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K

ayýt dýþý ekonomi bütün dünya
ekonomisinde olduðu gibi ülkemizde de
ulaþmýþ olduðu büyüklükle sürekli gündeme
gelen bir konudur. Özellikle 1990’lý yýllardan sonra hýzla büyüyen kayýt dýþý ekonomi,
bir çok ekonomik ve sosyal sorunu
beraberinde getirdiði için acilen çözümlenmesi gerekli temel hedeflerden biri olmuþtur. Bir firmanýn faaliyetini kayýtlý ya da
kayýtdýþý ekonomide gerçekleþtirme tercihinde, fayda-maliyet analizi yapmasý rasyonel bir davranýþtýr. Firma, yasal olarak
faaliyette bulunmanýn maliyet ve faydasýný
karþýlaþtýrarak ya kýsmen ya da tamamen
kayýt olmayý tercih edecektir. Bu nedenle,
bir ülkede yasal olarak ekonomik faaliyette
bulunmanýn maliyet ve faydalarýnýn detaylý
olarak analizi zorunludur.
1. KAYITDIÞI EKONOMÝNÝN TANIMI
Kayýtdýþý ekonomiye iliþkin tek bir tanýmlama yoktur, amaca baðlý olarak farklý tanýmlamalar yapýlmaktadýr. Ancak litera-
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türde, kayýtdýþý ekonominin tanýmlanmasýna
yönelik genellikle iki yaklaþým bulunmaktadýr. Ýlk yaklaþým, kayýtdýþý faaliyetleri,
basitçe kayýtlý olmayan ekonomik faaliyetler
bütünü olarak tanýmlar. Ýkinci yaklaþým
kayýtdýþý ekonomiyi, kayýtdýþý faaliyetin
niteliðine göre tanýmlamaktadýr. Bu nedenle, kayýtdýþý ekonomi tanýmlamalarýna dahil
edilen unsurlar da ister istemez deðiþken
olmaktadýr (Fleming, Roman ve Farrell,
2000: 387-409).
Thomas, kayýtdýþý ekonominin resmi bir
tanýmlamasýnýn yapýlmasýnýn zor olduðuna
iþaret ederek, kayýtdýþý ekonomiyi kýsaca
“ulusal gelir hesaplarýna kayýtlý olmayan
faaliyetler” þeklinde tanýmlamaktadýr.
Schneider ve Enste de benzer bir taným
yaparak, kayýtdýþý ekonomiyi “resmi
GSMH’ya katkýda bulunmayacak ekonomik
faaliyetlerin tümü” olarak tanýmlamaktadýr.
Smith ise, ister yasal, isterse yasa dýþý olsun,
GSMH hesaplamalarýna dahil edilemeyen
piyasaya dayalý tüm mal ve hizmet üretimi-
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ni kayýtdýþý ekonomi olarak nitelendirmektedir. Alternatif yaklaþým, kayýtdýþý ekonomik
faaliyetlerin açýkça kayýtdýþý faaliyetlerin
belirli niteliklerine göre tanýmlanabileceðini
ifade eder. Feige resmi ekonomik faaliyet ile
kayýtdýþý faaliyet arasýndaki farký “bir
faaliyet, oyunun yerleþik ve geçerli kurumsal
kurallarýna baðlý olup olmamasýna göre….,
yerleþik kurallara baðlýlýk resmi ekonomideki katýlýmý oluþturur.…. oysa, yerleþik kurallardan kaçma ya da bu kurallara uymama
resmi olmayan ekonomideki katýlýmý oluþturur.” þeklinde açýklamaktadýr (Fleming,
Roman ve Farrell, 2000: 387-409). Loayza
da kayýtdýþý ekonomiyi “benzerleri niteliðindeki faaliyetlerin düzenlendiði (kontrol
edildiði) yasal ve sosyal bir çevrede,
toplumun kurumlarý tarafýndan düzenlenmeyen faaliyetler bütünü” olarak tanýmlamaktadýr (Loayza, 1997: 1).
Ancak her iki yaklaþým kayýtdýþý ekonomiyi
genel olarak karþýlaþtýrýlabilir dört gruba ayýrmaktadýr: suça iliþkin olanlar, kurallara aykýrý
olanlar, hanehalký ile iliþkili olanlar ve
informel sektörler. Suça iliþkin olanlar(suç
ekonomisi), yasadýþý uyuþturucu ticareti ve
üretimi gibi, yasa-dýþý üretilen mal ve
hizmetleri içermektedir. Kuralsýz sektör,
yasal olarak üretilen, vergi kaçýrma vb. yollarla ilgili yasal kurumlardan gizlenen mal ve
hizmet üretimi olarak tanýmlanmaktadýr.
Hanehalký sektörü hanehalký üretimini kapsar. Ýnformel sektör de, düzenlenmemiþ
mikro teþebbüsler gibi, yasanýn avantajlarýndan yararlanamayan ancak maliyetlerinden
de kaçýnabilen ekonomik faaliyetleri kapsamaktadýr (Fleming, Roman ve Farrell,
2000: 387-409).
En geniþ anlamýyla kayýtdýþý ekonomi, resmi
istatistiklere yansýmayan yasal-yasa dýþý bütün
üretim faaliyetlerini kapsar. Burada üretim
kavramýnýn sýnýrý, kumar, uyuþturucu ticareti
gibi illegal de olsa ekonomik deðer yaratan
faaliyetleri, paranýn deðiþim aracý olarak kullanýlmadýðý mal veya hizmet deðiþimini ve
üreticinin kendi tüketimine yönelik olarak
ürettiði mal ve hizmetleri kapsarken, hýrsýzlýk
ve gasp gibi ekonomide katma deðer yaratmayan faaliyetleri kapsamaz.

2. DÜNYA’DA VE TÜRKÝYE’DE
KAYITDIÞI EKONOMÝNÝN
BOYUTU
Ekonomik faaliyetin kamu organizasyonlarýndan gizlenmesinde (istihdam yaratma,
yüksek vergi yükünden kaçýnma vb. gibi),
bazen haklý nedenler bulanabilirse de, kayýtdýþý ekonomi bütün dünya ülkelerinde gündeme getirilen ve tartýþýlan bir konudur
(Altuð, 1994: 5). Bugün, dünya ekonomisinin dikkati çeken önemli özelliklerinden
biri, kayýtdýþý ekonominin hacminin hýzla
büyümesi ve kayýtdýþý ekonomi ile nasýl
mücadele edilmesi gerektiði hususunda bir
konsensüsün bulunmamasýdýr.
Tablo 1: Bazý Geliþmiþ ve Geliþmekte
Olan Ülkelerdeki Kayýt Dýþý Ekonomi
Tahminleri (%)
Ülke
ABD
Ýsviçre
Almanya
Ýtalya
Arjantin
Japonya
Avustralya
Kanada
Belçika
Kore
Brezilya
Meksika
Danimarka
Norveç
Fransa
Portekiz
Hollanda
Rusya
Ýngiltere
Þili
Ýrlanda
Uruguay
Ýspanya
Y. Zelanda
Ýsveç
Yunanistan

Maksimum
13.9
10.2
15.2
24.0
21.8
13.7
15.3
13.5
22.0
38.0
38.2
49.0
17.8
16.7
13.8
16.8
13.5
41.6
13.6
37.0
20.7
35.2
23.9
12.0
17.0
27.2

Minumum
10.0
6.9
10.4
10.0
21.8
8.5
15.3
1.3
15.3
38.0
29.0
27.1
9.4
5.9
10.4
15.6
11.8
27.0
7.2
18.2
7.8
35.2
16.1
7.0
10.6
21.2

Dünya kayýtdýþý
ekonomisinin
dünya GSMH’sý
payýndaki büyüme,
özellikle dünya
kayýtdýþý
ekonomisinin,
dünya
ekonomisinden
%0.2-0.5 daha
hýzlý büyüdüðünü
göstermektedir.

Kaynak: Prokhorov, 2001:48-49.
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Dünya kayýtdýþý ekonomi
larý þeklinde bir kýsýr döngüye sebep
toplamýnýn dünya reel GSMH’sýnolmasý ve dünya kayýtdýþý ekonomisinin
daki payý önemli bir boyuta ulaþmýþtýr.
büyümesi,
Tablo 1 yakýn zamanlarda Friedman,
• Hatalý ekonomik istatistikler nedeniyle
Schneider, Enste, Giles ve diðerleri tarafýnekonomik politikalarýn oluþturulmasý ve
dan yapýlan bazý geliþmiþ ve geliþmekte olan
yorumlanmasýndaki yanýlmalardan kayülkelerdeki minumum ve maksimum kayýt
naklanan tehlikeler,
dýþý ekonomi tahminlerini göstermektedir.
• Dünya kayýtdýþý ekonomisinin resmi
Bu sonuçlarýn güvenilirliði tartýþmalý olsa da,
ekonomi üzerindeki etkilerinin belirsizliði.
yapýlan en ýlýmlý hesaplamalar bile dünya
kayýtdýþý ekonomisinin büyüklüðünün, dünBu endiþelerin bir sonucu olarak dünya
ya reel GSMH’sýnýn %10’nunu aþtýðýný
kayýtdýþý ekonomisinin tanýmlanmasý, ölgöstermektedir. 2000 yýlýnda dünya kayýtdýþý
çülmesi ve resmi ekonomi üzerindeki etkiekonomi hacminin 4 trilyon dolarý aþtýðý
lerinin analizine iliþkin akademik ilgi, son
hesaplanmaktadýr ki, bu rakam hemen
yýllarda yeniden canlanmaya baþlamýþtýr
hemen yýllýk dünya mal ihracatý toplamýna
(Prokhorov, 2001: 4-6).
eþittir. Yine ampirik kanýtlar dünyadaki kayýtdýþý ekonominin son yýllarda hýzla
Tablo 2: Türkiyede Kayýtdýþý Ekonomi
büyüdüðüne iþaret etmektedir. Dünya kayýtTahminleri(%)
dýþý ekonomisinin dünya GSMH’sý
payýndaki büyüme, özellikle dünya Araþtýrmacý
Yýl Yöntem
Tahmin(%)
kayýtdýþý ekonomisinin, dünya eko1992 Vergi yaklaþýmý
35
nomisinden %0.2-0.5 daha hýzlý O. Altuð
büyüdüðünü göstermektedir. Ayrýca T. Derdiyok
1989 Vergi yaklaþýmý
46,94
günümüzde dünya kayýtdýþý eko1989 Ekonometrik
18
nomisinin organizasyonel, coðrafik D. Hakioðlu
ve kurumsal yapýsý çok daha kar- Y. Ilgýn
1998 Nakit oraný
83,1
maþýklaþmýþ ve onu resmi ekonomi1993 Nakit oraný
54,3
den ayýrmak zorlaþmýþtýr. Dünya
1992 Ekonometrik
45,3-53,9
kayýtdýþý ekonomisi zayýf kurumsal
30-61
yapýlarý ile yalnýzca geliþmekte olan Z. Kasnakoðlu, 1997 Nakit oraný
1997 Ekonometrik
9-13
ülkelerle sýnýrlandýrýlamamaktadýr. M. Dayýoðlu,
Ýþlem hacmi
31
Son yýllarda yapýlan tahminler, E. Erdil
ABD, Almanya ve diðer Batý Avrupa
ülkelerindeki kayýtdýþý ekonominin
büyüklüðünün geçiþ ve geliþmekte
olan ekonomilerle kýyaslanabilir bir
büyüklüðe ulaþtýðýný göstermektedir. Politik yolsuzluklar ve para aklama, dünya kayýtdýþý ekonomisinin
resmi ekonomiyle bütünleþmesini
saðlamaktadýr.

L. Koçoðlu

1987

Duyarlýlýk analizi

A. F. Özsoylu

1990

Nakit Oraný

A. Temel,
A. Þimþek,
K. Yazýcý

1991

Vergi yaklaþýmý
Ekonometrik

R. Yamak

1994

Ekonometrik

Dünya kayýtdýþý ekonomisinin hacminin
geniþlemesi ve hýzla büyümesi politika
yapýcýlarý için birçok endiþeye neden olmaktadýr. Bu endiþelerden önemli olanlarýný þu
þekilde sýralamak mümkündür ;
• Vergi ve sosyal güvenlik sistemini
aþýndýrarak, vergi kayýplarý ve bütçe açýk-
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19,6-26,50
11,7
16,4-29,9
7,88
10

Kaynak: DPT, 2001: 11.

Türkiye’de de kayýtdýþý ekonominin büyüklüðünü belirlemek için çeþitli çalýþmalar
yapýlmýþtýr. Ancak, çalýþmalarda kullanýlan
tanýmlarýn ve metotlarýn farklý olmasý
nedeniyle farklý sonuçlara ulaþýlmýþtýr.
Yukarýdaki tablo Türkiye’de kayýtdýþý ekonominin boyutuna iliþkin bir fikir verebilir.
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Þekil 1 ise Çetintaþ ve Vergil’den alýnan kayýt
dýþý ekonomi tahminini göstermektedir.
1971-2000 dönemini kapsayan ve nakit
para talebi yöntemi kullanýlarak yapýlan
çalýþmada, 2000 yýlýnda Türkiye’de kayýtdýþý
ekonominin büyüklüðü %24,7 olarak tahmin edilmiþtir. 1971 yýlýnda Türkiye’deki
kayýtdýþý ekonominin resmi ekonomiye
oraný GSYÝH’nýn yaklaþýk %18,7’si iken,
özellikle 1990 yýlýndan sonra kayýt dýþý
ekonomi hýzla büyüyerek 1995 yýlýnda
%31’e yükselmiþtir. 2000 yýlýnda kayýtdýþý
ekonominin hacmi 38 katrilyon, resmi
ekonomiye oraný da yaklaþýk %25’dir (Çetintaþ ve Vergil, 2003: 15-30)
Þekil 1: Türkiye’de Kayýtdýþý Ekonomi
(GSYÝH’nýn %)

3. TÜRKÝYE’DE KAYITDIÞI
EKONOMÝNÝN FAYDA ve
MALÝYET ANALÝZÝ

3.1.1 Vergi Yükü
Vergi yükü ile kayýtdýþý ekonomi arasýnda
pozitif bir iliþki bulunmaktadýr. Firmalarý
kayýtdýþýna kaymaya ve bu sektörde
kalmaya zorlayan temel neden yüksek vergi
yüküdür. Firmalardan alýnan vergiler devlet
gelirlerinin önemli bir kaynaðýný oluþturur.
Yasal olan firmalar kamu organizasyonlarýna
kayýtlý bulunduklarý ve nispeten daha kolay
denetlenebildikleri için vergi hasýlatýnýn da
cazibe merkezini oluþturur. Özellikle
ekonomik krizlerde devlet, vergi oranlarýný
artýrarak ve/veya ek vergiler koyarak hem
gelirini artýrmaya, hem de kötü kamu yönetimini gizlemeye çalýþýr. Vergi yükünün çok
daha yüksek olduðu bazý ülkelerde kayýtdýþý
ekonomi tahminlerinin düþük çýkmasý, aslýnda kayýtdýþý ekonominin temel nedeninin
“kötü kamu yönetimi” olduðunu göstermektedir. Dolayýsýyla, sürekli vergi kanunlarýnda
deðiþiklik yapmak sorununun sadece özel
sektör boyutuna takýlmak demektir ki, bu da
kayýtdýþýlýðý, kattýðý belirsizlik nedeniyle
daha cazip hale getirmek demektir (Savaþan
ve Duman, 2002: 12-13).
Þekil 2: Dünyada ve Türkiye’de Vergi
Yükü (Sosyal Güvenlik Primleri Dahil
Toplam Vergiler / GSYÝH’nýn %)

Bir firmanýn kayýtlý ve kayýtdýþý ekonomi
arasýndaki tercihi yalnýzca kýsýtlarý ile açýklanamaz. Firmalar bir taraftan kurumsal özelliklerini ve kaynak sýnýrlamalarýný dikkate alýrken,
diðer taraftan kayýtlý ekonominin maliyet ve
faydalarýný karþýlaþtýrarak ya kýsmen ya da
tamamen kayýtlý olmayý tercih ederler.

Firmalar bir
taraftan kurumsal
özelliklerini ve
kaynak
sýnýrlamalarýný
dikkate alýrken,
diðer taraftan
kayýtlý ekonominin
maliyet ve
faydalarýný
karþýlaþtýrarak ya
kýsmen ya da
tamamen kayýtlý
olmayý tercih
ederler.

3.1 KAYITLI OLMANIN
MALÝYETLERÝ
Firmalarý kayýt dýþýna iten temel neden
maliyetlerdir. Firma faaliyetini kayýt dýþýnda
gerçekleþtirdiðinde yasal yükümlülüklerinden kaynaklanan maliyetlerden kaçýnmýþ
olacaktýr. Genel olarak yasal bir konumda
bulunmanýn maliyetleri üç bölüme ayrýlarak
incelenebilir; vergi yükü, vergi dýþýndaki
yasal yükümlülükler (düzenlemeler) ve
bürokratik iþlemler.

*GSYÝH’nýn %45’ini kayýtdýþý sektörün oluþturduðu hesaplamaya dahil edildiðinde, kayýtlý
ekonominin katlandýðý gerçek vergi yükü
oraný

Kaynak: TÝSK, 2001: 17.
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Ülkemizde kamu yönetimindeki bozukluðu ve verimsizliði
gizleyen vergi politikalarý doðal olarak,
kayýtlý sektörü cezalandýrmakta ve kayýtdýþýlýðý teþvik etmektedir. Kayýtdýþý sektörün ekonomideki payýnýn bugün hýzla
büyümesinde uygulanan yanlýþ vergi politikalarýnýn önemli katkýsý vardýr. Türkiye’de
vergi reformlarý neredeyse kayýtlý sektörü
vergilendirme cezalarýna dönüþmüþtür.
Dünya’ya göre Türkiye’de toplumun genel
vergi yükü çok düþük olsa da kayýtlý sektörün vergi yükü çok yüksektir. Türkiye’de
þirketlerin kurumlar vergisinden doðan yükü
%43 iken, bu oran geliþmiþ ülkelerde %15%25 arasýnda deðiþmektedir (TÝSK, 2001:
18). Þekil 2’de görüleceði gibi, 2000 yýlý
itibariyle ülkemizde kayýtlý sektörün taþýmak
zorunda kaldýðý reel vergi yükü milli gelirin
%48’i iken, ayný oran ABD’de %30,
Japonya’da %29, Avrupa Birliði ülkelerinde
%42’dir ve Avrupa Birliði ülkelerinin hemen
hemen tamamý firmalar üzerindeki vergi
yükünü hýzla azaltmaya çalýþmaktadýr.
Birçok Avrupa Birliði ülkesi ya vergi oranlarýný düþürmüþ, ya da vergi mevzuatýný
kayýtdýþýlýðý azaltacak þekilde yeniden
düzenlemiþtir.
Özet olarak, ülkemizde kayýtdýþý ekonominin hacmi de
dikkate alýndýðýnda (kayýtlý
firmalarýn sayýca nispeten az
olmasý) marjinal vergi oranlarýnýn
çok
yüksek olduðu, dolayýsýyla
kayýt altýna girmenin büyük
bir
maliyet
yükleyeceði
açýktýr.

3.1.2 Vergi Dýþý Yasal Yükümlülükler
Düzenlemeler de kayýtdýþý ekonominin
önemli bir nedenidir. Kayýtdýþý ekonomiye
iliþkin birçok çalýþma, düzenlemelerin
yoðunluðu ile kayýtdýþý ekonomi arasýnda
pozitif bir iliþkiye iþaret etmektedir.- ancak,
suç ekonomisinde mücadeleye yönelik
olarak getirilen düzenlemeler kayýtdýþý
ekonomi üzerinde negatif bir etkiye sahiptir
(Prokhorov, 2001: 21-22). Çevrenin ve
tüketicinin korunmasý, iþçilerin refahýnýn
artýrýlmasý gibi çok deðiþik formlardaki bu
tür düzenlemeler, kaynaklarýn tahsisi ve üretim etkinliðinin kontrolünde önemli araçlar
olsa da, firmalar açýsýndan önemli birer
maliyet unsurudur. Bunlarýn içerisinde firmalar açýsýndan en sýnýrlayýcý ve maliyetli
olaný, iþçinin refahýna yönelik olarak yapýlan
düzenlemelerdir. Teoride, çalýþanlarýn
refahýný yükseltmeyi amaçlayan bu düzenlemeler, asgari ücret, iþçiye ücreti dýþýnda
ödenen yardýmlar, sosyal güvenlik, daha az
çalýþma saatleri, uzun tatiller, erken
emeklilik, tazminatlar, sendika korumasý
ismiyle çok deðiþik formlar alabilmektedir.
Þekil 3: Çalýþýlan Süreye Ýliþkin Ücretin
Toplam Ýþgücü Maliyeti Ýçindeki Payý
1999 (%)

Kaynak: TÝSK, 2000: 60.
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Özellikle kobiler açýsýndan kayýtlý ekonomideki maliyetlerin önemli bir kýsmýný,
çalýþanlarýn refahýný artýrmaya yönelik
olarak getirilen yasal düzenlemeler
oluþturur. Buna tepki olarak da iþverenler, genellikle kayýtlý iþçi
sayýsýný düþük tutmaya, ihtiyaç
anýnda gerekli iþgücünü kayýtdýþý
sektörden ikame etmeye çalýþýr.
Tokman, iþgücü piyasasýndaki
düzenlemelere iliþkin maliyetlerin,
Latin Amerika’daki küçük firmalar
için kayýtlý sektördeki maliyetlerin
en önemli kýsmýný oluþturduðunu
ve bu tür düzenlemelerin, iþgücü
maliyetlerini yaklaþýk %20 oranýnda artýrdýðýný ifade etmektedir.
Nipon ise, Tayland’daki kayýtdýþý
firmalarýn iþ kanunundaki yükümlülüklerinden kaçýnarak, iþgücü
ücretlerinden %13 ile %22 arasýnda tasarruf saðladýklarýný belirtmektedir. Endüstrideki kayýtdýþý
iþgücünü oluþturan bu iþçilere
daha düþük ücret ödenmekte, iþ
güvenceleri bulunmamakta ve
ücret dýþýnda hiçbir sosyal yardým
ödenmemektedir. Bu durum, ayný
zamanda bir çok geliþmekte olan ülkedeki
iþgücü piyasasýnýn da yapýsýný göstermektedir.
Türkiye’deki iþgücü piyasasý da benzer bir
yapý sergilemektedir. Ülkemizde firmanýn
çalýþanlara ödediði paranýn yaklaþýk üçte
ikisi üretim ve verimlilik artýþýyla iliþkisiz
ücret dýþýndaki giderlerden oluþmaktadýr.
Konuya çalýþýlanlar açýsýndan yaklaþýldýðýnda da benzer bir durumla karþýlaþýlmaktadýr. Fakat ödemeler içerisinde çýplak
ücret payýnýn yüksek, yan ödemeler
payýnýn düþük olmasý gerekir. Þekil 3 çalýþma karþýlýðý ücretin toplam iþgücü maliyeti
içindeki payýný göstermektedir. Toplam
iþgücü maliyeti içinde çalýþma karþýlýðý
ücretin payýnýn en düþük olduðu ülke
Türkiye’dir. Yeni Zelanda ve Danimarka
gibi ülkelerde bu pay %81.6 iken,
Türkiye’de 1999 yýlý itibariyle bir iþçinin
çalýþtýðý sürelere karþýlýk almýþ olduðu
ücretin payý %39.5’dir.

Þekil 4: Ülkeler Ýtibariyle Ýþverenin
Ýstihdama Ýliþkin Yasal Yükümlülüklerinin
Toplam Ýþgücü Maliyeti Ýçindeki Payý 1999 %

Toplam iþgücü
maliyeti içinde
çalýþma karþýlýðý
ücretin payýnýn en
düþük olduðu ülke
Türkiye’dir.
Yeni Zelanda ve
Danimarka gibi
ülkelerde bu pay
Kaynak: TÝSK, 2000: 64.

Þekil 4 ülkeler itibariyle iþverenin istihdama
iliþkin yasal yükümlülüklerinin toplam
iþgücü maliyeti içindeki payýný göstermektedir. 1999 yýlý itibariyle iþverenin istihdama
baðlý yükümlülüklerin toplam iþgücü maliyeti içindeki payý bazý ülkelerde %3’lere
kadar gerilemiþ iken, Türkiye’de %20,9’dur.
Bu yüksek maliyetler, hem istidamý azaltmakta, hem de çalýþanlarý kayýtdýþýna kaymaya ve firmalarý da kayýtdýþý istihdama
yöneltmektedir. Çünkü bu maliyetler, daha
fazla iþçi çalýþtýrmak veya çalýþanlara daha
fazla ücret ödemek için yeterli bir büyüklük
arz etmemektedir. Bu nedenle tüm ülkeler
net ücretin iþgücü maliyeti içindeki oranýný
artýrmaya çalýþmaktadýr. Sosyal yardýmlar ve
sosyal güvenlik primleri gibi maliyetlerden
kaynaklanan iþgücü maliyetlerinin azaltýlmasý, kayýtdýþý istihdamý dolayýsýyla,
kayýtdýþý ekonomiyi kayýt altýna almanýn en etkin çözüm yollarýndan
biri olarak görülmektedir.

%81.6 iken,
Türkiye’de 1999
yýlý itibariyle bir
iþçinin çalýþtýðý
sürelere karþýlýk
almýþ olduðu
ücretin payý
%39.5’dir.
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3.1.3 Bürokratik Ýþlemler
Kayýtdýþý ekonomiyi geniþleten bir diðer
faktör o ülkedeki bürokrasinin yoðunluðu
ve karmaþýklýðýdýr. Gerek sektöre giriþte,
gerekse giriþten sonra harcanan zaman ve
masraf kayýtlý sektörde kalmanýn önemli bir
maliyetidir. Türkiye’de idari yapýlanmada
geçmiþten günümüze uzanan bürokrasinin
karmaþýklýðý, denetim yetersizliði ve birimler
arasýndaki koordinasyon eksikliði gibi olumsuzluklar, hem kayýtdýþý faaliyetleri teþvik
etmekte, hem de bu faaliyetlerin tespitini ve
kayýt altýna alýnmasýný zorlaþtýrmaktadýr
(DPT, 2001: 6).

ülkemiz ilk sýralardadýr. Türkiye’de bir firma
zamanýnýn %20’sini, devlet tarafýndan yapýlmasý zorunlu kýlýnan iþlemlerin tamamlanmasýnda harcamaktadýr. Ayný oran Orta
Doðu ve Avrupa ülkelerinde %8, Latin
Amerika ülkelerinde %4’dür (Þekil 6).
Dünya ekonomik forumu verilerine göre ise
Türkiye, devlet bürokrasisinin engelleyici
etkisi yönünden 59 dünya ülkesi içinde 10.
sýrada, IMD verilerine göre de 50 ülke
arasýnda 15. sýrada yer almaktadýr (TÝSK,
2001: 35).
Þekil 6: Bürokrasiye Harcanan
Zaman %

Ülkemiz bir þirketin kuruluþu için gerekli
formalite sayýsý bakýmýndan Avrupa’da ilk
sýradadýr. Bir þirket kurabilmek için 19 formalite gereklidir ve en önemlisi bu iþlemler
en az 2,5 ayda sonuçlanmaktadýr. Aksine
ayný þirketi Lüksemburg’da iki, Ýngiltere’de
ise yalnýzca tek bir formalite ile kurmak
mümkündür (Þekil 5).
Þekil 5: Bir Þirketin Kuruluþu Ýçin
Gereken Formalite Sayýsý

Kaynak: TÝSK, 2001: 37-40.

Kaynak: TÝSK, 2001: 37-40.

Yalnýzca giriþte deðil, giriþten sonra harcanan zaman ve maliyet açýsýndan da
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Bürokratik yapý ayný zamanda yolsuzluklarýn
artmasýna neden olarak kayýtdýþýlýðý teþvik
edebilir. Yoðun bürokrasi, yolsuzluklara
uygun bir ortam yaratarak, firmalarýn vergi
yükünü artýrýr. Tablo 3 Türkiye ve diðer bazý
ülkelerdeki yolsuzluk endeksini ve yýllar
itibariyle bu endeksteki geliþmeleri göstermektedir. Türkiye’de 1980’lerde endeks 4
iken, hýzla yükselerek 6.40’a çýkmýþtýr.
Ülkemizde yoðun bürokrasi ve yetersiz
denetim, bir taraftan kayýtlý ekonominin
maliyetini artýrdýðý, diðer taraftan yolsuzluklara uygun bir ortam yaratýp firmalarýn vergi
yükünü artýrdýðý için kayýtdýþýlýðý daha cazip
kýlmaktadýr.

çimento iþveren
Tablo 3: Bazý Ülkelerdeki Yolsuzluk
Endeksi
Ülkeler
Arjantin
Avusturya
Belçika
Brezilya
Çin
Danimarka
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Hindistan
Ýtalya
Japonya
Meksika
Hollanda
Portekiz
Ýspanya
Ýsveç
Ýsviçre
TÜRKÝYE
Ýngiltere
ABD

1980
2,34
2,00
0,25
4,25
0,75
0,50
0,00
0,50
3,75
4,75
2,50
1,25
6,75
0,00
3,25
3,00
0,75
0,00
4,00
2,00

1980
5,06
2,65
1,72
5,33
4,87
1,99
1,86
1,59
1,86
5,80
6,33
5,14
2,25
8,13
1,59
5,54
3,18
1,99
1,59
5,94
1,99
1,59

1988
4,09
2,86
2,60
6,49
5,27
1,12
1,12
2,55
1,87
4,95
7,11
5,70
2,75
7,77
0,97
4,50
4,94
1,29
1,00
5,95
1,74
2,24

1995
4,76
2,87
3,15
7,30
7,84
0,68
0,88
3,00
1,86
5,96
7,22
7,01
3,28
6,82
1,31
4,44
5,65
1,13
1,24
5,90
1,43
2,21

1996
6,59
2,41
3,16
7,04
7,57
0,67
0,95
3,04
1,73
4,99
7,37
6,58
2,95
6,70
0,29
3,47
5,69
0,92
0,24
6,46
1,56
2,34

Not: 0=Yolsuzluk yok ; 10=Tam yolsuzluk
Kaynak: Corruption Perceptions Index.

3.2 KAYITDIÞILIÐIN
MALÝYETLERÝ
Kayýtdýþýlýðýn maliyeti artýnca, firmanýn
kayýtlý olma güdüsü de çok daha güçlü olur.
Kayýtdýþý firmalar genellikle üç tür maliyetle
karþý karþýyadýr. Ýlki kayýtdýþýlýðýn tespiti
halinde katlanýlmasý gereken cezalar, ikincisi
kamu hizmetlerinden faydalanamamak,
ahlaki deðerlere olan baðlýlýktýr.
3.2.1 Cezalar
Kayýtdýþýnda aktif olmayý engelleyen en
önemli faktör beklenen cezalardýr. Bu
maliyet; yakalanma ihtimali ve cezanýn
büyüklüðü olmak üzere iki unsurdan oluþur.
Kayýtdýþý faaliyetlere yönelik cezalar genellikle çok katýdýr. Örneðin Soto’nun yaptýðý
araþtýrmada kayýtdýþý firmalar, gayrisafi gelir-

lerinin %10’u ile 15’ini kamu görevlilerine
rüþvet olarak öderken, kayýtlý firmalar
gayrisafi gelirlerinin sadece
1997 1998 1999 2000 2001
ortalama %1’i
7,19 7,00 7,00 6,50 6,50
kadar
rüþvet
2,39 2,50 2,40 2,30 2,20
v e r m e k t e d i r.
4,75 4,60 4,70 3,90 3,40
Yakalanan fir6,44 6,00 5,90 6,10 6,00
malar genellikle
7,12 6,50 6,60 6,90 6,50
fiziksel sermaye
0,06 0,00 0,00 0,20 0,50
stoklarýndan ya
0,52 0,40 0,20 0,00 0,10
da üretimleri3,34 3,30 3,40 3,30 3,30
nin önemli bir
1,77 2,10 2,00 2,40 2,60
kýsmýndan vaz4,65 5,10 5,10 5,10 5,80
geçmek zorun7,25 7,10 7,10 7,20 7,30
da kalýrlar. Bü4,97 5,40 5,30 5,40 4,50
yük ölçekli ve
3,43 4,20 4,00 3,60 2,90
sermaye yoðun
7,34 6,70 6,60 6,70 6,30
firmalarýn yaka0,97 1,00 1,00 1,10 1,20
lanmasý nispe3,03 3,50 3,30 3,60 3,70
ten daha kolay
4,10 3,90 3,40 3,00 3,00
olduðu için fir0,65 0,50 0,60 0,60 1,00
malar da kayýt1,39 1,10 1,10 1,40 1,60
dýþý faaliyetle6,79 6,60 6,40 6,20 6,40
rinin büyüklü1,78 1,30 1,40 1,30 1,70
ðünü küçültür2,39 2,50 2,50 2,20 2,40
ler.
Bununla
birlikte, sermaye
gelirini kaçýrmak emek gelirini kaçýrmaktan
çok daha kolaydýr. Bu eðilim, kayýtdýþý firmalarýn yakalanmama çabalarýný artýrarak,
optimal emek-sermaye tercihini ve ölçek
ekonomileri elde etmelerini engeller.
Ekonomide verimlilik kaybýna neden olur ve
ekonominin kayýt altýna alýnmasýný
güçleþtirir (Loayza, 1997: 7-9).
Ancak yüksek cezalardan, yine yasal
olmayan yöntemlerle daha düþük bir
maliyetle kaçýnma olasýlýðý, bu tür bir caydýrýcý politikanýn etkinliðini önemli ölçüde
sýnýrlayabilir. Etkinliðin azalýþý ölçüsünde
yüksek cezalar diðer yasadýþý faaliyetlerin
alanýný geniþletebilir. Özellikle uyuþturucu,
kaçakçýlýk vb. kayýtdýþý sektörlerde, yüksek
orandaki cezalarýn amaca zararý dokunmadýðý sürece etkinliði azalacaktýr.
Kayýtdýþý sektörde faaliyet gösterenler,
yakalanmamak için çok daha büyük
bir suç iþleme eðiliminde olacaktýr.
Sonuçta
kayýtdýþý

Ülkemiz bir
þirketin kuruluþu
için gerekli
formalite sayýsý
bakýmýndan
Avrupa’da ilk
sýradadýr. Bir
þirket kurabilmek
için 19 formalite
gereklidir ve en
önemlisi bu
iþlemler en az
2,5 ayda
sonuçlanmaktadýr.
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faaliyetler hem daha aðýr
cezalar gerektiren, hem de gözlemlenmesi ve etkilenmesi daha zor
bir faaliyet olacaktýr. Genellikle mafya
olarak isimlendirilen organize suç örgütü/örgütleri etkin ve hakim olmaya
baþlayacaktýr (Frey ve Schneider, 2000:
9-10).
Þekil 7: Kurumlarda Algýlanan Rüþvet ve
Yolsuzluðun Yaygýnlýðý

Kaynak: Adaman, Çarkoðlu ve Þenatalar, 2001.

çýkma ya da kayýtdýþýnda kalma ihtimali o
derece azalýr. Çünkü mükellef, vergi denetiminin etkin ve yakalanma þansýnýn yüksek
olduðunu bildiði ölçüde, vergiye karþý yasal
sorumluluklarýný yerine getirmekten kaçýnmayacaktýr. Türkiye’de kayýtdýþý ekonominin ortaya çýkýþý ve hýzla büyümesine
neden olan en önemli faktörün, vergi
idaresinin denetim konusundaki yetersizliði
olduðu, hemen herkesin ortak görüþünü
oluþturmaktadýr. Denetim yetersizliði
Türkiye’yi bir vergi cennetine dönüþtürmüþtür (Koban). Ülkemizde vergi mükelleflerinin ancak %3-4’ü incelenebilmekte ve
yapýlan bu incelemelerinde yeterince etkin
olduðu söylenememektedir. Yýllar itibariyle
mükellef sayýsýndaki deðiþmeler, mükellef
sayýsýndaki artýþýn, ülke nüfusundaki artýþa
raðmen yetersiz olduðunu göstermektedir.
Mükellef sayýsý nüfustaki artýþa paralel artmamakta, hatta bazý mükellefiyetlerde azalmalar görülmektedir (Tablo 3). Diðer yandan, gelir vergisi mükellef sayýsýnýn hala 15
sene önceki seviyede olmasý bir diðer dikkat
çekici noktayý oluþturmaktýr (Canbaz,
2002:3). Gerek nitelik, gerekse nicelik
bakýmýndan denetim yetersizliði, yakalanma
olasýlýðýný azaltarak diðer faktörlerle birlikte
kayýtdýþýlýðýn maliyetini azaltmakta ve kayýtdýþý faaliyetleri teþvik etmektedir.

Az geliþmiþ ve Türkiye gibi geliþmekte olan
Tablo 4: Yýllar Ýtibariyle
ülkelerde, yüksek ceza oranlarýnýn genellikle
Mükellef Sayýlarý
rüþveti teþvik ettiði dikkate
alýndýðýnda, kayýtdýþý ekonoGerçek
Götürü
minin hacminin küçültülmeUsulde
Usulde
Toplam
sinde caydýrýcý ve etkin bir politiGelir
Gelir
Gelir
Kurumlar
ka olamayacaðý söylenebilir.
Vergisi
Vergisi
Vergisi
Vergisi
Yýllar itibariyle hemen hemen
Mükellefi
Mükellefi
Mükellefi
Mükellefi
her yýl önemli miktarlarda artan Yýllar
Sayýsý
Sayýsý
Sayýsý
Sayýsý
trafik cezalarýna raðmen, Þekil 1989 1,787,804
907,619
2,692,423
131,035
7’de görüleceði gibi kurumlarda 1990 1,859,324
908,893
2,768,216
142,995
algýlanan rüþvet ve yolsuzluk 1995 1,829,995
911,811
2,741,806
319,698
sýralamasýnda trafik polislerinin 1996 1,766,314
881,497
2,647,811
406,830
en üst sýralarda yer almasý bunun 1997 1,780,142
869,721
2,649,863
472,899
açýk bir kanýtýdýr.
1998 1,882,489
837,850
2,720,339
533,282
1999 1,988,007
739,639
2,727,646
560,411
Firmanýn yakalanma olasýlýðýnýn 2000 2,080,877
758,751
2,839,628
581,574
artmasý da, kayýtdýþýlýðýn maliyetini yükseltir. Kayýtdýþý faaliyetler
Kaynak: Maliye Bakanlýðý Gelirler Genel
ne kadar yakýndan izleniyorsa, kayýtdýþýna
Müdürlüðü.
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3.2.2 Kamu Hizmetlerinden
Faydalanamama
Kayýtdýþý ekonomide faaliyet gösteren firmalarýn adalet ve güvenlik gibi kamu
hizmetlerinden ve kredi gibi kamu kaynaklarýndan yararlanma haklarýnýn bulunmamasý bir diðer önemli maliyet unsurudur.
Kayýtdýþý faaliyetler yasal olmadýklarý için iþverenler sermaye ve mal üzerindeki
mülkiyet haklarýný tam anlamýyla kullanamaz. Bu yüzden, kayýtdýþý faaliyetlere iliþkin
sözleþmeler yargý yoluyla icbar edilemeyeceðinden hem deðeri, hem de saðlamýþ
olduðu fayda büyük ölçüde azaltýlmýþ olur.
Bu tür sözleþmeler yapamamak kayýtdýþý firmalar açýsýndan belirsizlikler yaratýr ve ticari
iþlemlerin iþlem ve izleme maliyetlerini
artýrýr. Ayrýca, mülkleri ipotek etme ve transfer etme zorluðu, kayýtdýþý firmalarýn risk
yönetimini ve daha ileri teknoloji kullanýmlarýný sýnýrlar (Loayza, 1997: 8).
Kamu hizmetlerinden beklenen fayda,
diðer bir ifadeyle faydalanýlamayan kamu
hizmetlerinin kayýtdýþý firmalara maliyeti
hukuk sisteminin etkinliðine baðlý olarak
artar ya da azalýr. Ülke vatandaþlarýnýn
mahkemelerin tarafsýzlýðýna güvenlerinin
azalmasý, kamu hizmetlerinin beklenen faydasýný dolayýsýyla kayýtdýþýlýðýn maliyetini
azaltýr. Ülkemizde özel sektörde faaliyet
gösteren firmalarýn %36’sý kendi aralarýnda
düþtükleri anlaþmazlýklarýn çözümünde,
%46’sý da kamu kurumlarý ile düþtüðü
anlaþmazlýklarýn çözümünde, mahkemelerin tarafsýz olamayacaðýna inanmadýklarýný ifade etmektedir. (Adaman, Çarkoðlu
ve Þenatalar, 2001). Bu güvensizlik, bir
taraftan kayýtdýþý ekonominin büyüklüðünü
artýrýrken, diðer taraftan illegal faaliyetlerin
alanýný geniþletmektedir.
Kredi sýnýrlamalarý ve þirketleþme ehliyetsizliði de, kayýtdýþýlýðýn maliyetini artýrýr ve firmalarý kayýtlý sektörde kalmaya zorlar. Kredi
ve þirketleþmenin avantajlarý (yakalanma
olasýlýðýnýn büyüklüðü ile birlikte), sermaye
yoðun büyük ölçekli firmalarýn kayýtlý ekonomide kalmalarýný teþvik eden önemli bir faktördür. Bir ülkede kredi imkanlarýnýn bolluðu

ve kredi almanýn kolaylýðý ölçüsünde (objektif kriterlerde), kayýtdýþýlýðýn maliyetinin yüksek ve özellikle küçük iþletmelerin resmi
ekonomiye kayma ve resmi ekonomide
kalma arzularýnýn daha güçlü olacaðý
söylenebilir. Kredi imkanlarýnýn sýnýrlýlýðý,
kredi kullanýmýnýn zorluðu arttýkça kayýtdýþýlýðýn maliyeti azalýr. Bu durum bir taraftan
küçük iþletmelerin büyümesini önlerken,
diðer taraftan onlarýn kayýtlý sektörde kalabilmek için gerekli maliyetleri karþýlayabilecek güce ulaþmasýný engelleyerek, kayýtdýþý
ekonominin hacmini geniþletir.
Ülkemizde kredi imkanlarýnýn geniþ
olmadýðý açýktýr. Bu kaynak kýsýtýna raðmen,
Türkiye’deki hem para, hem de sermaye
piyasasýndaki mevcut kaynaklarýn büyük bir
kýsmýný da devletin kendisi kullanmaktadýr.
Kalan kredilerden toplam sanayi iþletmelerinin %98’ini oluþturan KOBÝ’lerin kullandýðý miktar ise oldukça yetersizdir. Tablo
4 küçük iþletmelerin tek finansman kaynaðý
olan Halk Bankasý kredilerinin sektörel
daðýlýmýný vermektedir. Tablodan görüleceði
üzere 1999 yýlý itibariyle iþletme baþýna
düþen ortalama kredi miktarý yalnýzca 969
milyon TL’dir.

Mükellef, vergi
denetiminin etkin
ve yakalanma
þansýnýn yüksek
olduðunu bildiði
ölçüde, vergiye
karþý yasal
sorumluluklarýný
yerine getirmekten
kaçýnmayacaktýr.

Tablo 5: Halk Bankasýnýn 1999 Yýlý
Kredilerinin Sektörel Daðýlýmý
Ýþletme
Verilen
Kredi
Baþýna
Kredi
Kullanan Ort. Kred.
Mikt.
Firma
Miktarý
Sektörler (Milyar TL) % Payý
Sayýsý (Milyon TL)
Hizmetler
Madencilik
ve Enerji
Ýmalat
Sanayi
Toplam

800.000 62,88

990.000

808

380

15.789

600.000 36,55 460.000
1.406.000 100,00 1.450.380

1.304
969

6.000

0,57

Kaynak: Karabýçak ve Altuntepe, 2001: 290

Küçük iþletmelerin bu kaynaklarý temin
etmeleri de çok kolay olmamaktadýr. Kredi
talebine bankalarca öyle koþullar getirilmekte-
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dir ki, finansman destekleri
sadece, bu koþullarý karþýlayabilen
büyük iþletmelere yönelmektedir. Kredi
alýnsa dahi miktar, vade, teminat, faiz
açýsýndan elveriþsiz koþullar ortaya konmakta, daha çok sübjektif kriterler belirleyici bir
rol oynamakta ve ekonomideki saðlýksýz
geliþmelerden ve ekonomik krizlerden büyük
ölçüde etkilenmektedir (Karabýçak ve
Altuntepe, 2001: 288-289).
3.2.3 Ahlaki Deðerler
Firmalarýn kayýtlý ekonomide kalmalarýný
teþvik eden bir diðer faktör ahlaki deðerlere
olan baðlýlýktýr. Sorumluluk hissedenler,
yasaklanmýþ bir faaliyette bulunurken sürekli
kendini vicdanen rahatsýz hissedecektir (vicdanen katlanýlmasý gereken maliyet). Bu
maliyet tamamen bir taraftan, vatandaþlarý
devlete olan vergilerini ödemeye zorlayan
vergi ahlaký ve vergi kültürü ile iliþkili iken,
diðer taraftan da toplanan vergilerin nerelere
ve nasýl harcandýðýyla iliþkilidir. Ülkemizde
yukarýda da ifade ettiðimiz üzere kayýtlý sektörün yüksek vergi yükü ve çýkarýlan vergi
aflarý dikkate alýndýðýnda, vergiye karþý bir
direnç oluþma ihtimali çok daha kuvvetli bir
olasýlýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. 1960
yýlýndan 1992 yýlýna kadar Türkiye’de, vergi
affýna iliþkin hükümler taþýyan 15 kanun
düzenlemesi yapýlmýþtýr ki, bu ortalama 2 yýlda bir vergi affý anlamýna
gelmektedir (DPT, 2001: 5). Bu
vergi aflarý, mükelleflerin vergi
sorumluluklarýný zayýflatmasýna neden olarak kayýtlý olmalarýndan
dolayý piþmanlýk duymalarýna, ya
da kayýtdýþýnda olanlarýn, bir rahatsýzlýk duymamalarýna neden olmaktadýr. Toplumun büyük bir kesimi tarafýndan adil olmadýðý düþünülen vergi sistemimiz, mükelleflerin gelirlerini gizleme ve vergiyi
ödememe eðilimlerini artýrarak
kayýtdýþýlýðý ayrýca teþvik etmektedir.
Ülke vatandaþlarýnýn, kamu yönetiminin verimliliðine dair düþünceleri ve kamu yönetimindeki
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bozulmaya iliþkin yargýlarý da mükelleflerin
vergi sorumluluðunu etkiler. Þekil 8
Türkiye’de iþ dünyasý ve hane halkýnýn
kurumlara olan güvenini göstermektedir.
TBMM ve merkezi yönetim, siyasi partilerle
birlikte en az güven duyulan kurumlardýr.
Vatandaþ, devletin kaynaklarý israf ettiðini ve
etkin olmayan verimsiz harcamalarý artýrdýðýný düþünmekte ve mümkün olduðunca daha az vergi ödemeyi tercih etmektedir.
Devletin yapmýþ olduðu harcamalara duyulan bu þüphe doðal olarak vergi bilincinin ve
sorumluluðun zayýflamasýna neden olmaktadýr.

SONUÇ ve DEÐERLENDÝRME
Türkiye’de yasal olarak ekonomik faaliyette
bulunmanýn maliyet ve fayda analizi,
faaliyetini kayýtlý sektörde gerçekleþtirmek
isteyen bir firmanýn, kayýtdýþýlýðýn maliyeti
ile kýyaslandýðýnda, daha yüksek bir
maliyete katlanmak zorunda olduðunu
göstermektedir. Özellikle üretim ve istihdam üzerine getirilen yükler, firmanýn
maliyetlerinin önemli oranda yükselmesine
neden olarak, kayýtdýþý sektörü daha cazip
kýlmakta ve kayýt dýþý ekonominin hacminin
geniþlemesine neden olmaktadýr.
Þekil 8: Kurumlara Güven

Kaynak: Adaman, Çarkoðlu ve Þenatalar, 2001

çimento iþveren
Kayýtdýþý ekonominin küçültülmesine yönelik temel politika, kayýtdýþý faaliyetlere yönelik aðýr cezalar getirerek caydýrýcýlýðý arttýrmaktýr. Ancak caydýrýcý politikalarýn baþarýsý
kesin olmadýðý gibi, bizim gibi geliþmekte
olan ülkelerde uzun dönemde rüþvet ve yolsuzluðu artýrarak, suç ekonomisini geniþletmesinin daha olasý olduðu izlenilmektedir. Dolayýsýyla, kayýtdýþý faaliyetlerin azaltýlmasýnda, cezalandýrýcý bir politika yerine
teþvik edici bir politikanýn uygulanmasý
daha etkin olabilir. Kayýtdýþýlýðýn, daha çok
küçük ölçekli firmalar arasýnda yaygýn
olduðu dikkate alýndýðýnda, bu tür firmalarýn
özellikle finansman sorunlarýnýn çözümünü
kolaylaþtýracak bir kredi sistemi uygulanarak
kayýtdýþý kalmanýn maliyeti artýrýlabilir. Yine,
bu iþletmeler iþletme yönetimi, teknoloji
kullanýmý, pazarlama vb. konularda desteklenerek, kayýt altýna girmeleri daha cazip
hale getirilebilir.
Ancak, Türkiye’de kayýtdýþý faaliyetlerin kayýt
altýna alýnmasýnda ve kayýt dýþý ekonominin
hacminin daraltýlmasýnda, uzun dönemde
uygulanabilecek en etkin politika, kamu
hizmetlerinin etkinliðini artýracak, üretim ve
istihdam üzerindeki vergi ve vergi dýþý yasal
yükleri azaltacak ve/veya vatandaþlýk bilincini artýrarak, kayýtlý ekonomide kalmayý teþvik
edecek pozitif bir yaklaþýmý benimsemektir.
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