaldırılması öne rilir.
ülkenin zenginleşmesini sağlaya
timi nin artmasına yol aça cak ve
bağ
ve refah amaçları arasında sıkı bir
caktır. Fizy okra tlar ada let
olduğunu ileri sürmüşlerdir.
kalkınma ile geli r yoğunlaş
Üçü ncü Dünya ülke lerin de eko nom ik
inve uzun dönem gözönüne alınarak
ması (") arasındaki ilişki kısa
artnın
ması
ında geli r yoğunlaş
cele neb ilir. Kalkınmanın ilk aşamalar

(*)

Gelir

toplanması
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deyimi, toplam geliri n daha az
kullanılmaktadır (Ç. N.).

yoğunlaşması

anlamında

sayıda

:kişi

elinde

ma eğilimi gösterdiği ilk defa Kuznets (7) olmak üzere birçok iktisatçı
tarafından vurgulanmıştı~. Bu konuda yapılan araştırmalara . dayana.rak, kalkınma için gelir yoğunlaşmasının zorunlu bir koşul olduğu sonucu çıkarılabilir. Ancak, kişi başına aynı GSVIH düzeyinde olan ülkelerde yoğunlaşma oranı büyük farklılık göstermekted ir. Yoğunlaş
ma oranı, kişi başına GSVIH'sı 100 doların altında olan çok yoksul
ülkelerde 34 ile 50 (Çat 34, Tanzanya 50); 200 - 300 dolar olan ülkelerde 37 ile 64,5 (Kore 37, Rodezya 64,5), 500 - 900 dolar olanlarda
1
46 ile 59 {Uruguay 46, Güney Afrika Birliği · 59} arasında değişmekte
dir. Öyleyse ortalama yoğunlaşma oranı ekonomik kalkınmanın ilk
aşamalarında artış eğili~i gösterse bile; eşit gelir düzeyine, farklı
yoğunlaşma oranına katlanılarak ulaşıtabilir.

Öte yandan, kısa dönemde ekonomik kalkınma ile ·g elir yoğun
laşması arasında bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 1960 - 1970 dönemi
incelendiği zaman kişi başına GSYIH büyüme hızı yüksek olan ülkeler
{Porto - Riko % 5,8, Taywan % 7, 1, Korn ·% 6,8, Hong - Kong % 8,4,
Meksika % 3,7, Brezilya % 5, 1956 - 70 arasında, Gabon % 5, 1) içinde Porto - Riko, Taywan, Kore ve Hong - Kon'da gelir dağılımında
eşitsizliğin az; buna karşılık Meksika Brezilya ve Gabon'da gelir yo8
ğunlaşmasının yani eşitsizliğin çok olduğu görülmektedir ( ). Ekonomik kalkınma ve gelir dağılımına ilişkin bu gözlemler, birçok durumda
kalkınma .politikasının artan oranlı vergileme ile· tamamen bağdaŞa
bileceğini ortaya koymaktadır.
gelir düzeyi 200 doların altında bulunan çok yoksul
ülkelerin bir bölümünde gelir yoğunlaşması kalkınma üzerinde hiçbir olumıu etki yaratmamaktadır. Bu ülkelerde yüksek gelir grubunda olanlar kazançlarını arsa alımında, lüks inşaat ve hizmetlerde kullanmakta ve yurt dışına çıkarmaktadır. Bu aşırı kazançları düşük gelirli kesimler ve yatırım yapabilecek ekonomik ajanlar (devlet veya
özel girişimciler) lehine azaltıcı nitelikte tüm vergi reformları kalkın
mayı desteklerler. Düşük gelirlilerin satınalma gücünde meydana gelen artış endüstri ürünlerinin pazarlanmasına olanak verecektir. Endüstri ürünleri için böyle bir pazarın oluşması, prodüktivite kazançlarının önemli olduğu faaliyetlerin gelişmesine olanak sağlar; buna
karşılık lüks inşaat ve hizmet faaliyetlerini önleyici etki yaratır. AyKişi başına

1

(7) S. KUZNETS, «Economic growth and income inequality». American Eco·nomic Review, March, 1955.
C. MORRISON, «La repartition des revenus dans les pays du Tiers •
(8 )
Monde : un etat de la recherce», Mondes en Developpenient, 1975.
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lüks inş·aat ve hizmetlere harcanan kaynakların bir bölümü yatırımlara yönelince, endüstri sektöründe talep artışı arzla uyumlu duruma gelir. Bu bakış açısı çerçevesinde hazırlanan birçok vergi reform plônları şu önlemleri içermektedir :
rıca,

- Arazi mülkiyeti üzerinde toprağın . potansiyel üretimini göre
·
hesaplanan artan oranlı bir vergi konulması, .
- Lüks hizmetlerden ve ithal edilen lüks mallardan yüksek oranlı

vergi
-

alınması,

Lüks

.

inşaatların

vergileQdirilmesi,

- Düşük ve orta gelirli kesimin ödediği vergilerin azaltılması.
Bu tür vergi reform plônlarının gelir dağılımı ve kalkınma üzerindeki etkisinin ne denli önemli olduğu, anılan reformların uygulanmaya konmasını önleyen yoğun siyasal tepkilerden acrkça anlaşılmak
tadır.

ülkelerde de, ya monopol durumu ya da spekülaaşırı kaı,anclar elde edilmektedir; bu \kasonucunda
tif faaliyetler
zançlar maddi veya beşeri - bir sermayenin üretkenliği . karşılığında
sağlanmamaktadır. Bu tür gelirlerden yüksek oranlı vergiler alınma
sı, spekülatif faaliyetlerde, taşınmaz mal alım "'e satımında ve diğer
alanlarda kullanılan fonların, üretken yatırımlara yöneltilmesini sağ
layarak ekonomik büyümeyi destekleyecek ve gelir dağılımında eşit
Bazı gelişmiş

sizliği azaltacaktır.

Bütün bu durumlarda, eşitleyici vergi politikalarının ekonomi üzerindeki uyarıcı etkileri gerçekleştirilmiş olmaktadır. Bundan sonra, 15 25 yıllık bir süreden beri sistemli bir bicimde eşitleyici vergi politikalarının uygulandığı Batı Avrupa sosyalist - ya da sosyal demokrat rejimli ülkelerdeki uy,g ulamalar incelenecektir . Bu noktada şu sorulara
-yanıt aranmalıdır: Uygulanan vergi politikaları ekonomik büyümeyle
ne ölçüde bağdaşmaktadır? Anılan politi~aların nitelikli işgücü, tasarruf, ve işletmelerin kuruluşu üzerindeki etkileri nelerdir?
10 11
İngiltere ve İsvec'te yapılan anket ve araştırmalar ( • ) ve A.
D. FILDS and W. STANBIURY. «lncentives. disincentives and the income
tax : further empirical evidence». Public Finance, no. 3.
G. BREAK. «lncome taxes, and incentives to work: an empirical study», American Economic Review, September, 1957.
A. CHATTERJEE and J. ROBINSON, «Effects of personal income tax on work
effort: a sample survey», Canadian Tax Journal, May - June 1969.
A. LINDBECK, «lnequality and redistribution policy issues» O.C.D.E. 1974.
( 11 )
( 10)
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Lindbeck'in bir sentez çalışması, emek arzının artan oranlı vergilere
tepki gösterebileceğini ortaya koymuştur. İngiltere'de gerç·ekleşti
rilen anketler serbest meslek sahipleriyle yapılmıştır; çünkü bu kişiler çalişma sürelerini kadrolu ücretlilere göre daha j<olay değişti
rebilirler. Gerçekten ariketlere verilen bazı yanıtlar serbest meslek
sahip·l erinin daha fazla seçme özgürlüğüne sahip olduklarını koy- ·
muştur.

Sonuçları

en

anlamlı

olan iki anket, muhasebeci ve dava vekilleri üzerinde yapılmıştır. Ankete yanıt verecek kişiler Londra ve altı
tarımsal idari biçimde çalışan tüm m·uhasebeCi ve dava vekilleri arasından tesadüfi örneklemeyle saptanmış ve bunlara 1966 ve 1969 yıl
larında vergi oranlarının arttırılmasına karşı olası' tepkileriyle ilgili
sorular yöneltilm,iştir. Anketin değerlendirilmesi sonucunda, bu kişi- terin davranışları üzerinde karşıt yönlü iki etkinin rol oynadığı belirlenmiştir: Birincisi, kullanılabilir gelirdeki azalmayı karşılamak için
emek arzının arttırılması; ikincisi, vergilerde artan oranlılık yükseldikçe boş zamanın fırsat maliyetinin küçülmesi nedeniy·ıe emek arzı
nın azaltılmasıdır. 1956 yılında birinci etkiye uygun yanıt verenlerin
sayısı, ikinci etkiye · uygun yanıt verenler~ hemen hemen eşit düzeydedir. 1969 yılında ise birinci etkiye uygun yanıt verenlerin oranı
daha düşük çıkmıştır; 1956'da % 19 olan bu oran -969'da % 11'e
inmiştir. Yanıtlar gelir düzeyine gö.re gruplandırılarak, bu genel sonuc· ıar daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre, 19:69 yılında aylık
geliri 4000 - 5000 frank arasında olanların % 9'u, buna karş.ılık 9000
franktan ıfazla geliri olanlqrın % 30'u çalışma sürelerini düşürecek
Jerini belirtmişlerdir. Asıl meslek kazançları dışında başka kaynaklardan sağlanan gelirler dikkate alınınca şu durum ortaya çıkmak".'
tadır: Başka hiçbir gelir elde etmeyenlerin % 15'i çalışma sürelerini
azaltacağını bildirmiş;. ancak bu grupta yer alanların .% 39'u asıl
meslekleri dışında ayda 15.000 frankın üzerinde gelir sağlarlarsa çalışma sürelerini düşüreceklerdir. Bu kişiler ya yemi i· şıeri kabul etmeyerek ya da mevcut işlerinin bir bölümünü çalışma arkadaşlarına
aktararak çalışma sürelerini azaltacaklorını belirtmişlerdir.
İsveç'te marjinal vergi oranları çok yüksek bir düzeyde bulunmaktadır; orta gelirler üzerinde bile bu oranın yüksek olduğu görülmektedir. Örneğin, çalışan karı-koca ve l6 yaşından küçük iki çocuktan oluşan bir ailenin bu bakımdan durumu şöyledir: 1973 yılın
da aylık toplam geliri 3'500 frank olan bu aile için marjinal vergi oranı, ödenen dolaysız vergi, kira ve kreş için yapılan indirimler dik-

'
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kate alınınca % 70 olarak bulunur. Bu denli ağır vergilen dirme kişi
lerin davranışlarında değişikliğe yol açmaktadır: Sosyal klüplerin üyeleri arasında karşılıklı hizmet alışverişi yaygırilaşmakta (örneğin bir
duvar boyacısı dişçisine olan borcunu boya yaparak ödemekte); bazı
küçük sanatkô rlar ve ev işçileri maliyeye gelir bildirme mek için yapişlerini
tıkları hizmetle rin nakit olarak ödenme sini istemekt e, yoksa
yamaddi
diğer
bitirmek ten kaçınmakta; işçiler ücret artışları yerine
bir
rarları tercih etmekte (işletmenin işçisine sağladığı 5000 franklık
seyahat, işletme ve işçi acısından, işçiye 2400 franklık net gelir getirecek 8000 franklık brüt ücret artışından daha avantajlıdır) ve şir

ketlerin yabancı ülkelerd eki şubelerinde ·çalışma isteği artmaktadır.
Bu olgular nedeniyle üretimin gittikçe artan bir bölümü kayıtlara ge. çirilmem ektedir; oysa bunun tersi, yüzyıldan beri bütün gelişmiş ülkelerde uygulanmaktadır. Böylece ekonom ik büyümenin daha düşük
eçirilmeyen
değerlendirilmesi söz konusud ur; öte yandan kayıtlara ·g
ma oryavaşla
de
büyüme
ik
hizmetle r hesaba katılsa bile, ekonom
yapılan
olarak
mal
taya çıkabilir; çünkü anılan hizmet alışverişleri
ödemeler, üretim faktörler inin optimal dağılımını bozucu etki yaratmaktadırlar.

biçimi birbirine benzeyen, dil yakınlfğı olan komşu ülkelerde çalışan üst düzey yönetici leri ve teknisye nler yüksek vergi orangöç
ları yüzünden çalışma sürelerin i azaltma yerine komşu ülkelere
1969'da
ştir;
gözlenmi
da
etmeye yönelme ktedirler . Bu olgu Kanada'
2
me -duhazırlanan Carter Komisyonu raporu (r ) ülkede çok gereksin
yulan nitelikli personelin A..B.D.'ne göç etmesini önlemek amacıyla,
en yüksek marjinal vergi oranının % 82'den % 50'ye indirilme sini önerYaşam

miştir.

Enflasyon hızının yüksek olduğu dönemlerde, örneğin 19ı7~'den
sonra, vergi tarifeler inin endekslemeye tabi tutulması, artan oranlılığı ·
her · yıl önemli ölçüde yükseltmiştir. Bu durum ücretlile rin tepkisine
yol oçmıştır. Bundan ötürü, İsrail'deki son işçi - işveren görüşmele
rinde, ücret düzeyinin saptanmasından daha çok işçilere vergilendi .
D. AULD, «Equity and efficiency : the canadian proposals for ta.x reform»,
Economic Record, July 1970.
Fi- J. BOULAKIA «Un systeme fiscal revolution naire». Revue de Science
1968.
nanciere, Juillet - Septembre
- G. GALLAIS - HAMONNO, «Les cons.eque nces de l'adoption du rapport
Juillet CARTER sur la croissanc e eoonomique», Revue de Science· Fina·nciere,
.( 12)

Septembre 1.968.
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rilmeyen yararlar sağlayacak ödeme biçimleri üzerinde durulmuştur.
öte yandan, hızlı artan oranlı vergiler nedeniyle, çok sayıda işçinin
kaçak çalışmasi işe devamsızlığı arttırmakta; ücretliler ödedikleri verginin bir bölümünü yasal olarak işletmelere yansıtma yollarını aramaktadırlar. Fiyat artışlarının yüksek olduğu İngiltere'de de ücretliler
benzer tepkileri göstermektedir.
Yukarıdaki açıklamalara göre, orta ya da yüksek düzeydeki ge-

biçimde vergilendirilmesi üç tür tepkiye yol açmaktadır: Çalışma süresinin azaltılması, vergiden kaçınma (dışarıya göç
bunun bir yoludur) ve vergi yükünün diğer ekonomik ajanlara, özellikle işletmelere yansıtılması. Vergiden kaçınma durumunda :g erek
ekonomik büyüme koşullarında gerek gelir dağılımında pek değişiklik
ortaya çıkmamaktadır. Bununla birlikte, bir .yandan üretimin bir bölümünün kayıt dışı kalması, öte yandan vergiden ka·çınanlar ya da
vergi kaçakcıları ile toplumun diğer kesimleri arasında oluşan eşit
sizlik; gelir dağılımını olumsuz yönde etkilemektedir. Eğer, bugün birçok ülkede gözlemlendiği gibi, üniversite ya da teknik öğretim yapan genç.lerin iş bulamamaları nedeniyle· yüksek nitelikli işgücü fazlası varsa, bu kişilerin çalışma sürelerini azaltmaları veya yurt dışına
göç etmeleri ekonomik büyümeyi pek etkilemez. Bunun tersine, bir
ülkede yüksek nitelikli işgücü fazlası yoksa, çalışma sürelerinin. azaltılması ve dışarıya göç, büyümeyi engelliyecektir. Öte yandan, entellektüel işsizliğin · varlığı halinde yüksek nitelikli işgücü içinde yöneticiler, teknokratlar bağımsız çalışanlar ile genelerin durumunu ayrı
ayrı değerlendirmek gerekir. Anılan kişiler bilgi ve becerilerinin önemli
bir bölümünü uzun süre iş yaşamı içinde ·~ecirdikleri deneyimler sonucunda elde etmişler; gençler ise henüz bu deneyimden geçmemiş
lerdir. Son olarak, vergi yükünün işletmelere yansıtılması, ya dağıtı
lacak kôr payını ve işletmelerin tüketim harcamalarını ya da yatı
rımlar için kulla_nılacak tasarrufları azaltacaktır. Öyleyse tasarrufla-.
rın azalması nedeniyle ekonomik büyümede ortaya çıkacak yavaş
lamayı önlemek için, kamu yatırımlarının özel yatırımlardaki azalmayı
karşılayacak oranda arttırılması gerekir.
lirlerin çok

ağır

vergi politikaları; tasarruf miktarı, işletme·lerin kuruluş
ları ve yenilikler üzerinde de doğrudan etkiler yaratır. Bu bakımdan
İsveç örneği A. Lindbeck'ın hazırladığı rapor say~sinde ayrıntılı olarak tanınmaktadır. Bu ülkede uygulanan eşitleyici vergi politikaları,
birkaç yıl sonunda, özel tasarruflarda belirgin bicimde azalmaya yol
açmıştır. Tek kişinin çalıştığı dört üyelik bir ailenin aylık geliri, vergiEşitleyici
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den önce 7500 ya da 9000 frank olduğu halde, vergiden sonra 3750
ya da 4200 trnka düşmektedir; bu durumda özel tasarrufların azal13
ması gayet doğal bir sonuçtur { ). Bu ülkede 1972'de hane halkının
gelirleri üzerinde ya_pılan bir anketin {14 ) sonuçlarına ·göre, sonucu
% 10'1uk dilimde yer alan hane halkının kullanılabilir geliri, birincil
gelirlerinin :% 55'ine eşittir. 1959 - 1971 yılları arasında, özel sektörün (hane halkı ve işletmeler) toplam tasarruf ve yatırım içindeki payı
% 69'dan .% 57'ye gerilemiştir. Benzer biçimde, sermaye gelirlerinin
tümü işletme tasarrufları dahil) 1960'de ulusal gelirin % 22'sine eşit
olduğu halde, 1972'de .% 6~sı kadardır. Dağıtılan kôr payları ise 197'2'de hane halkı gelirinin % 0,5'ini aşmamaktadır.
öte yandan uygulanan vergi rejimi kişi işletmelerinin kurulmasını önleyici nitelikler taşımaktadır. Örneğin, bir kişi işletme kurarken
1 milyon frank sermaye yatırır, oyda 3000 frank tüketim harcaması
yapar ve yatırdığı sermayeyi yılda % 4 oranında arttırmak isterse;
her yıl gelir vergisini ve 30 yılda bir defa veraset ve intikal vergisini
ödeyebilmesi için, yatırılan sermayenin yıllık % 20 - 25 oranında gelir
getirmesi gerektiği hesaplanmıştır. Sonuç olarak, ya bu · işletme hiç
kurulmaz, ya vergi ödemeden kaçınarak varlığını sürdürebilir ya da
kısa sürede faaliyetine son vermek zorunda kalır.
Böylece, izlenen .vergi politikası İsveç'in ekonomik rejimini deToplam yatırımların yarısına yaklaşık bölümünü gerçekleştiren devlet, bazı büyük firmaların yatırımları üzerinde denetim hakkına sahip bulunmakta, küçük ve orta boy işletmele
,rin gelişmesine engel yaratmaktb ve dolayısıyla ekonominin önemli
bir kısmını kontrol altında tutabilmektedir. Bu ol·gu hem ~konomi.st
lerin hem de iktidardaki politikacıların kaygılanmasına yol açmıştır.
Bu kişilere göre, küçük ve orta işletm~ler, birçok faaliyet dalında
etkin biçimde çalışmakta {perakende ticaret, çeşitli hizmetler, hafif
endüstriler); yenilikçi nitelikleri ya da başarılı yönetimleri sayesinde
topluma yararlı hizmetlerde bulunmaktadırlar. Bu ocıdan büyük boy
kamu ve özel kesim işletmelerinin her zaman başarılı olduğunu söylemek olanaklı değildir. Anılan olgu, ekonominin hızlı ve yeterli geliş
mesini önlediği gibi, aynı zamanda ciddi sosyal sorunlar da yaratacaktır. A. Lindbeck, hane halkı tasarruflarının ve özel yatırımların bu
ğişikliğe uğratmaktadır.

( 13 )

A. LINDBECK, 1974, ·ss. 25- 30, 52 - 56.

Swedish survey on relative income difference, National Central Bureau
of Statistios, 1974, s. 21.
( 14 )
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denli

azalması karşısında,

ğulcu

bir toplumun
maktadır (15 ).

nasıl

uzun dönemde, yerinden yönetim ve çodevam ettirilebileceği sorusunu ortaya at-

Bu nedenlerle İsveç hükümeti, son zamanlarda küçük işletmeler
önlemler almaya başlamıştır.

yararına bazı

SONUC
Yukarıdaki örnekler, belli bir ül~ede, gelir dağılımını eşitleyici vergi politikalarının; nitelikli işgücü arzı, tasarruf miktarı ve işletmelerin
kuruluşu üzerinde ·e tkili olabileceğini ·g östermektedir. Bu gözlemden
daha genel sonuçlar çıkarılabilir mi? Ekonomik büyümenin çok sayı
da faktörün etkilediği karmaşık bir süreç olması nedeniyle kapitalist
ülkeler arasında büyüme ve vergileme konusunda tutarlı karşılaştır
malar yapmak her zaman olanaklı değildir. Bundan ötürü, büyüme
hızı ile gelir dağılımı arasında basit ve yüzeysel bir ilişki kurmak anlamsız olacaktır. Dolayısıyla, büyümeyi etkileyen diğer faktörler yanında, vergilemenin de olası etkileri üzerinde durulmakla yetinilebilir.

1966 - 1973 ,yılları arasında, kişi başına gelirin büyüme· hızına göre ülkelerin sıralanması şöyledir : 1 - Japonya, 2 - İspanya, 3 Fransa, 4 - Kanada, Batı Almanya, Hollanda ve Norveç 5 - Danimarka, 6 - İngiltere ve İsveç. Öte yandan 1969 - 1973 arasında yalnız iki ülkede, Danimarka ve özellikle· İsvec'te, gerçekleşen büyüme
hızı 1964 - 1969 dönemindeki hızdan daha düşüktür. Ne var ki . yukarıda anılan ülkeler, vergi politikalarının az ya da çok eşitleyici olma
niteliğine göre sıralamaya tabi tutulursa, birinci duruma geçecek İs
panya dışında sıralamada bir değişiklik olmayacaktır.
Öyleyse, üçüncü dünya ülke·lerinin büyük bir bölümünde ve Fransa, İspanya gibi gelişmiş kapitalist ülkelerde, gerek gelir dağılımında
eşitsizliği gideren gerek ekonomik büyümeyi özdendiren ya da en
azından engellemiyen vergi düzenlemeleri yapmak olanaklıdır. Bu düzenlemeler çerçevesinde ya vergi tarifesinde ayarlamalar yapılır ya
da Fransa'da olduğu gibi yeterli derecede artan oranlı olan tarife
bütün gelirlere etkin biçimde· uygulanır. Düzenlemelerin mutlaka optimum duruma yaklaşması isteniliyorsa, gelir dağılımında eşitliğe pozitif bir ağırlık vermek yeterli olacaktır. Aslında, büyüme hızına göre
yapılan sıralamada dördüncü durumda bulunan ülkelerin tümü (Kanada, Batı Almanya, Hollanda ve Norveç) daha fazla gelirtn yeniden
1

( 15 )

A. LINBEOK, s. 54.
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daha çok önem veren vergi politikaları izleyerek, Fransa'büyüme hızına yaklaşan bir hızı gerçekleştirmişlerdir. Buna karşılık, başka faktörler rol oynasa bile daha ,ç ok eşitleyici vergi politikaları olasılıkla, Danimarka, İsveç , ve İngiltere' de ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratmıştır. Ayrıca bu politikalar, belgelerde
gösterilmeyen üretim miktarının · çoğalmasına neden olmuştur. Bu
durumda gelirin yeniden dağıtılması politikası sonucunda üretimde
ortaya çıkan kayıplar, gelir dağılımında sağlanan yararların sınırını
aşmış olmaktadır. Bu yüzden bu tür bir politikayla, ge.l ir dağılımına
verilen öneme göre optimum duruma yaklaşılır ya da optimumdan
dağıtımına
nın

uzaklaşılır.

Gelir dağılımına verilen önem derecesinin seçilmesi, iktisatçının
görev alanı dışında kalmaktadır. Bununla birlikte, bu konuda iki nokta gözönüne alınmalıdır.
Bir toplumda, ekonomik büyümenin yavaşlaması pahasına olsa
bile, gelir dağılımında eşitliğe yönelen vergi politikaları, siyasal ve
sosyal dengeyi sağlayacağı gerekçesiyle tercih edilebilir. İngiltere,
Danimarka ' ve İsvec'te yapılan son parlamento seçimleri, böyle bir
tercihin sonuçlarının belirsizlik ,taşıdığını göstermektedir; çünkü bu
tür politikayı izleyen partiler kimi durumlarda oy kaybıyla karşılaş
mışlardır. Öte yandan, yukarda belirtilen gelir dağılımında sağlanan
yararla üretimde ortaya çıkan kayıp arasındaki sınır değişmez bir veri
. değildir, bu smır uzun dönemde bir ya da iki nesilden sonra değişik
liğe uğrayabilmektedir. Gerçekte fayda fonksiyonlarının karşılıklı olarak birbirine bağımlı olduğu durumda bu sınır, kişilerin boş zamanlarıyla gelirleri, kendi tçıhmin düzeyleriyle başkalarının düzeyleri ara16
sında yaptıkları karşılaştırmalara bağlı olarak değişmektedir ( ). Kişilerin bu konuda davranışları uzun dönemde ekonomik, siyasal, sosyal, kültürel ve dinsel faktör ve gelişmelerden etkilenerek değişikliğe
uğrar. Örneğin, Fransızlar artan oranlı gelir vergisini 1910 ve 1950
yıllarında farklı biçimde algılamışlardır. Benzer şekilde, 199'0 yıllarında
yapılacak veraset ve intikal vergisi reformuna karşı ortaya çıkacak
tepkiler, 1968 yılında yapılan reforma karşı tepkilerden değişik olacaktır. Benzerlik gösteren yeniden dağıtım politikaları ayni dönemde Fransa'da başka Hollanda'da başka tepkiler yaratabilir. Öyleyse, varsayılan bu sınır, ülkeler ve dönemler arasında değişiklik göstermektedir.

J P. CAZENAVE et c. MORRISON, «Fonctio·ns d'utilite interdependante·s . et
theorie de la redi·s tribution en ·economie de pr:oductiom, Revue Economique,
Septernbre 1973.
( 16
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