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1. SERBEST DIŞ TİCARET VE KORUYUCU DIŞ TİCARET
POLİTİKALARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1. Serbest Dış Ticaret Görüşü
1.2. Dış Ticarette Korumacılık
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Serbest
Dış Ticaret
Görüşü

Dış Ticarette
Korumacılık

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Dış ticarette korumacılığın Okumak, araştırmak ve
nedenlerinin
analiz analiz etmek.
edilebilmesi için serbest dış
ticaret görüşünün temelleri
hatırlatılmaktadır.

Gerek
ithalat,
gerekse Okumak, araştırmak ve
ihracat
bakımından analiz etmek.
korumacılığın
nedenleri
anahatlarıyla
ele
alınmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
Karşılaştırmalı üstünlükler
Mutlak üstünlükler
Genç endüstri görüşü
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Giriş
Başta Adam Smith ve David Ricardo olmak üzere, klasik iktisatçıların esasen serbest
dış ticareti savundukları,dolayısıyla korumacılığa karşı çıktıkları görülmektedir.Bunun doğal
sonucu olarak korumacılığın olumsuz etkilerini öne çıkarma eğiliminde olmuşlardır.Buna
karşın, korumacı politikaların ülke ekonomileri üzerindeki olumlu etkilerini ele alan
J.Bhagwati ve R.Prebisch gibi iktisatçıların gelişmekte olan ülkelerin kalkınabilmeleri
açısından uygulanacak korumacı politikaların önemi üzerinde durdukları görülmektedir.Bu
durum önceleri gelişmiş ülkelerin iktisadi çıkarlarına bağlı olarak serbest dış ticareti
savunmalarına yol açmıştır. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin çıkarları, ihracat
sektörlerine yönelik olanlar da dahil olmak üzere, korumacı politikaların izlenmesini
gerektirmiştir. Ancak, günümüzde gelişmiş ülkelerin de Çin gibi gelişmekte olan ülkelerin
rekabetinden olumsuz etkilenen endüstrilerini koruyucu önlemlere başvurabildiğini belirtmek
gerekir.
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1.1. Serbest Dış Ticaret Görüşü
Adam Smith'e göre,bir ülke hangi malı diğer ülkelere göre daha ucuza üretiyorsa,yani
hangi malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahipse, o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve o malı
ihraç etmeli,mutlak üstünlüğe sahip olmadığı malları da bu mallarda mutlak üstünlüğe sahip
ülkelerden ithal etmelidir.Bu uluslararası uzmanlaşma sayesinde üretim faktörleri etkin bir
şekilde kullanılarak,dünyanın toplam üretim seviyesi yükselecek ve uluslararası ticarete
katılan tüm ülkeler bundan fayda sağlayacaktır.
Adam Smith gibi klasik iktisat okulunun diğer bir temsilcisi olan David Ricardo ise
uluslararası ticarette uzmanlaşmayı mutlak üstünlükler ile açıklamanın mümkün olmadığını
ileri sürmüştür. Çünkü,dünyada iki malın üretiminin yapıldığı varsayımına göre yapılan bir
analizde,bir ülke her iki malın üretiminde de mutlak üstünlüğe sahipse,bu durumda
uluslararası ticaretin olmaması gerekir.Ancak, böyle bir durumda ülke daha fazla mutlak
üstünlüğe sahip olduğu malın üretiminde uzmanlaşırsa,buradaki uzmanlıkta karşılaştırmalı
üstünlükler rol oynayacaktır.Her ülke karşılaştırmalı üstünlüklere sahip olduğu malların
üretiminde uzmanlaşır ve
ihraç ederse,dış ticarete katılan her ülke bundan fayda
sağlayacaktır.
Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlüklere dayanan dış ticaret teorisi neo-klasik
iktisatçılar tarafından bazı düzeltmelerle günümüze uygun hale getirilmiş, sadece emek
maliyetine dayanan maliyet görüşünün yerine fırsat maliyeti kavramı kullanılmaya
başlamıştır.Dış ticareti sadece arz yönünden ele alan dış ticaret teorisi talep analiziyle
tamamlanarak genel denge teorisine ulaşılmıştır.Böylece,karşılaştırmalı üstünlüklere dayalı
uzmanlaşma sayesinde dünyadaki kaynakların rasyonel biçimde kullanılacağı ve serbest dış
ticaret sayesinde,bir bütün olarak dünya refahının artacağı ileri sürülmüştür.Ayrıca,J.Stuart
Mill'in belirttiği gibi,dış ticaretin,kaynakların daha etkin kullanımını sağlama şeklindeki
doğrudan etkisinin yanı sıra,piyasanın genişlemesiyle daha ileri düzeyde iş bölümüne ve
teknolojik gelişmelere yol açan dolaylı etkisi meydana gelecektir.
Buna karşın, sanayileşmiş ve özellikle sanayileşmekte olan ülkelerde bu serbest dış
ticaret felsefesine tamamen ters düşen koruyucu politikaların izlendiği görülmektedir.
Ticarette korumacılığın üreticiler ve tüketiciler açısından maliyetinin olması,serbest ticaretin
özellikle küçük ve kalkınmakta olan ülkelerde ölçek ekonomilerinden kaynaklanan önemli
kazançlar sunmasının yanı sıra, selektif tarife ve ihracat sübvansiyonlarının bazı durumlarda
ulusal refahı teorik olarak arttırmasına rağmen gerçekte çeşitli çıkar gruplarının hükümet
politikalarını etkileyerek,dış ticarete müdahale programlarını gelirin kendilerine yeniden
dağılımını sağlayacak bir araç haline dönüştürmeleri yadsınamayacak gerçeklerdendir.
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Yine, korumacı politikalardan ayrılarak serbest dış ticarete geçilmesi esasen topluma
sağlanan faydalarına karşılık, belirli uzmanlaşmış üretici gruplarınca katlanılacak daha küçük
maliyetlerin paylaşımının politik olarak sorun çıkarmaması beklenirken,uygulamada dış
ticaretin serbestleştirilmesinden potansiyel olarak zararlı çıkacak grupların sürekli olarak bunu
engellemeye çalışmaları da şaşırtıcı olmaz..

1.2. Dış Ticarette Korumacılık
Ülke savunması ve savaşlar ile kendi kendine yetme amacı gibi iktisadi olmayan
gerekçeleri bir yana bıraktığımızda, dış ticarette korumacılığa ilişkin görüş ve gerekçeler;
genç endüstri görüşü, optimum tarife görüşü,ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi
görüşü,karşılaştırmalı üstünlüklerde ani kaymalara karşı önlem gerekçesi,çıkar grupları
yaklaşımı ve ihracata yönelik dış ticaret politikası olmak üzere altı başlık altında ele
alınabilir.Bunlara ithal ikameci kalkınma stratejileri çerçevesinde izlenen ithal ikameci
endüstrileri koruyucu dış ticaret politikalarını da eklemek mümkündür.Ancak koruyucu
etkileri ve arkasında yatan gerekçeler nedeniyle genç endüstri görüşü ile ithal ikameci
kalkınma stratejileri çerçevesinde izlenen ithal ikameci endüstrileri koruyucu dış ticaret
politikalar birbirine çok benzemektedir.Doğal olarak, ithal ikameci kalkınma stratejileri
çerçevesinde, ülkenin sanayileşmiş gelişmiş bir ülke olana kadar sürdürülmesi gereken ithal
ikameci endüstrileri koruyucu dış ticaret politikalarının kapsamı ve felsefi temelleri, esasen
belli başlı endüstrilerin korunmasına yönelik genç endüstri görüşüne ilişkin olanlardan
farklıdır. Fakat, dersin kapsamı itibarıyla ithal ikameci kalkınma stratejisi ayrıca ele
alınmayacak, ithal ikameci endüstrilerin korunmasına yönelik genç endüstri görüşünün ele
alınmasıyla yetinilecektir.
Genç Endüstri Görüşü
Günümüzde stratejik sektörlerin desteklenerek ülke refahının artırılması görüşüne
benzer görüş daha önce genç endüstrilere yardım edilmesi şeklinde ortaya çıkmıştır. Genç
endüstri tezi John Stuart Mill'in Politik İktisadın Prensipleri adlı eseriyle birlikte uluslararası
ticaret teorisinde kabul görmeye başlamıştır. Genç endüstri görüşü temelde serbest dış ticareti
reddetmez.Ancak,gelişmekte olan ve ilerde gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacak
sanayilerin optimum üretim düzeyine ulaşıncaya değin dış rekabetten geçici olarak korunması
gerektiğini savunmaktadır.
Bu görüş statik karşılaştırmalı üstünlükler yerine dinamik karşılaştırmalı üstünlüklere
dayandığı için,ithal ikameci kalkınma stratejilerinden ayrılmaktadır.Buna göre,başka
ülkelerde daha önce kurulmuş olan sanayi dalı o ülke içinde yeni kurulacak olanlara nazaran
belli bir üstünlüğe sahiptir.İşte bu nedenle,gelecekte gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip
olacak sanayileri optimum üretim düzeyine ulaşıncaya kadar dış rekabetten geçici olarak
korumak gerekmektedir.Bu genç endüstriler kuruldukları zaman yüksek olan
maliyetlerini,geçici koruma sayesinde içsel ve dışsal ekonomilerden faydalanarak uluslararası
piyasalarda rekabet edebilecek bir düzeye indirebilecektir.Bu düzeye ulaşılıncaya kadar,
maliyetlerdeki azalışa bağlı olarak korumanın adım adım azaltılarak kaldırılması gerekecektir.
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Optimum Tarife Görüşü
Optimal tarife esasen tekel gücünün kullanılmasıyla ilgilidir.Dünya piyasalarını
etkileme gücüne sahip bir ülke dış ticaret hadlerini iyileştirmek için korumacılığa
başvurabilecektir.Buradaki amaç,dış ticaret hadlerini iyileştirerek ülke refahını
artırmaktır.Gümrük vergisi yoluyla bir taraftan dış ticaret hadleri iyileşecek,diğer taraftan da
düşen dış ticaret hacmi üretim ve tüketim maliyetlerine neden olacaktır.Böylece, verginin
oranı artırıldıkça,hem dış ticaret hadleri iyileşecek,hem de üretim ve tüketim maliyetleri
oluşacak,oran elde edilecek kazançların hepsi elde edilinceye kadar sürdürülecektir.Burada
önemli olan dış ticaret hadlerinden kaynaklanan kazançların üretim ve tüketim maliyetlerini
geçerek ülkenin net bir kazanç elde etmesidir.Tekel gücüne sahip olunan malların üzerine
konacak ihracat vergisi de aynı çerçevede değerlendirilebilecektir.
Ödemeler Bilançosunun İyileştirilmesi Görüşü
Bu görüş, ithalatı kısıtlayan çeşitli önlem araçlarıyla ithalat için yapılan harcamaların
azaltılması ve böylece ödemeler bilançosundaki açıkların kapatılmasını savunur. İthalatın
azalmasına bağlı olarak,harcamaların yurt içinde kalması sağlanacağından,bu politikayı
izleyen ülkedeki istihdam ve milli gelir düzeyi de artacaktır.
Karşılaştırmalı Üstünlüklerdeki Ani Kaymalar
Hızlı ithalat artışı politik olarak kabul edilemez nitelikteki ekonomik ve sosyal
maliyetleri doğrudan doğruya etkilenen üretken faktörlere yüklemektedir. Buradaki zımni
varsayım ise ani düzenlemenin, kendi yapısından kaynaklanan bir şekilde,yavaş ve dereceli
ayarlamaya göre daha maliyetli ve yıkıcı olduğudur.Böylece,korumacılığa ilişkin geleneksel
argümanlardan farklı olarak,bu argümanda korumacılık, ithal ikameci sektördeki dereceli ve
düzenli ayarlamaya yardım etmede hem adalet hem de etkinlik meselesi olarak ele
alınmaktadır.
Karşılaştırmalı üstünlüklerdeki kaymalardan dolayı ani ithalat artışlarına karşı alınacak
acil önlem, ithalatı kısıtlamak olacaktır. İşte yıkıcı nitelikteki ithalat rekabetinden iç üreticileri
korumak için oluşturulacak acil koruma sisteminin dünya ekonomisini en az etkilemesi ve
arzulandığı gibi işlemesi için ayırımcı olmayan koruma aracının seçilmesi, ilgili tüm taraflar
bakımından en az maliyetli,yani etkin olması ve etkilenen taraflara korumacı aracın ya da
müdahalenin maliyetini adil bir şekilde dağıtması gerekecektir.Bunun için,ihracatçıların
tazmin edilmesine olanak veren, ayırımcı olmayan,sapmaları en aza indiren koruma aracının
seçilmesi gerekmektedir.Ayrıca,seçilen aracın geçici olması zorunludur.
Çıkar Grupları Yaklaşımı
Politik iktisattaki talep tarafında seçmenler ile firmaları ve endüstrileri temsil eden
baskı grupları bulunmaktadır.Bu gruplar hükümete siyasal destek teklifinde bulunarak lobi
faaliyetlerini yürütmektedirler.Böylece,korumacı ticaret politikaları ve bu politikalardaki
değişiklikler siyasal faktörlerce belirlenmektedir.Gelişmekte olan ülkelerde ticaret
politikalarıyla kalkınma stratejileri birbirleriyle iç içe girmiştir.Genç endüstri görüşünü de
temel alarak,çoğu gelişmekte olan ülkede,tarifeler ve kotalar gibi ticaret sınırlamaları yoluyla
daha önce ithal edilen sanayi mallarını yurt içinde üretecek sanayileri geliştirerek
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endüstrileşmeyi hedefleyen ithal ikameci kalkınma stratejileri benimsenmiştir.
İhracata dayalı kalkınma stratejisi çerçevesinde uygulanan dış ticaret politikası da
ihracat sübvansiyonları gibi araçlarla ülkenin ihracat sektörünü koruyucu işlev görmektedir.
Böylece, çeşitli kalkınma stratejilerinin ve buna yönelik dış ticaret politikalarının
oluşturulmasında,rant elde etmek isteyen çıkar gruplarının lobi faaliyetleri önemli
olmaktadır.Korumacılığın maliyeti büyük bir grup arasında dağıtıldığından ve faydaları da
çıkar gruplarına gideceğinden,politikacılar ticaret engellerine karşı daha az bir muhalefetle
karşılaşacaklar,korumacılıktan faydalananlar ise ticaret sınırlamaları için daha başarılı bir
şekilde lobi yapacaklardır.Korumacılığın firmaların karlarının önemli ölçüde artırması
bekleniyorsa,çıkar grubunun oluşmasında grup üyeleri için önemli bir teşvik edici unsur
olacaktır.Gümrük vergisi gibi bir araçla teşvik edilen herhangi bir endüstrideki tüm firmalar
aynı gümrük vergisi oranından yararlanmaktadır.Endüstrideki firma sayısı arttıkça,firma
düzeyinde lobi yapmaya kaynak ayırma isteği azalacaktır.Ayrıca,daha az sayıda üyesi olan
daha küçük gruplarda, bilgi edinme ve koordinasyonu sağlama maliyetleri daha düşük
olduğundan,yapılan lobinin başarılı sonuçlarından yararlanacak bedavacıların kontrol edilerek
disiplin altına alınması daha kolay olacaktır.
İhracata Yönelik Dış Ticaret Politikası
İhracata dayalı kalkınma stratejisine uygun olarak uygulanacak dış ticaret politikası,
ülke mallarının uluslararası piyasadaki rekabet gücünü ihracat sübvansiyonu gibi çeşitli
teşviklerle artırmayı amaçlamaktadır. Bu dış ticaret politikasının ölçeğe göre verim, yaparak
öğrenme vb. gibi hızlandırılmış sanayinin olumlu uzun dönem etkilerini taşıdığı gerekçesiyle
serbest dış ticaret görüşü ile eşdeğer olduğu iddia edilebilmektedir.
Ülke mallarının uluslararası piyasadaki rekabet gücünü çeşitli teşviklerle artırmayı
amaçlayan bu dış ticaret politikası da aslında korumacı bir politikadır. Çünkü, ithal ikameci
strateji ithal edilen malların iç üretimini artırmak için ithal ikameci endüstrileri korumakta,
ihracata yönelik dış ticaret politikası ise ihraç mallarının iç üretimini artırmak amacıyla
ihracata yönelik sanayileri koruyucu teşvikleri kullanmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Uluslararası mal hareketleri giderek hızlandığından dolayı, ülkelerin izledikleri dış
ticaret politikaları büyük önem taşımaktadır. Başta Adam Smith ve David Ricardo olmak
üzere, klasik iktisatçıların esasen serbest dış ticareti savundukları, dolayısıyla korumacılığa
karşı çıktıkları görülmektedir. Buna karşın, korumacı politikaların ülke ekonomileri
üzerindeki olumlu etkilerini ele alan J.Bhagwati ve R.Prebisch gibi iktisatçıların gelişmekte
olan ülkelerin kalkınabilmeleri açısından uygulanacak korumacı politikaların önemi üzerinde
durdukları görülmektedir.
Adam Smith'e göre, bir ülke hangi malı diğer ülkelere göre daha ucuza üretiyorsa, yani
hangi malda karşılaştırmalı üstünlüğe sahipse, o malın üretiminde uzmanlaşmalı ve o malı
ihraç etmeli,mutlak üstünlüğe sahip olmadığı malları da bu mallarda mutlak üstünlüğe sahip
ülkelerden ithal etmelidir. David Ricardo ise uluslar arası ticarette uzmanlaşmayı mutlak
üstünlükler ile açıklamanın mümkün olmadığını, her ülke karşılaştırmalı üstünlüklere sahip
olduğu malların üretiminde uzmanlaşır ve ihraç ederse,dış ticarete katılan her ülkenin bundan
fayda sağlayacağını ileri sürmüştür. Ricardo'nun karşılaştırmalı üstünlüklere dayanan dış
ticaret teorisi neo-klasik iktisatçılar tarafından bazı düzeltmelerle günümüze uygun hale
getirilmiş, sadece emek maliyetine dayanan maliyet görüşünün yerine fırsat maliyeti kavramı
kullanılmaya başlamıştır.
Ülke savunması ve savaşlar ile kendi kendine yetme amacı gibi iktisadi olmayan
gerekçeleri bir yana bıraktığımızda, dış ticarette korumacılığa ilişkin görüş ve gerekçeler;
genç endüstri görüşü, optimum tarife görüşü, ödemeler bilançosunun iyileştirilmesi görüşü,
karşılaştırmalı üstünlüklerde ani kaymalara karşı önlem gerekçesi, çıkar grupları yaklaşımı ve
ihracata yönelik dış ticaret politikası olmak üzere incelenebilir.
Genç endüstri görüşü temelde serbest dış ticareti reddetmez. Ancak, gelişmekte olan
ve ilerde gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacak sanayilerin optimum üretim düzeyine
ulaşıncaya değin dış rekabetten geçici olarak korunması gerektiğini savunmaktadır. Yine,
esasen tekel gücünün kullanılmasıyla ilgili olan optimal tarife görüşüne göre, dünya
piyasalarını etkileme gücüne sahip bir ülke dış ticaret hadlerini iyileştirmek için korumacılığa
başvurabilecektir. İthalatı kısıtlayan çeşitli önlem araçlarıyla ithalat için yapılan harcamaların
azaltılması ve böylece ödemeler bilançosundaki açıkların kapatılması da savunulabilmektedir.
Ayrıca, yıkıcı nitelikteki ithalat rekabetinden iç üreticileri korumak için acil koruma sistemine
de ihtiyaç duyulabilmektedir. Çeşitli kalkınma stratejilerinin ve buna yönelik dış ticaret
politikalarının oluşturulmasında, rant elde etmek isteyen çıkar gruplarının lobi faaliyetlerinin
de rolü olabilmektedir. Son olarak, ihracata dayalı kalkınma stratejisine uygun olarak
uygulanacak dış ticaret politikası, ülke mallarının uluslararası piyasadaki rekabet gücünü
ihracat sübvansiyonu gibi çeşitli teşviklerle artırmayı amaçlamaktadır.
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Çalışma Soruları
1)Ülkelerin ithalatı azaltıcı önlemlere başvurma nedenlerini tartışınız.
2)Genç endüstri görüşünü serbest dış ticaretin sağlanması bakımından değerlendiriniz.
3)Karşılaştırmalı üstünlükler teorisinin dünya kaynaklarının etkin kullanımı bakımından
önemi nedir?
4)İhracata yönelik dış ticaret politikasının ülke kalkınması açısından ne önemi vardır?
5)İhracata yönelik dış ticaret politikasına yönelik araçların korumacı araçlar olup olmadığını
tartışınız.
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2. ULUSLARARASI MAL HAREKETLERİNİ ETKİLEYEN
FAKTÖRLER GÜMRÜK VERGİSİ (İTHALAT VERGİSİ)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.
2.2.

Genel Olarak Gümrük Vergisi
Tam Rekabet Koşullarında Gümrük Vergisinin Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Gümrük Vergisi

Tam Rekabet Koşullarında
Gümrük Vergisinin Etkileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Farklı
gelişmişlik Okumak, araştırmak.
düzeylerinde
ithalat
vergilerinin
kullanılma
gerekçeleri öğrenilecektir.
Tam rekabet koşullarında Okumak, araştırmak.
gümrük
vergisinin
etkilerinin şekil üzerinden
anlaşılması
hedeflenmektedir.
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Anahtar Kavramlar

21

Giriş
Döviz kuru politikasını dışarıda bıraktığımızda uluslararası mal hareketlerini
etkileyen faktörler altı başlık altında toplanabilir. Bunların başında ithalat esnasında alınan ve
en eski mali yükümlülüklerden biri olan gümrük vergisi gelmektedir. Geçmişi çok eskilere
dayanan bu mali yükümlülüğün dışındaki faktörler ithalat ya da ihracatı etkilemeye yönelik
olabilmektedir.
1-Gümrük Vergisi
2-İhracat Sübvansiyonu
3-İhracat Vergisi
4-Tarife Benzeri Engeller
5-İthalata Yönelik Miktar Sınırlamaları (Kotalar)
6-İhracata Yönelik Miktar Sınırlamaları (Gönüllü İhracat Sınırlamaları)
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2.1. Genel Olarak Gümrük Vergisi
Kalkınmanın ilk aşamalarında olan ülkeler; kişi başına düşen milli gelirin düşük
olduğu, ekonominin tam olarak parasallaşmadığı, gelir dağılımının gelişmiş ülkelere göre
bozuk olduğu, fiziksel alt yapının yetersiz olduğu ülkelerdir. Bu ülkelerde özel tüketim
vergisi, arazi vergisi ve/veya tarım ürünleri üzerinden alınan geleneksel vergilerin yanı sıra,
dış ticaret vergileri önemli bir vergi hasılatı kaynağıdır. Belli başlı ham maddeler ya da tarım
ürünlerinin önemli üreticisi olan ülkeler hariç olmak üzere, dış ticaret vergilerinin esasen
ithalat sırasında alındığını da belirtmek gerekir.
Geçmişi çok eskilere dayanan gümrük vergileri, gelir elde etme ve yerli üretimi
korumak amacıyla kullanılabilmekle beraber, kalkınmanın ilk aşamalarında olan ülkelerde
esasen kamu geliri elde etme amacıyla uygulanmaktadır. Doğal olarak, gümrük vergileri bu
tür ülkelerde kamu geliri elde edilmesi bakımından bir takım avantajlara sahiptir. Öncelikle
gümrük vergileri, diğer dolaylı vergilere nazaran idari açıdan daha kolay uygulanmaktadır ve
dolaylı vergilemenin amaçlarına ulaşmada daha uygun bir vergileme aracıdır. İthalat belli
başlı gümrük kapılarından yapıldığından dolayı, nitelikli personel ihtiyacı daha azdır. Etkin
vergileme nedeniyle bu vergilerden elde edilebilecek toplam potansiyel gelir, ülke içindeki
diğer dolaylı vergilerden elde edilebilecek olan gelire nazaran daha fazladır.
Diğer taraftan, kalkınmanın ilk aşamalarındaki ülkelerde bu vergileri bir taraftan
devlete vergi hasılatı sağlama amacıyla kullanırken, diğer taraftan da lüks tüketimin
azaltılması, bazı sektörlerin desteklenmesi gibi hedefleri gözetebilmek mümkündür. Bir kere,
gümrük vergileri, bilhassa lüks nitelikteki tüketim mallarının ithalatı ile ekonomik kalkınma
açısından önemli kabul edilmeyen sermaye mallarının ithalatının kısıtlanması amacıyla da
kullanılabilmektedir.
Bu çerçevede, bu vergiyle ülke içinde üretilmeyen lüks malların ithalatı kısılarak
ekonomideki toplam tasarruf oranını artırabilmek mümkün olduğu gibi, ülkenin döviz
ihtiyacını azaltıcı etkiye de yol açılmış olacaktır. Ayrıca, yatırımların kalkınma planlarına
uygun sektörlere yönlendirilmesi, farklı sermaye mallarına farklı gümrük vergisi oranları
uygulanarak gerçekleştirilebilir. Böylece ileride gelişip karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olacağı
düşünülen sektörlerin sermaye malları,girdileri,bu tür özelliğe sahip olmadığı düşünülen
sektörlerin sermaye mallarına,girdilerine göre daha düşük
gümrük vergisiyle
vergilendirilebilir. Yine, koruyucu etkisi dolayısıyla yüksek gümrük vergisi uygulanan
ürünleri üreten sanayilerin zamanla ülke içinde kurulması da sağlanmaktadır.
Son olarak, kalkınmanın ilk aşamalarında yüksek gelir gruplarınca tüketilen ithal
mallarına konan gümrük vergileri ya da zorunlu tüketim mallarının ithalatında lüks mallara
göre çok düşük uygulanan gümrük vergisi vergi adaleti açısından da uygun kabul edilebilir.
Doğal olarak,bu ülkelerde artan oranlı gelir vergilerinin etkin bir şekilde uygulanamadığı
düşünülürse,gümrük vergisinin önemi daha kolay anlaşılabilir.
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Ancak kalkınmanın ilk aşamalarında oluşan bu faydaların daha ilerideki aşamalarda
kaybolduğu, devlet gelirleri içindeki payının azaldığı ve verginin ülke içi üretimi korumak
amacıyla kullanımının ön plana çıktığı görülmektedir. Gümrük vergileri esasen çeşitli
şekillerde uygulanabilmektedir. Bu vergiler gümrük giriş tarife cetvellerinde yer alan mallara
spesifik vergi olarak konabileceği gibi,gümrüğe beyan edilen bedeller üzerine vergi oranı
uygulanarak verginin hesaplandığı değer esaslı bir vergi olarak da uygulanabilmektedir.

2.2. Gümrük Vergisinin Etkileri – Tam Rekabet Koşulları
Gümrük vergisi öncelikle ithalatı vergilendirilen malın fiyatını, üretimini, tüketimini
ve ithalatını etkileyecektir. Bu etkiler, vergilendirilen malın piyasasına ilişkin rekabet
koşullarına da bağlıdır. Burada gümrük vergisinin etkileri, öncelikle vergilendirilen malın
piyasasında tam rekabet koşullarının mevcut olduğu, ithalatçı ülkenin dünya fiyatlarını
etkileme olanağına sahip olmadığı, bir başka deyişle, küçük ülke olduğu varsayılarak şekil
yardımıyla anlatılacaktır. Ancak, gümrük vergisinin etkilerinin geometrik analizinin bu
verginin sadece statik etkilerinin incelenmesine olanak tanıdığını, dinamik etkilerini ele
almanın mümkün olmadığını belirtmek gerekir.
Öncelikle şekilde yer alan “A” malının bir tüketim malı olduğunu belirtmek gerekir.
Şekil 1'de de görüldüğü gibi, D ve S ithalatçı ülkedeki “A” malı piyasasına ilişkin talep ve arz

Şekil 1:Tam Rekabet Koşullarında Gümrük Vergisinin Etkileri

eğrileridir. Dünya arz eğrisi ise yatay eksene paralel olarak çizilmiştir ve ülkenin A
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malını dünyadan Pw fiyatından ithal edebildiğini göstermektedir. Dünya arz eğrisinin yatay
eksene paralel bir doğru olması “A” malının ithalatçısı olan ülkenin bu malın dünya
fiyatlarını etkileyebilme gücünün olmadığını göstermektedir.
A malı bakımından dış ticareti kısıtlayan herhangi bir dış ticaret politikası aracı
kullanılmadığında, bu mal ithalatçı ülkeye Pw fiyatından serbestçe ithal edilerek ülke ihtiyacı
karşılanabilmektedir. Bu durumda, ülke içinde dünya fiyatından A malı talebinin OQ2 olduğu
görülmektedir. Çünkü C noktasında dünya fiyatı, bir bütün olarak tüketicilerin marjinal
faydasını gösteren talep fonksiyonuna eşit olmaktadır. Bir başka deyişle, bir bütün olarak
tüketiciler, C noktasının belirlediği miktar kadar A malı tüketerek fayda maksimizasyonunu
gerçekleştirmektedir.
OQ2 kadarlık talebin OQ1 kadarlık kısmı ülke içindeki üretimden karşılanmaktadır.
Çünkü dünya fiyatı olan Pw, F noktasında, bir bütün olarak A malı üreticilerinin marjinal
maliyetini gösteren ülke içi arz fonksiyonuna eşit olmakta, bundan dolayı da ülke içindeki
üreticiler kendileri için kar maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarı olan OQ1 kadar A
malı üretmektedir. Talebin geri kalan kısmı ise Pw fiyatından diğer üretici ülkelerden ithal
edilmektedir. Bunu da şekilde Q1Q2 miktarı olarak görmek mümkündür.
İthalatçı ülke devlete gelir sağlamak ya da ülke içindeki A malı üretimini artırma vb.
gibi gerekçelerle A malı ithalatına gümrük vergisi koyduğunda durum değişecektir. Öncelikle
devletin A malının ithalatına, birim başına t1 kadar spesifik gümrük vergisi koyduğu durum
incelendiğinde artık A malının dünya fiyatı ile ülke içindeki fiyatının birbirinden farklı olduğu
görülmektedir. Çünkü t1 kadarlık vergi nedeniyle ülke içi mal fiyatı Pd1'e yükselmiştir. Bu
fiyat yükselişi ülke içindeki tüketim ve üretim miktarlarını etkileyecektir.
Gümrük vergisi nedeniyle yükselen A malı fiyatı tüketimi azaltmış ve tüketimin OQ4
olarak gerçekleşmesine neden olmuştur. Çünkü, ülke içi fiyat olan Pd1, B noktasında talep
fonksiyonuna eşit olmuştur. Bu, yeni A malı fiyatı nedeniyle tüketicilerin fayda
maksimizasyonunu sağlayan tüketim miktarının artık OQ4 olduğu anlamına gelmektedir.
Böylece tüketici rantında şekildeki Pd1BCPw alanı kadarlık bir azalış meydana gelmiştir.
Gümrük vergisi tüketimdeki azalışın aksine üretimde bir artışa yol açmış ve ülke
içindeki üreticiler OQ3 kadar A malı üretmişlerdir. Bunun nedeni ise, ülke içi fiyat olan Pd1'in
A noktasında ülke içi arz fonksiyonuna eşit olması, dolayısıyla üreticilerin üreticiler kendileri
için kar maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarı olan OQ3 kadar A malı üretmektedir. Bu
da yeni durum nedeniyle,üreticilerin ek olarak şekildeki PdAFPw (d alanı) alanı kadar üretici
rantı elde ettiğini göstermektedir.
Diğer taraftan, t1 kadarlık vergi mali amaçla alınsın ya da alınmasın, vergiyi koyan
devletin ithal edilen mal miktarına bağlı olarak, vergi gelirlerini artıracaktır. Vergi nedeniyle
ülke içindeki tüketimin azalışı ile üretimin artışı, ithal edilen mal miktarını azaltmıştır. İthal
edilen mal miktarı Q3Q4 kadar gerçekleştiğinden, devletin elde ettiği gümrük vergisi hasılatı
şekildeki ABDE (c alanı) alanı kadar olmaktadır.
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Konan gümrük vergisinin ülke refahı üzerindeki etkisine bakıldığında öncelikle
tüketici rantındaki Pd1BCPw alanı kadarlık azalışı görmek gerekir. Bunun bir kısmı, yani
şekildeki “c” alanı devlete vergi hasılatı olarak gitmektedir. Bu alan ekonomi açısından bir
refah kaybı anlamını taşımaz. Sadece A malının tüketicileri tarafından ödenen verginin tüm
halkın yararlanabileceği kamu harcamalarının finansmanında kullanılacağını düşünmek
mümkündür. Bu sadece bir gelir dağılımı sorunudur. İkinci olarak, A malının tüketimindeki
azalış ve üretimindeki artış tüketicilerden üreticilere d alanı kadar bir rant aktarımına yol
açmaktadır. Bu alan da gelirin yeniden dağıtılmasına ilişkin bir başka sonucu göstermektedir.
Şekildeki “a” ve “b” alanları ise t1 kadarlık vergi nedeniyle toplumsal refahtaki azalışı ilişkin
alanlardır. “a” alanı tüketicilerin kararlarının saptırılması nedeniyle ortaya çıkan aşırı vergi
yükü alanıdır. “b” alanı ise üreticilerin kararlarının saptırılması nedeniyle meydana gelen aşırı
vergi yükü alanıdır.
A malı üzerine konulan vergi miktarı yükseldikçe tüketim ve üretim üzerindeki
etkileri artacak, tüketim ve üretim üzerindeki etkilere bağlı olarak da toplumsal refahı azaltıcı
etkisi daha yüksek olacaktır.Eğer A malı üzerine “t2” kadar gümrük vergisi
konduğunda,şekilde de görüldüğü gibi, Pd2 fiyatından ülke içindeki tüketim ve üretim miktarı
birbirine eşit olduğundan ithalata gerek duyulmayacaktır. Dolayısıyla, bu denli yüksek
gümrük vergisi “yasaklayıcı tarife” olarak tanımlanmaktadır.
Son olarak ithalatın azaltılması bakımından gümrük vergisini diğer mali araçlarla
karşılaştırabiliriz. Bu vergi hem tüketimi azaltıcı etkisi hem de üretimi artırıcı etkisi yoluyla
ithalatı azaltmaktadır. Bu bakımdan gümrük vergisinin, A malının üretiminin artırılmasına
yönelik üretim sübvansiyonu ile bu malın tüketimini azaltmaya yönelik özel tüketim vergisine
göre üstün olduğu görülmektedir. Dolayısıyla ithalatın azaltılması bakımından gümrük vergisi
birinci en iyi politika aracıdır. Ancak, gümrük vergisinin hem iç üretimin artırılabilmesi hem
de iç tüketimin azaltılması bakımından, birinci en iyi politika aracı olmadığı görülmektedir.
Gümrük vergisi iç üretimi artırıcı etki yaratmakla birlikte, aynı üretim artışı üretim
sübvansiyonuyla daha az refah maliyeti yaratarak gerçekleştirilebilmektedir. Yine, gümrük
vergisi iç tüketimi azaltıcı etkiye sahiptir. Ancak, aynı tüketim azalışı daha az refah maliyeti
yaratan özel tüketim vergisiyle gerçekleştirilebilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Döviz kuru politikasını dışarıda bıraktığımızda, uluslararası mal hareketlerini
etkileyen faktörler başta gümrük vergisi olmak üzere, ihracat sübvansiyonu, tarife benzeri
engeller, ihracat vergisi, ithalata yönelik miktar sınırlamaları ve ihracata yönelik miktar
sınırlamalarından oluşmaktadır. Geçmişi çok eskilere dayanan gümrük vergisi kalkınmanın ilk
aşamalarında olan ülkelerde önemli bir kamu gelir kaynağını oluşturmaktadır.
Gümrük vergileri gelir elde etme ve yerli üretimi korumak amacıyla
kullanılabilmektedir. Kalkınmanın ilk aşamalarında kamu geliri elde etme amacı daha önemli
bir amaçtır. Bu vergileri kalkınmanın ilk aşamalarındaki ülkelerde devlete gelir sağlama
amacıyla kullanılırken, lüks tüketimin azaltılması, bazı sektörlerin desteklenmesi gibi ek bir
takım faydaları da elde etmek mümkündür. Ayrıca, gümrük vergileri, ülke içinde salınan diğer
dolaylı vergilere nazaran idari açıdan daha kolay uygulanmaktadır ve dolaylı vergilemenin
amaçlarına ulaşmada daha uygun bir vergileme aracıdır.
Gümrük vergisi öncelikle ithalatı vergilendirilen malın fiyatını, üretimini, tüketimini
ve ithalatını etkilemektedir. Doğal olarak bu etkiler, vergilendirilen malın piyasasına ilişkin
rekabet koşullarına da bağlıdır. Ülkede tam rekabet koşullarının mevcut olduğu bir durumda,
bir mal üzerine konan ithalat vergisi malın ülke içi fiyatını dünya fiyatının üzerine çıkarmakta,
dolayısıyla ülke içi üretim artmakta, buna karşın tüketim azalmaktadır. Üretim artışı ile
tüketim azalışı ithalatı azaltıcı etki oluşturmaktadır. Vergi, tüketimi azaltıcı etkisine bağlı
olarak, tüketicilerden üreticilere doğru rant aktarılmasına neden olmasının yanı sıra,
üretimden ve tüketimden kaynaklanan aşırı vergi yükü yaratarak toplumsal refah üzerinde
statik refah kaybı oluşturmaktadır.
Çalışma soruları
1)Herhangi bir mal üzerine konan ithalat vergisinin etkilerini şekil yardımıyla açıklayınız.
2)Azgelişmiş bir ülkede gümrük vergisinin temel nedeni nedir? Açıklayınız.
3)Kalkınmanın ileri aşamalarında gümrük vergileri temelde hangi amaca hizmet eder?
4)Yasaklayıcı tarife nedir?
5)Gümrük vergisi aşırı vergi yükü yaratır mı? Bu verginin neden olduğu üretimden ve
tüketimden kaynaklanan refah kaybını bu açıdan değerlendiriniz.
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3. TEKELDE GÜMRÜK VERGİSİ VE İHRACAT SÜBVANSİYONU
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Tekel Koşullarında Gümrük Üzerine ithalat vergisi konan Okumak,araştırmak.
malın ülkede tek bir üreticisi
Vergisinin Etkileri
olduğunda ne gibi etkiler
yaratacağının
öğrenilmesi
amaçlanmıştır.
Efektif Koruma Oranı

Nihai mal üzerine konan Okumak,araştırmak.
gümrük vergisinin hangi
koşullrda
ülke
içindeki
üreticileri koruyucu etki
yarattığının
analiz
edilebilmesi amaçlanmıştır.

İhracat
etkileri

Sübvansiyonu

ve İhracat teşviklerinin iktisadi Okumak,araştırmak,analiz
etkilerinin
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şekil etmek.
yardımıyla
öğrenilerek
yorumlanabilmesi
hedeflenmiştir.
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3.1. Tekel Koşullarında Gümrük Vergisinin Etkileri
Malların üretimindeki rekabet koşulları, ülkelerin refahı bakımından önem
taşımaktadır. İthalatın yasak olması halinde üretimdeki rekabet koşulları toplumsal refahı
belirleyen temel unsurlardan biridir.Dolayısıyla, ithal edilebilir malların ülkeye serbestçe
ithal edilip edilememesi hususu da toplumsal refah açısından önem taşımaktadır.Bu durumu
göstermek amacıyla ülke içinde sadece bir üreticinin üretim yaptığı mal piyasası
kullanılacaktır. Ancak, gümrük vergisinin etkilerinin geometrik analizinin bu verginin sadece
statik etkilerinin incelenmesine olanak tanıdığını, dinamik etkilerini ele almanın mümkün
olmadığını tekrarlamak gerekir.
Dünya piyasalarını etkileyemeyen küçük bir ülkede, herhangi bir mal sadece bir üretici
tarafından üretiliyorsa, o malın dış ticaretinin yasak ya da serbest olmasının değişik etkileri
olacaktır. Bu etkileri gösterebilmek amacıyla çizilen Şekil 2'de ülke içinde tekelci tarafından
üretilen “B” malı piyasası ele alınmıştır. Bilindiği gibi, tekel koşullarında firmanın marjinal
maliyet (MC) fonksiyonu arz fonksiyonunu, firmanın ortalama hasılat fonksiyonu (AR) ise
tekelcinin ürettiği mala ilişkin talep fonksiyonunu gösterir. Tekelci kar maksimizasyonu için,
marjinal hasılat (MR) ile marjinal maliyetin (MC) eşitliğinin belirlediği miktarda üretim
yapacaktır. B malının dış ticaretinin yasak olduğu varsayıldığında, tekelci OQm kadar mal
üretecek ve bu miktar düzeyinde B malının tüketicilerinin ödemeye hazır oldukları fiyat da
Pm olacaktır. Böylece, tekelci Pm fiyatını koyarak normal karın üzerinde kar elde etmektedir.
B malı bakımından dış ticareti kısıtlayan herhangi bir dış ticaret politikası aracı
kullanılmadığında, bu mal ithalatçı ülkeye Pw fiyatından serbestçe ithal edilerek ülke ihtiyacı
karşılanabilmektedir.Bu durumda, ülke içinde dünya fiyatından B malı talebinin OQc olduğu
görülmektedir.Çünkü E noktasında dünya fiyatı, bir bütün olarak tüketicilerin marjinal
faydasını gösteren talep fonksiyonuna eşit olmaktadır.Bir başka deyişle, bir bütün olarak
tüketiciler E noktasının belirlediği miktar kadar B malı tüketerek fayda maksimizasyonunu
gerçekleştirmektedir.
OQc kadarlık talebin OQp kadarlık kısmı ülke içindeki üretimden karşılanmaktadır.
Çünkü tekelci, dış rekabet nedeniyle aşırı kar etmesini sağlayan tekelci gücünü
kullanamamakta, tam rekabet koşullarındaki firmalardan birisiymiş gibi davranmaktadır.
Dolayısıyla, tekelci normal karının maksimizasyonunu sağlayacak miktarda üretim
yapacaktır. Böylece, dünya fiyatı olan Pw'nin, B malını üreten tekelcinin marjinal maliyetini
(MC) gösteren ülke içi arz fonksiyonuna eşit olduğu H noktasının belirlediği üretim miktarı
OQp olmaktadır. Talebin geri kalan kısmı olan QpQc miktarı ise Pw fiyatından diğer
üretici ülkelerden ithal edilmektedir.
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Şekil 2: Tekel Koşullarında Gümrük Vergisinin Etkileri

Dünya piyasalarını etkileyemeyen küçük bir ülkede, B malının ithalatı dünya fiyatı
olan Pw fiyatından serbestçe yapılabilirken, “t” kadar gümrük vergisi konulduğunda tekelci
yine tekelci firma gibi davranamamakla birlikte, üretim,tüketim ve ithalat miktarları
değişmektedir. Şekilde de görüldüğü gibi, t kadarlık gümrük vergisinin etkisi tam rekabet
koşullarındaki bir piyasadaki etkilere benzemektedir. B malının tüketicileri ,ülke içindeki
fiyatın Pw+t 'ye yükselmesi nedeniyle artık daha az mal (OQc') tüketmektedirler. Tekelci ise
normal karının maksimizasyonunu sağlamak için üretimini (OQp' ) 'ne yükseltmiştir.
Tüketimdeki azalış ile üretimdeki artış B malının ithalatını (Qp'Qc')'ne düşürmüştür.
B malı üzerine konan gümrük vergisi t1 gibi daha yüksek miktarda olduğunda,
tekelcinin gücünün bir kısmını kullanabilme imkanına kavuştuğu görülmektedir. Ancak,
böyle bir durumda tekelci gücün kullanılıp kullanılmayacağı ve buna bağlı olarak ne kadar
üretim yapılacağı firmanın stratejisine bağlı olacaktır.
Diğer taraftan, kısmen ya da tamamen sağlanan serbest dış ticaret nedeniyle tekelci
gücünü kısmen kullanabilen ya da hiç kullanamayan tekelcinin meydana gelen gelişmelere
göre önlemini alacağı düşünülebilir. Eğer tekelci firma dış rekabet nedeniyle meydana gelen
fiyat düşüşüne üretim maliyetlerini düşürerek cevap verirse, tekelci gücünü kısmen ya da
tamamen kullanabilecek konuma gelebilecektir. Şekildeki MC1 ve MC2 eğrileri tekelcinin
düşen marjinal maliyetlerini göstermektedir.
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3.2. Efektif Koruma Oranı
Gümrük vergileri ve benzeri kısıtlayıcı önlemler nihai malları hedeflediği gibi, ara
malları ve hammaddeler üzerine de konmaktadır. Bu nedenle, hem nihai mal üzerinde, hem de
girdileri üzerinde gümrük vergisi varsa, bu mala ilişkin gerçek koruma oranı nihai mal
üzerindeki gümrük vergisi oranından farklı olacaktır. Sadece nihai mamuller değil, nihai
mamullerin üretiminde kullanılan hammadde vb. girdilerin ithalinden de gümrük vergisi
alınmaktadır. Dışarıdan ithal edilen çok sayıda hammadde ve girdilerin kullanıldığı bir nihai
malın ülke içindeki üretiminin gerçekten korunup korunmadığının bilinmesi önem
taşımaktadır. Bundan dolayı, gümrük vergisinin ülke içindeki üreticileri gerçekten koruyup
korumadığını bilebilmek gerekmektedir. Nihai malların üzerinden alınan gümrük vergisinin,
ülke içinde aynı malların üretimini koruyucu etkisinin olup olmadığını ve eğer varsa bu
etkinin büyüklüğünü görebilmek amacıyla hesaplanan orana efektif koruma oranı denir.
Efektif gümrük tarife oranı formüllerle ifade edilmek istenirse, j malı üretiminde tek
bir girdi-i girdisi- kullanıldığında şu formül geçerli olacak ve gerçek koruma oranının
hesaplanmasında kullanılacaktır.
gj= ( tj - aijti)/1- aij
J malı üretiminde birden fazla girdi kullanılıyorsa, gerçek koruma oranının
hesaplanmasında aşağıdaki formül geçerli olacaktır.

gj= ( tj -∑ aijti)/1-∑aij
i =1.........n
Bu formüllerdeki gj ; j malına ilişkin efektif koruma oranını,tj ; j malının
üzerindeki gümrük vergisi oranıdır,aij ; j malının üretiminde kullanılan i girdisinin serbest
dış ticaret koşullarındaki fiyatlarla maliyetler içindeki payıdır.aij ; j malının üretiminde
kullanılan i girdisinin serbest dış ticaret koşullarındaki fiyatlarla maliyetler içindeki payıdır.ti
; j malının üretiminde kullanılan i girdisi üzerindeki gümrük vergisi oranıdır.
Formüllerden de görüldüğü gibi, nihai mal üzerindeki gümrük vergisi oranı
yükseldikçe efektif koruma oranının pozitif bir değer olma olasılığı artmakta, buna karşın
ithal edilen girdiler üzerindeki gümrük vergisi oranlarının yükselişi efektif koruma oranını
düşürmektedir. Doğal olarak ithal edilen girdilerin toplam maliyetler içindeki payının artışı da
efektif koruma oranını azaltıcı etki yaratmaktadır.
Diğer taraftan, efektif koruma oranı kavramının şu konulara açıklık getirdiği
görülmektedir.
1)
İthal edilen girdiler üzerinde gümrük vergisi varsa, bu girdileri kullanan
endüstriler bir maliyet dezavantajı ile karşılaşacaklardır.Bu gibi masrafları telafi etmek için
gümrük tarifeleri basamaklı bir yapı göstermekte ve bu yapı ithal edilen malın işlenme
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derecesine veya üretim aşamasına göre kurulmaktadır.Bu nedenle, gümrük vergisi oranları
hammaddeler ve gıda maddelerinden yarı mamullere,sermaye malları ile tüketim mallarına
doğru yükseliş göstermektedir.
2)
Bu basamaklı yapının, uluslararası ticaretteki mal bileşimi üzerindeki etkisi de
buradan çıkmaktadır. Gelişmiş ülkeler,mevcut tarife yapıları nedeniyle az gelişmiş ülkelerden
nispeten işlenmemiş ilksel ürünleri ithal etme eğiliminde olabilecek ve tüketim mallarına
nispeten yüksek efektif koruma sağlayarak,bu malların tüketimini düşük düzeylerde
tutabilecektir.
3)
Bir gümrük vergisinin tüketim üzerindeki etkileri ve neden olduğu maliyetler
sadece nihai mallar üzerindeki nominal tarife oranınca belirlenirken, korumanın üretim
üzerindeki etkileri ve buna ilişkin maliyetleri ise efektif koruma oranının hesaplanmasını
gerektirecektir.

3.3. İhracat Sübvansiyonu
İhracat sübvansiyonu doğrudan doğruya ihracatı artırmak amacıyla ihracatçılara, ihraç
edilen mal başına ya da ihraç edilen malın değerine göre verilen sübvansiyonları ifade
etmektedir. Bu sübvansiyonlar ihracata yönelik dış ticaret politikasının bir aracı olarak da
kullanılabilmektedir.
Teoride sübvansiyonların kullanımı, ülke içindeki piyasalarda oluşmuş çarpıklıkların
giderilerek
ülke
refahının
artırılabileceği
durumlarda
haklı
görülmektedir.
Ancak,sübvansiyonlar ihracatı artırarak ödemeler dengesi problemlerini çözmek ve ithal
ikameci sektördeki üretimi arttırmak amacıyla da kullanılmışlardır.Böylece,gümrük
vergilerinin dışında yaygınlık kazanan dış ticaret engellerine iç üretim ve ihracat
sübvansiyonları da katılmıştır.Doğal olarak,korumacılığın amacı ülke içindeki üretimi
artırmaksa, üretim sübvansiyonları ithalat vergisine göre daha uygun bir araçtır.Esasen ithal
ikameci endüstrilere yönelmiş sübvansiyonlar,kaynakların bu sektöre yönelmesini sağlayarak
üretimi artırırlar.Bu durumda,ithal ikameci endüstrilere yöneltilen üretim sübvansiyonları iç
üretimi artırarak ithalatı kısıtlayacak,dolayısıyla dış ticareti olumsuz yönde etkileyici bir
özelliğe sahiptir.Ancak,Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) dış ticareti
etkileyen araçlardan birisi olarak ihracat sübvansiyonlarını ön plana çıkarmış ve bazı istisnalar
dışında bu araca ilişkin yasaklar koymuştur.
İkinci Dünya Savaşını izleyen yıllarda çoğu gelişmekte olan ülke içe dönük kalkınma
stratejisini kabul etmiştir. Ancak, ithal ikameci stratejinin döviz ihtiyacının düşük
hesaplanması gibi nedenlerle bu stratejilerin başarısız olması sonucu 1960’ lı yıllarda
kalkınma stratejilerini değiştirmeye ve özellikle sanayi ürünlerinin ihracatını artırmanın
yollarını aramaya başlamışlardır. Bunun yanı sıra, bazı gelişmekte olan ülkelerdeki dışa
dönük ticaret politikalarının başarısı diğerlerini de aynı politikaları kabul etme yönünde
cesaretlendirmiştir.Bu çerçevede, çoğu gelişmekte olan ülke,kendi ithalat engellerinin ihracat
üzerindeki olumsuz etkisini dengelemek için dolaysız ve dolaylı ihracat sübvansiyonlarına
başvurmuştur.
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3.4. İhracat Sübvansiyonunun Etkileri
Tam rekabet koşullarının geçerli olduğu C malı piyasasındaki ülke içi arz ve talebe
bağlı olarak dünya fiyatlarını etkileyemeyen ihracatçı bir ülkede uygulanan ihracat
sübvansiyonunu etkilerini aşağıdaki şekil 3 yardımıyla açıklamak mümkündür.
Şekildeki arz ve talep eğrileri ihracat sübvansiyonu yoluyla ihracatı artırmayı
amaçlayan ülkedeki “C” malının arz ve talep eğrilerini göstermektedir. Bu ülke C malının
dünya fiyatını etkileyebilme gücüne sahip olmadığından dünya arz eğrisinin Pw fiyatından
yatay eksene paralel olduğu görülmektedir.C malının ihracatına ihraç edilecek birim başına
“s” kadar sübvansiyon verildiğinde, kısmen ülke içi fiyat artmakta kısmen de C malının
ihracat fiyatı artmaktadır. Bir başka ifadeyle, sübvansiyonun ihracatçı ülkedeki fiyat
yükseltici etkisi (Ps-Pw) ile ihracat fiyatını düşürücü etkisi (Pw-Ps') sübvansiyon miktarından
daha düşük olduğundan, bu iki etkinin toplamı birim başına verilen sübvansiyon miktarına
eşit olmaktadır.
İhracat sübvansiyonunun fiyatlar üzerindeki bu etkisi ihraç edilen C malı miktarını
QcQp 'den Q'cQ'p'ye yükseltmiştir. Bu artışın bir kısmı ülkedeki tüketimin azalmasından, bir
kısmı da üretimin artışından kaynaklanmıştır.Şekilde de görüldüğü gibi, ülke içindeki üretim
OQp 'den OQ'p'ye yükselmiş, tüketim ise OQc'den OQ'c'ye düşmüştür.İhraç edilen mal
miktarının Q'cQ'p olması nedeniyle,devlet tarafından verilecek sübvansiyonun toplamını bize
ABDH alanı göstermektedir.
Şekil 3:İhracat Sübvansiyonunun Etkileri

Üreticiler daha önce dünya fiyatı olan Pw fiyatından kar maksimizasyonunu F
noktasında gerçekleştirmekte iken, ihracat sübvansiyonunun ülke içindeki fiyatını yükseltici
etkisi nedeniyle, artık Ps fiyatından kar maksimizasyonun B noktasında gerçekleştirmektedir.
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Tüketiciler ise daha önce dünya fiyatı olan Pw fiyatından mal tüketebilmekte iken, ihracat
sübvansiyonunun ülke içindeki fiyatını yükseltici etkisi nedeniyle artık fayda
maksimizasyonunu J noktasında değil, A noktasında gerçekleştirebildiğinden, daha az C malı
tüketebilmektedir.
C malının ihracatına birim başına “s” kadarlık sübvansiyon verilmesinin, fiyatlar ve
bu fiyatlardaki değişikliklere bağlı olarak yarattığı üretim, tüketim ve ihracat miktarlarının
toplumsal refah üzerindeki etkisine bakıldığında, öncelikle sübvansiyon veren ülkenin dış
ticaret hadlerinden kaynaklanan ICDH alanı kadar refah kaybı dikkati çekmektedir. Ayrıca,
statik çerçevedeki analiz çerçevesinde, ülkede AIJ alanı kadar tüketime ilişkin, BCF alanı
kadar da üretime ilişkin refah kaybının ortaya çıktığı görülmektedir.
İhracat sübvansiyonu, üretici rantındaki artış ile tüketici rantındaki azalış yoluyla gelir
dağılımı üzerinde de etki yaratmaktadır. Çünkü, sübvansiyon tüketicilerden üreticilere bir rant
aktarımına neden olmaktadır.Daha açık bir anlatımla, üretici ülkedeki tüketiciler PsAJPw
alanı kadar tüketici rantı kaybına maruz kalmakta, buna karşın, üreticiler PsBFPw alanı kadar
üretici rantı elde etmektedirler.
Kısmi denge analizinden de görüldüğü gibi, ihracat sübvansiyonunun ekonomik
maliyetinin önemli bir kısmı devlete olan maliyetidir ve bu maliyet temelde vergi sistemi
yoluyla halka dağıtılacaktır. Genellikle sübvansiyonlar maliyetlerinin altında fiyatlandırılmış
ihracatla sonuçlanacaktır ve aradaki fark ekonomiye birim üretim başına yüklenen maliyeti
oluşturacaktır.
Buna ek olarak, etkin çalışan ihracat endüstrileri de sübvansiyon verilen daha az etkin
firmalar tarafından fiyatı yükseltilen kaynaklardan dolayı bir maliyetle karşı karşıya
kalacaktır.
Sübvansiyona uluslararası açıdan bakıldığında, ihracat fiyatının düşmesiyle, sübvanse
edilen ihracatın ekonomik maliyetinin çoğu yönlerden diğer ülkelerin daha etkin üreticileri
tarafından yüklenileceği görülecektir. Bu, söz konusu malın üretiminde ve ticaretinde
dengesizliklere ve kaynakların yanlış dağıtılmasına yol açacaktır.
Dünya mal ticaretini düzenleyen GATT hükümlerine göre üye bir ülke, ihracatı
üzerinden ihracatçıya sübvansiyon ödemişse, ithalatçı ülke bu sübvansiyonu telafi edecek
düzeyde “dengeleyici mali yükümlülük” olarak adlandırılan telafi edici bir vergi koyma
hakkına sahiptir. Bir ülke ihracatını artırmak için ihracat sübvansiyonundan yararlanmış,
ithalatçı ülke de buna karşı telafi edici vergi koymuşsa, sübvansiyonun uluslararası ticaret
üzerinde olumsuz bir etkisi olamayacak, ancak ihracatçı ülkeden ithalatçı ülkeyle telafi edici
vergi dolayısıyla bir gelir aktarılmış olacaktır.
Son olarak, ihracat sübvansiyonlarının muhakkak dolaysız bir şekilde olması
gerekmediğini, bunun yanı sıra değişik dolaylı yollardan ihracat sübvansiyonlarını
verilebileceğini belirtmek gerekir. Gelişmiş ülkelerde ihracatın sübvanse edilmesi özel ihracat
kredisi anlaşmalarıyla gizli bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Bu tür anlaşmalar,piyasa
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faiz oranından daha düşük faizle kredi verilmesi,ihracat kredisi sigortası ve garanti
kolaylıkları yoluyla ihracatı teşvik etmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünya piyasalarını etkileyemeyen küçük bir ülkede, herhangi bir mal sadece bir üretici
tarafından üretiliyorsa, o malın dış ticaretinin yasak ya da serbest olmasının değişik etkileri
olacaktır. Herhangi bir malın dış ticaretinin yasak olduğu bir durumda tekelci marjinal hasılatı
ile marjinal maliyetini birbirine eşitleyen miktarda mal üretecek ve bu miktar için tüketicilerin
ödemeye hazır olduğu bedelden malını satarak tekel karı elde edecektir.
Buna karşın, dış ticareti kısıtlayan herhangi bir dış ticaret politikası aracı
kullanılmadığında, bu mal ithalatçı ülkeye dünya fiyatından serbestçe ithal edilerek ülke
ihtiyacı karşılanabilecektir. Böyle bir durumda tekelci, dış rekabet nedeniyle aşırı kar etmesini
sağlayan tekelci gücünü kullanamamakta, tam rekabet koşullarındaki firmalardan birisiymiş
gibi davranmaktadır. Dolayısıyla, tekelci normal karının maksimizasyonunu sağlayacak
miktarda üretim yapacaktır. Düşük oranlı gümrük vergisi konulduğunda tekelci yine tekelci
firma gibi davranamamakla birlikte, üretim, tüketim ve ithalat miktarları değişmektedir.
Ancak, daha yüksek vergi oranlarında tekelci gücünün bir kısmını kullanabilme imkanına
kavuşabilmektedir. Böyle bir durumda tekelcinin bu gücünü kullanıp kullanmayacağı ve buna
bağlı olarak ne kadar üretim yapacağı, firmanın stratejisine bağlı olacaktır.
Gümrük vergileri ve benzeri kısıtlayıcı önlemler nihai malları hedeflediği gibi, ara
malları ve ham maddeler üzerine de konmaktadır. Bu nedenle, hem nihai mal üzerinde, hem
de girdileri üzerinde gümrük vergisi varsa,bu mala ilişkin gerçek koruma oranı nihai mal
üzerindeki gümrük vergisi oranından farklı olacaktır.
Dolayısıyla, gümrük vergisinin, ülke içinde nihai malların üretimini koruyucu
etkisinin olup olmadığını görebilmek amacıyla hesaplanan orana efektif koruma oranı denir.
İhracat sübvansiyonu doğrudan doğruya ihracatı artırmak amacıyla ihracatçılara, ihraç
edilen mal başına ya da ihraç edilen malın değerine göre verilen sübvansiyonları ifade
etmektedir. İhracat sübvansiyonunun ekonomik maliyetinin önemli bir kısmı devlete olan
maliyetidir ve bu maliyet temelde vergi sistemi yoluyla halka dağıtılacaktır. Genellikle
sübvansiyonlar, maliyetlerinin altında fiyatlandırılmış ihracatla sonuçlanacaktır ve aradaki
fark ekonomiye birim üretim başına yüklenen maliyeti oluşturacaktır. Buna ek olarak, etkin
çalışan ihracat endüstrileri de fiyatı yükseltilen kaynaklardan dolayı bir maliyetle karşı
karşıya kalacaktır.
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Çalışma soruları
1)Belirli bir endüstride tek bir üreticinin olduğu bir ülkede aynı malın ithalatının gümrük
vergisiyle vergilendirilmesinin etkilerini şekil yardımıyla anlatınız.
2)Efektif koruma oranı nedir?
3)Efektif koruma oranını ithal edilen girdiler üzerinden alınan gümrük vergileri nasıl etkiler?
Açıklayınız.
4)İhracat sübvansiyonunun etkilerini şekil yardımıyla açıklayınız.
5)İhracat subvansiyonunun kaynak dağılımını saptırıcı etkisinin olup olmadığını tartışınız
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4.TARİFE BENZERİ ENGELLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

İthalat Teminatları
Görünmez Engeller
İç Dolaylı Vergilerin Uygulanmasından Kaynaklı Engeller
Kamu İhalelerinden Kaynaklanabilen Engelleyici Etki
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Tarife benzeri engeller

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İthalat
vergisi
gibi, Okumak,araştırmak,analiz
maliyetleri artırarak ithalatı etmek.
azaltmayı amaçlayan çeşitli
araçların belli başlılarının
hangileri olduğu ve ithalatı
nasıl azalttığının öğrenilmesi
hedeflenmiştir.
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Anahtar Kavramlar
Görünmez Engeller
Standartlar
Kamu İhaleleri
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Giriş
Bu başlık altında incelenecek faktörlerin gümrük vergisine olan benzerliği, gümrük
vergisi gibi ithal edilebilir malların maliyetini şu veya bu şekilde artırarak ithalatı azaltıcı etki
yaratmasıdır. Esasen bu tür sınırlamalar ithal malların fiyatını gümrük vergileri gibi doğrudan
doğruya arttırır. Bu artış genellikle ithalatçıların ve ihracatçıların yüklenmek zorunda kaldığı
maliyetlerin artması nedeniyle meydana gelir. Bundan dolayı, bu tür etkiye sahip olan
faktörler ilgili yazında tarife benzeri engeller olarak incelenmektedir. Bu faktörleri ithalat
teminatları, görünmez engeller, iç dolaylı vergilerin uygulanmasından kaynaklanan engeller
ile kamu ihalelerinden kaynaklanabilen engeller olmak üzere dört başlık altında incelemek
mümkündür.
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4.1. İthalat Teminatları
İthalat teminatları İthalatçıların, ithalat yapmadan önce ithal edilen malların değerinin
bir kısmını teminat olarak merkez bankasında açılacak bir hesaba yatırmaları zorunluluğunu
ifade etmektedir. Bu uygulamanın olduğu ülkelerde, bu teminat ithalat gerçekleştirildikten
sonra ithalatçıya geri verilmektedir. İthalatçıların, ithalattan önce yapacakları ithalata ilişkin
olarak teminat yatırma zorunluluğu konmuşsa, bu teminatlar ithalatı kısıtlayıcı etki
yaratmaktadır. Çünkü bu teminatlar ithalat yapılıncaya kadar bloke edileceğinden, ithalatçı
firmalar hem yatırılan fonlardan kazanç sağlanamaması, hem de likidite durumlarının
bozulması nedeniyle zarara uğrayacaklardır. Bu durum ithalatın cazibesini azaltacağından,
firmaların oluşan bu zarar nedeniyle, ithal mallarının fiyatlarını artırmasını bekleyebiliriz.
Dolayısıyla bu fiyat artışının etkileri gümrük vergisinin etkilerine benzeyecektir.

4.2. Görünmez Engeller
Bunlar aslında daha temiz çevre, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin tüketimini sağlama gibi
amaçlara yönelik uygulamalar olmakla beraber, bilinçli olarak ithalatı kısıtlamak amacıyla
kullanılabildiği için görünmez engeller olarak adlandırılmaktadır.
Bu tür engeller esasen başka amaçlarla koyulmuş olmakla birlikte, etkileri itibarıyla
uluslararası mal akımlarını olumsuz etkilemektedir. Görünmez engellerin uygulamada pek
çok çeşidi bulunmakla beraber; kalite, sağlık, güvenlik ve çevre standartları, paketleme,
etiketleme ve markalamaya ilişkin düzenlemeler ile sınırlardaki gümrük işlemleri ile
bürokratik işlemler bu grup içinde ele alınabilir. Bu engellerin bir kısmı yasal olarak bağlayıcı
olmayan, ulusal sanayi standartları arasındaki farklardan kaynaklanabileceği gibi, bir kısmı da
yasal olarak bağlayıcı olan, kamu yararına koruma amacıyla yapılan sağlık, güvenlik ve çevre
vb. alanlarla ilişkili düzenlemelerle ilişkilidir. Standartlar daha temiz çevre, kaliteli ve sağlıklı
ürünlerin tüketimini sağlama, çocukların sömürülmesinin önüne geçme gibi amaçlara yönelik
uyulması zorunlu kuralları ifade etmektedir. Standartlara, çevre standartları, sağlık
standartları, ürün standartları ve sosyal standartlar olarak çeşitli başlıklar altında yer
verilebilir. Bu tür farklılıklar nedeniyle, herhangi bir malı ihraç etmek isteyen üreticiler,
ihracatı yapacakları ülkelerdeki bu mallara ilişkin standartlar ve düzenlemeleri bilmek ve
bunlara uygun üretim yapmak zorundadır. Bu da üreticilerin maliyetini artırmaktadır.
Teknik ticaret bariyerlerinin dışında, çeşitli nedenlerle uygulanan gümrük formaliteleri
ve bunlarla ilgili bürokratik işlemler de ihracatçılar ve ithalatçılar için ek bir maliyete yol
açmaktadırlar. Firma içi idari maliyetler, danışma ve destek hizmetlerinin maliyetleri ile
gümrük işlemlerinde meydana gelen gecikmelerden kaynaklanan stok ve ulaştırma maliyetleri
şeklinde sınıflanabilecek bu maliyetler tüketicinin ödeyeceği fiyatı artırmaktadır. Bu işlemler
nedeniyle devlet de malzeme ve işgücü giderlerine katlanmaktadır.
İthalatın gerçekleştirilmesi için gerekli izinlerin alınması zorunluluğu ile sınırlarda
yapılması gereken işlemler, esasen bir malın ithalatının toplum refahını artırabilmesi için
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yapılması gerekenler olarak düşünülebilir. Ancak bunlar ülkeler tarafından kolaylıkla ithalatı
kısıtlayıcı araçlar olarak kullanılabilmektedir.

4.3. İç
Engeller

Dolaylı Vergilerin Uygulanmasından Kaynaklanabilen

Uluslararası ticarete konu olan mallar üzerine dolaylı vergilerin konulmasına ilişkin iki
alternatif prensip bulunmaktadır. Bunlar çıkış (yeri) ülkesi ile varış (yeri) ülkesi
prensipleridir. Esasen ülkelerin harcamaların vergilendirilmesine ilişkin yetkileri hakkındaki
bu prensipler uluslararası ticarete konu olan malların vergilendirilmesinde çok büyük önem
taşımaktadır.
Çıkış ülkesi prensibi her ülkenin ürettiği malları vergilendirme hakkına sahip
olduğunu belirten bir ilkedir. Dolayısıyla, bu prensip uygulandığında, uluslararası ticarete
konu olan mallar üretildiği ülkenin vergisine tabi olacaktır.Buna karşın, varış ülkesi
prensibinin uygulanması her ülkenin kendi sınırları içerisinde gerçekleştirilen harcamaları
vergilendirme hakkına sahip olduğu anlamını taşımaktadır.Bu prensip uygulandığında
ihracatçılar ülke içinde ödedikleri dolaylı vergiler için bir vergi iadesi alacaklar,buna karşın
sattıkları mallar, ithalatçı ülkenin katma değer vergisi,özel tüketim vergisi gibi vergilerine tabi
olacaktır.
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşması’nı (GATT) imzalayan tüm ülkeler tarafından
kabul edilen bu prensip, firmaların dünya piyasalarında vergili fiyatlarla değil, üretici
fiyatlarıyla rekabet etmesini ve böylece vergi tarafsızlığını sağlamaktadır. Ancak, bu
prensibin uygulanmasına ilişkin temel sorun, sınırda yapılacak vergi iadesi ile tüketici
ülkedeki telafi edici verginin miktarının tam olarak saptanmasına ilişkindir. Bu yapılamadığı
takdirde, yani olması gerekenden daha fazla vergi iadesi verildiğinde gizli sübvansiyon,
sınırda ülke içindeki mallara uygulanan vergiden daha fazla vergi konursa gizli gümrük
vergisi uygulanmış olacaktır.
Uluslararası düzeydeki rekabet eşitliğinin sağlanabilmesi için, ihracat sırasında malları
taşıdığı vergi yükünden tamamen arındırmak, ithalat esnasında da ülkede uygulanan dolaylı
vergilere eşit düzeyde telafi edici vergi koymak gerekir. Bunun sağlanması bazı dolaylı
vergilerin teknik yapıları nedeniyle mümkün olamayabilmektedir. Bu teknik olanaksızlık
gerekçe gösterilerek ihracata malların taşıdığı vergi miktarından daha fazla vergi iadesi
yapılarak, aradaki fark kadar “gizli” ihracat sübvansiyonu verilebilmekte, ithalatta ise ülkede
üretilen ürünlerin taşıdığı vergi yükünden daha fazla telafi edici vergi uygulanarak “gizli”
gümrük vergisi konmaya çalışılabilmektedir. Uluslararası ticareti saptırıcı nitelik taşıyan bu
yola başvurulmasının önlenmesi serbest dış ticaret açısından önem taşımaktadır.

İç dolaylı vergiler esasen tüm mal ve hizmetleri vergilendiren genel satış vergileri ile
seçilmiş mal ve hizmetleri vergilendiren özel satış vergilerinden oluşmaktadır. Varış yeri
prensibi bakımından,dış ticarete konu olan mallara ilişkin sınırdaki düzenlemelerin sorun
yaratmadığı perakende satış vergisi,toptan ticaret vergisi gibi toplu muamele vergileri (toplu
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genel satış vergileri) dışarıda bırakıldığında, birbirinden farklı olan iki genel satış vergisi türü
ele alınan konu bakımından önem taşımaktadır:Ciro vergisi (gayrisafi yayılı muamele vergisi)
ve katma değer vergisi (net muamele vergisi).
Üretimden tüketime kadar her aşamada alınan genel satış vergilerinden olan ciro
vergisi ve katma değer vergisinin matrahları birbirinden farklıdır. Üretimden tüketime kadar
her aşamada alınan genel satış vergilerinden olan ciro vergisi her mükellefin vergilendirme
döneminde gerçekleştirdiği toplam satış tutarı üzerinden hesaplanmaktadır. Sözü edilen
toplam satışların değeri içerisinde malların üzerinden daha önceki aşamalarda alınan ciro
vergisi de bulunduğundan, geçilen aşama sayısına bağlı olarak vergi miktarı birikimli olarak
artmaktadır.
Bu durum farklı aşamalardan geçen emsal malların üzerindeki vergi miktarlarının
farklılaşmasına yol açmakta, dolayısıyla dış ticarete konu olan mallarda ihracatta vergi iadesi
ile ithalatta telafi edici vergi uygulaması güçleşmektedir. Dahası, ciro vergisini uygulayan
ülkeler, verginin bu özelliğini kötüye kullanarak, ithal edilen mallara, olması gerekenden daha
fazla telafi edici vergi uygulayarak gizli gümrük vergisi alabilecekleri gibi, ihraç edilen
mallarda da ihracatçılara olması gerekenden daha fazla vergi iadesinde bulunarak ihracatı
gizli sübvansiyonla destekleyebileceklerdir.
Üretimden tüketime kadar her aşamada alınan genel satış vergilerinden olan katma
değer vergisinin matrahını her aşamada malın değerine eklenen değer oluşturmaktadır.
Verginin matrahını katma değer oluşturduğu için, geçilen aşama sayısına bağlı olarak verginin
birikimli olarak artması söz konusu olmamaktadır. Bundan dolayı, varış yeri prensibi
gereğince ithalatta telafi edici vergi, olması gereken oranda alınabildiği gibi, ihracatta vergi
iadesi yoluyla tüm katma değer vergisini ihracatçıya iade etmek mümkün olabilmektedir.
Katma değer vergisinde olduğu gibi, özel satış vergilerinde de uluslararası ticarete konu olan
mallarda varış yeri prensibinin gereğinin yerine getirilmesi bakımından herhangi bir sorunla
karşılaşılmamaktadır.

4.4.Kamu İhalelerinden Kaynaklanabilen Engelleyici Etki
Kamu ihaleleri devletin kendisine yüklenen görevleri yerine getirmesi için gerekli olan
mal ve hizmetleri piyasadan satın alabilmesi için yapılmaktadır. Kamu ihaleleri hiçbir
kısıtlama olmaksızın yerli ve yabancı isteklilere açık olduğu takdirde, alınması istenen mal ya
da hizmetler fiyat ve kalite bakımından en uygun koşullarda satın alınabilecektir.

Devletin piyasadan mal ve hizmet satın alması esnasında ülke içinde üretilen mal ve
hizmetleri tercih etmesi dış ticareti sınırlamaktadır. Bu tür taraf tutmanın yaygınlığı kamu
ihaleleri kavramının öncelikle ticaret sınırlamasını çağrıştırmasına neden olacaktır. Kamu
ihalelerinde yerli üreticilerin tarafının tutulmasının çeşitli yolları bulunmaktadır.
Bu yollara açıkça kanunda ve bu kanunlara uygun olarak hazırlanan yönetmeliklerde
yer verilebilir. Ancak, ayırımcılığa yönelik kanun ve yönetmelik hükümlerinin olmaması
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kamu ihalelerinin dış ticareti saptırıcı etki yaratmayacağı anlamını taşımaz. Aksine bu durum
dış ticaretin daha rahat sınırlandırılmasını da sağlayabilir.

Kamu ihalelerinin, bir yasaya bağlı olmamakla beraber, teamül olarak ülke içinde
üretim yapan ulusal firmalara verilmesi de korumacı dış ticaret politikasının bir aracı olarak
kullanılabilmektedir. Böylece, ulusal firmaların üretimi desteklenmekte, dolayısıyla
desteklenen bu şirketler dış rekabetin yapısına göre daha yüksek fiyat koyabilmektedir.

Kamu ihaleleri, kamu alımlarıyla ilgili kanundaki bazı hükümler ya da alımları yapan
görevlilerin ülke içindeki üreticileri tercih etmeleri nedeniyle tarife benzeri bir dış ticaret
engeline dönüşebilmektedir. Örneğin ihale kanununda, alımı yapacak kamu idarelerinin % 15
daha pahalı olsa da yerli isteklilerin teklifini kabul edebileceğini hükme bağlayan bir madde
kamu ihalelerini ithalatı kısıtlayıcı bir engel haline getirecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu başlık altında incelenecek faktörlerin gümrük vergisine olan benzerliği, gümrük
vergisi gibi ithal edilebilir malların maliyetini şu veya bu şekilde artırarak ithalatı azaltıcı etki
yaratmasıdır. Esasen bu tür sınırlamalar ithal malların fiyatını gümrük vergileri gibi doğrudan
doğruya arttırır. Bu artış genellikle ithalatçıların ve ihracatçıların yüklenmek zorunda kaldığı
maliyetlerin artması nedeniyle meydana gelir. Bu faktörleri; ithalat teminatları, görünmez
engeller, iç dolaylı vergilerin uygulanmasından kaynaklanan engeller ile kamu ihalelerinden
kaynaklanabilen engeller olmak üzere dört başlık altında incelemek mümkündür,
İthalat teminatları; ithalatçıların, ithalat yapmadan önce ithal edilen malların değerinin
bir kısmını teminat olarak merkez bankasında açılacak bir hesaba yatırmaları zorunluluğunu
ifade etmektedir. Bu uygulamanın olduğu ülkelerde, bu teminat ithalat gerçekleştirildikten
sonra ithalatçıya geri verilmektedir. Bu teminatlar ithalat yapılıncaya kadar bloke
edileceğinden, ithalatçı firmalar hem yatırılan fonlardan kazanç sağlanamaması, hem de
likidite durumlarının bozulması nedeniyle zarara uğrayacaklardır. Bu durum ithalatın
cazibesini azaltacaktır. Dolayısıyla, firmaların oluşan bu zarar nedeniyle ,ithal mallarının
fiyatlarını artırmasını bekleyebiliriz
Görünmez engellerin uygulamada pek çok çeşidi bulunmakla beraber, kalite, sağlık,
güvenlik ve çevre standartları, paketleme, etiketleme ve markalamaya ilişkin düzenlemeler ile
sınırlardaki gümrük işlemleri ile bürokratik işlemler bu grup içinde ele alınabilir. Bunlar
aslında daha temiz çevre, kaliteli ve sağlıklı ürünlerin tüketimini sağlama gibi amaçlara
yönelik uygulamalar olmakla beraber, bilinçli olarak ithalatı kısıtlamak amacıyla
kullanılabildiği için görünmez engeller olarak adlandırılmaktadır.
Varış ülkesi prensibince, uluslararası düzeydeki rekabet eşitliğinin sağlanabilmesi için,
ihracat sırasında malları taşıdığı vergi yükünden tamamen arındırmak, ithalat esnasında da
ülkede uygulanan dolaylı vergilere eşit düzeyde telafi edici vergi koymak gerekir. Bunun
sağlanması dolaylı vergilerin teknik yapıları nedeniyle mümkün olamayacağı gibi, bu teknik
olanaksızlık gerekçe gösterilerek ihracata malların taşıdığı vergi miktarından daha fazla vergi
iadesi yapılarak, aradaki fark kadar ihracat sübvansiyonu verilebilmektedir. İthalatta ise
ülkede üretilen ürünlerin taşıdığı vergi yükünden daha fazla telafi edici vergi uygulanarak
gizli gümrük vergisi konmaya çalışılması mümkündür.
Devletin piyasadan mal ve hizmet satın alması esnasında ülke içinde üretilen mal ve
hizmetleri tercih etmesi dış ticareti sınırlamaktadır. Bu tür taraf tutmanın yaygınlığı kamu
ihaleleri kavramının öncelikle ticaret sınırlamasını çağrıştırmasına neden olacaktır. Kamu
ihalelerinde yerli üreticilerin tarafının tutulmasının çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yollara
açıkça kanunda ve bu kanunlara uygun olarak hazırlanan yönetmeliklerde yer verilebilir.
Ancak, ayırımcılığa yönelik kanun ve yönetmelik hükümlerinin olmaması kamu ihalelerinin
dış ticareti saptırıcı etki yaratmayacağı anlamını taşımaz.
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Çalışma soruları
1)Tarife benzeri engellerin gümrük vergisine benzemesinin temel nedeni nedir? Örneklerle
açıklayınız.
2)Görünmez engeller olara adlandırılan çeşitli önlemlerin ithalatı kısıtlayıcı amaçla nasıl
kullanılabileceğini örneklerle açıklayınız.
3)Varış yeri prensibini açıklayınız.
4)Çıkış yeri prensibini açıklayınız.
5)Ciro vergisinin matrahının taşıdığı özellik nedeniyle dış ticareti nasıl saptırabileceğini
açıklayınız.
6)Kamu ihalelerinin nasıl dış ticareti saptırıcı etki yaratabildiğini açıklayınız.
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5. İHRACAT VERGİSİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1.
5.2.

İhracat Vergisinin Alınma Nedenler
İhracat Vergisinin Etkileri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İhracat vergisi ve etkileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
İhracat vergisinin hangi Okumak,araştırmak,analiz
amaçlarla kullanılabileceği etmek.
ve
etkilerinin
neler
olduğunun
analiz
edilebilmesi
amaçlanmaktadır.
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5.1. İhracat Vergisinin Alınma Nedenleri
İhracat vergisi, ihraç edilen malların ihraç eden ülke tarafından vergilendirilmesine
ilişkin bir politika aracıdır. İhracat vergilerinin çeşitli konma gerekçeleri bulunmaktadır.
Hammaddelerin ihracı üzerine ihracat vergisi konarak, ülke içinde bu hammaddeleri işlemek
için kurulan sanayinin korunması amaçlanabildiği gibi, düşük kaliteli hammadde üzerine
vergi konarak kaliteli hammaddenin ihracının artırılmasına çalışılabilir. Yine, bu vergi
kullanılarak, bazı malların ihracatının önlenerek bu ürünlerin ülke içinde kullanılması ya da
tüketilmesi amaçlanabilir. İhracat vergilerinin ülke içinde üretim yapan yabancı üretim
faktörleriyle tarım sektörünü vergilemek amacıyla kullanılması da mümkündür. Dış ticaret
hadlerini ülke lehine değiştiremeyecek mallar üzerine konacak düşük düzeydeki ihracat
vergileri mali amaca hizmet edecektir. Son olarak, ülkeler, uluslararası piyasalardaki tekelci
güce sahip olunan mallar üzerine ihracat vergisi koyarak, ithalatçı ülkeler aleyhine, kendi
refahlarını artırmayı amaçlayabilirler.
İhracat vergilerini uygulayan ülkeler bakımından bu son amacın ön planda olduğunu
belirtmek gerekir. Bir başka deyişle,ihracat vergileri esasen ülkenin herhangi bir maldaki
tekelci gücünü kullanarak tekel karlarını maksimize etmeye yönelik bir dış ticaret politikası
aracıdır. Kakao (Gana),kahve (Brezilya) et ve et ürünleri (Arjantin) doğal kauçuk (Malezya)
palm yağı (Endonezya) ve vanilya (Madagaskar) üzerinden alınan ihracat vergileri esasen bu
amacın ne denli önemli olduğunu gösteren bazı örnekleri oluşturmaktadır. İhracat tekeli ya da
ihracat karteli gibi, ihracat vergisi de tekel gücüne sahip olunan piyasada ihraç edilen mal
miktarının azaltılması yoluyla satış fiyatının artırılabilmesini sağlar. İhracat vergisi ile
diğerleri arasındaki fark, vergi konulduğunda vergi hasılatının devlete gitmesidir.
Diğerlerinde şirket ya da şirketlerin karını artırıcı etki oluşmaktadır.
İhracat vergisinin uluslararası piyasalardaki tekel gücünün kullanılması amacıyla
konması sadece bu verginin yüküne malı ithal eden ülkelerdeki tüketicilerin katlanıp
katlanmadığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, herhangi bir ihraç malının üzerindeki ihracat
vergisinin nasıl yansıyacağının bilinmesi gerekir. Eğer dış talebin elastikiyeti ne kadar düşük,
buna karşın ülke içi arz elastikiyeti ne kadar yüksekse, ihracat vergisini ithalatçı ülkenin
tüketicilerine aktarılabilmesi olanağı o denli artacaktır. Böylelikle, talebi inelastik olan bir
malın üretiminde elastik bir arz yapısına sahip olan bir ülke uluslararası piyasada tekelci güce
sahipse, bu verginin büyük kısmı ileriye, dış ülkelerdeki müşterilere yansıtılacaktır.
Buna karşın, küçük bir ülkenin ihraç malına olan talep esnekse, vergi konduğunda
talep diğer ülkelerin mallarına kayacağından, bu ihracat vergisinin yüküne ihracatçı ülkedeki
üreticiler ya da bu malın üretimiyle ilişkili diğer gruplar katlanacaktır. Doğal olarak, verginin
esasen ileriye ya da geriye yansıması vergi politikasının bir aracı olarak ihracat vergisinin
daha önce belirttiğimiz farklı amaçlara yönelik olarak kullanılabileceğini göstermektedir.
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İhracat vergisi ülke içinde üretim yapan yabancı üretim faktörlerini (yabancı sermaye)
vergilemek amacıyla kullanılabileceği gibi, tarım sektörünü vergilemeyi de hedefleyebilir.
Verginin bu amaçlarla alınabilmesi ihraç edilen mallar üzerindeki verginin esasen geriye
yansıyacağı düşüncesine dayanmaktadır. Bir başka deyişle, ülkede üretim yapan yabancı
sermayenin karları, kurumlar vergisi ile etkin bir şekilde vergilendirilemiyor ya da kurumlar
vergisi uygulanmıyorsa, bu üreticilerin ihraç ettikleri mallara uygulanan ihracat vergisiyle
vergilendirilmeye çalışılır. Yine, tarım sektörünün gelirleri de ihraç edilen tarım ürünleri
üzerine konan vergiyle vergilendirilebilir. Doğal olarak, söz konusu ihraç malları zengin
çiftçiler tarafından plantasyonlarda üretiliyorsa, verginin gelir dağılımı bakımından da
olumsuz etkisinin olmayacağı düşünülebilir.
Hammadde ve/veya tarım ürünlerinin daha fazla katma değer yaratacak şekilde
ihracının sağlanabilmesi için, hedef seçilen hammadde ve tarım ürünlerinin üzerine ihracat
vergisi konabilecektir. Bunun alternatifi devletin bu tür ürünlerin ihracatını yasaklamasıdır.
Bu mallar üzerine konan verginin piyasa koşullarına bağlı olarak ileriye yansıtılması mümkün
olamayacak, dolayısıyla bu hammadde ya da tarım ürünlerinin ülke içinde işlenerek daha
yüksek katma değerli ürünler olarak ihraç edilebilmesi mümkün hale gelebilecektir.
Diğer taraftan, kaliteli hammaddelerin ihracını artırabilmek için, hedef seçilen maden,
hammadde ve tarım ürünlerinden kalitesiz olanlarının üzerine ihracat vergisi
uygulanabilmektedir. Doğal olarak bu önlemin alternatifi de devletin hammadde ve/veya
tarım ürünlerinden kalitesiz olanlarının ihracını yasaklaması olmaktadır. Kalitesiz ürünler
üzerindeki ihracat vergisi nedeniyle, üzerinde vergi olmayan kaliteli maden, hammadde ve
tarım ürünleri ithalatçılar için daha cazip hale gelecek, dolayısıyla bu ürünlerin ihraç edilmesi
sağlanacaktır.
Daha önce anlatıldığı gibi, ithalat vergisi ithal edilen malların ülke içindeki fiyatını
yükseltici etki yaratmaktadır. İhracat vergisi de geriye yansıdığı ölçüde, ihraç ürünlerinin
ülke içindeki fiyatını düşürmekte, böylece gümrük vergisi gibi ihracat vergisi de ihraç
mallarının fiyatını, ithal mallarının fiyatına nispetle düşürerek, ülke kaynaklarının ihracat
endüstrilerinden ithal ikameci endüstrilere aktarılmasına ve tüketim yapısının ithal
mallarından ihraç mallarına kaymasına neden olacaktır.

5.2.İhracat Vergisinin Etkileri
İhraç edilen malların ihraç eden ülke tarafından vergilendirilmesine ilişkin bir politika
aracı olan bu vergi daha çok ülkenin önemli üreticisi olduğu malları hedeflediğinden, ihracat
vergisinin etkileri
vergiyi koyan ülkenin dünya fiyatlarını etkilediği varsayılarak
incelenecektir. 4 numaralı şekilde de görüldüğü gibi, D ve S ithalatçı ülkedeki “D” malı
piyasasına ilişkin talep ve arz eğrileridir.
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Şekil 4:İhracat Vergisinin Etkileri

Serbest dış ticaret koşullarında malın dünya fiyatı ile ülke içi fiyat aynıdır. Ülke içi
fiyatın da Pw olduğu bu durumda tüketilen D malı miktarı OQ1 olmaktadır. Çünkü A
noktasında fiyat, bir bütün olarak tüketicilerin marjinal faydasını gösteren talep fonksiyonuna
eşit olmaktadır. Bir başka deyişle, bir bütün olarak tüketiciler A noktasının belirlediği miktar
kadar D malı tüketerek fayda maksimizasyonunu gerçekleştirmektedir. Pw fiyatından üretilen
D malı miktarı ise OQ2 olarak gerçekleşmiştir. Çünkü Pw, E noktasında, bir bütün olarak D
malı üreticilerinin marjinal maliyetini gösteren ülke içi arz fonksiyonuna eşit olmakta, bundan
dolayı da ülke içindeki üreticiler kendileri için kar maksimizasyonunu sağlayan üretim
miktarı olan OQ2 kadar D malı üretmektedir. Bundan dolayı, ülkenin ihtiyacından fazla olan
miktar olan Q1Q2 kadar mal ihraç edilmektedir.
D malının dünyadaki önemli üreticilerinden olan ihracatçı ülke dünya fiyatlarını
etkileyebilme gücünü kullanarak refahını artırmak amacıyla, D malının ihracatı üzerine “t”
kadar ihracat vergisi koyduğunda artık malın dünya fiyatı ile ülke içi fiyat birbirinden farklı
olacaktır Bu şekilde konan verginin büyük bir kısmının ileriye yansıyarak dünya fiyatını
(P'w)'ye yükselttiği kabul edilmektedir.Geriye yansıyan vergi miktarı ise ülke içi fiyatın
Pw'den Pd'ye düşmesine neden olmuştur.
İhracat vergisi sonrasında ülke içi fiyatın Pd olduğu bu durumda tüketilen D malı
miktarı artmış ve OQ3 olarak gerçekleşmiştir. Çünkü artık B noktasında fiyat, bir bütün olarak
tüketicilerin marjinal faydasını gösteren talep fonksiyonuna eşit olmaktadır. Bir başka deyişle,
bir bütün olarak tüketiciler B noktasının belirlediği miktar kadar D malı tüketerek fayda
maksimizasyonunu gerçekleştirmektedir. Pd fiyatından üretilen D malı miktarı ise OQ4'e
düşmüştür. Çünkü Pd, artık F noktasında, bir bütün olarak D malı üreticilerinin marjinal
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maliyetini gösteren ülke içi arz fonksiyonuna eşit olmakta, bundan dolayı da ülke içindeki
üreticiler kendileri için kar maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarı olan OQ4 kadar D
malı üretmektedir. Sonuç olarak t kadarlık ihracat vergisi ülke içindeki tüketimi artırmış, buna
karşın üretimi azaltmıştır. Dolayısıyla D malının ihracatı Q1Q2'den Q3Q4'e düşmüştür.
Devletin Q3Q4kadarlık ihracat üzerinden almış olduğu birim başına t kadarlık
vergiden elde ettiği toplam vergi hasılatı HGFB alanı kadar olmaktadır. Ülke içinde, ihracat
vergisinin geriye yansıyan kısmı nedeniyle meydana gelen üretim ve tüketim değişikliklerinin
toplumsal refah üzerindeki etkisine bakıldığında, tüketim kararlarının saptırılması nedeniyle
ABC alanı, üretim kararlarının saptırılması nedeniyle de DEF alanı kadar refah kaybına
maruz kalındığı görülmektedir.
Ayrıca, ülke içinde yukarıda sözü edilen üretim ve tüketim miktarında meydana gelen
değişiklikler üretici rantını PwEFPd alanı kadar azaltmış, buna karşın tüketici rantını
PwABPd alanı kadar artırmıştır. Bu da verginin geriye yansıyan kısmı nedeniyle, D malının
üreticilerinden tüketicilerine PwABPd alanı kadar rantın aktarılmış olduğu anlamını
taşımaktadır. Bu da bize verginin geriye yansıyan kısmının gelir dağılımını değiştirici etkisini
göstermektedir. CDFB alanı da üretici rantının bir kısmının vergi olarak devlete gittiği
anlamını taşımaktadır. Şekildeki HDGC alanı ise, ihracatçı ülkenin, vergi sayesinde dış ticaret
hadlerinin ülke lehine çevrilmesinden kaynaklanan refah kazancını göstermektedir.
Sonuç olarak, PwEFPd ile PwABPd alanlarının yanı sıra, devletin elde ettiği vergi
hasılatını gösteren HGFB alanı göz önüne alındığında, geriye ülkenin refahını olumsuz
etkileyen ABC ve DEF alanları ile refahı olumlu etkileyen HGDC alanlarının kaldığı
görülmektedir. Doğal olarak, verginin tamamı ileriye yansıtılmış olsaydı, ülke içi fiyat
düşmemiş, vergi sadece dünya fiyatını artırmış olacaktı. Bu da ihraç edilen mal miktarının
etkilenmemesi anlamını taşıyacaktı.Böylece ülkenin dış ticaret hadlerinin lehe çevrilmesinden
kaynaklanan refah kazancı daha yüksek olacaktı. Bir başka deyişle,üretim ve tüketimden
kaynaklanan refah maliyetlerine maruz kalınmadan, dış ticaret hadlerinin lehe çevrilmesinden
kaynaklanan refah kazancı elde edilebilecekti. Görüldüğü gibi, ihracat vergisinden olumsuz
etkilenen ülkelerin misillemesinin olmadığı varsayımı altında, verginin ülke refahını
artırabilmesi için olabildiğince ileriye yansıtılabilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İhracat vergisi ihraç edilen malların ihraç eden ülke tarafından vergilendirilmesine
ilişkin bir politika aracıdır. İhracat vergilerinin çeşitli konma gerekçeleri bulunmaktadır.
İhracat vergisinin uluslararası piyasalardaki tekel gücünün kullanılması amacıyla konması
bakımından bu verginin yüküne malı ithal eden ülkelerdeki tüketicilerin katlanıp katlanmadığı
büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, herhangi bir ihraç malının üzerindeki ihracat
vergisinin nasıl yansıyacağının bilinmesi gerekir. Eğer dış talebin elastikiyeti ne kadar düşük,
buna karşın ülke içi arz elastikiyeti ne kadar yüksekse, ihracat vergisini ithalatçı ülkenin
tüketicilerine aktarılabilmesi olanağı o denli artacaktır.
İhracat vergisi ülke içinde üretim yapan yabancı üretim faktörlerini (yabancı sermaye)
vergilemek amacıyla kullanılabileceği gibi, tarım sektörünü vergilemeyi de hedefleyebilir.
Hammaddelerin ihracı üzerine ihracat vergisi konarak, ülke içinde bu hammaddeleri işlemek
için kurulan sanayinin korunması amaçlanabildiği gibi, düşük kaliteli hammadde üzerine
vergi konarak kaliteli hammaddenin ihracının artırılmasına çalışılabilir. Hammadde ve/veya
tarım ürünlerinin daha fazla katma değer yaratacak şekilde ihracının sağlanabilmesi için de
seçilen hammadde ve tarım ürünlerinin üzerine ihracat vergisi uygulanabilir. Verginin bu
amaçlarla alınabilmesi ihraç edilen mallar üzerindeki verginin esasen geriye yansıyacağı
düşüncesine dayanmaktadır.
İhracat vergisi esasen ülkenin önemli üreticisi olduğu malları hedeflemektedir. Bu
nedenle, konan verginin önemli bir kısmının ileriye yansıtıldığını varsayarak oluşan etkiler ele
alındığında, verginin ileriye yansıyan kısmından kaynaklanan dış ticaret hadleri kazancı ön
planda olmaktadır. Verginin geriye yansıyan kısmı ise malın ülke içi fiyatını düşürecektir. Bu
fiyat düşüşünden kaynaklanan üretim ve tüketime ilişkin refah maliyetlerini de göz önüne
almak gerekmektedir.
Doğal olarak, verginin tamamı ileriye yansıtılmış olsaydı, ülke içi fiyat düşmemiş,
vergi sadece dünya fiyatını artırmış olacaktı. Bu da ihraç edilen mal miktarının etkilenmemesi
anlamını taşıyacaktı. Böylece ülkenin dış ticaret hadlerinin lehe çevrilmesinden kaynaklanan
refah kazancı daha yüksek olacaktı. Bir başka deyişle, üretim ve tüketimden kaynaklanan
refah maliyetlerine maruz kalınmadan dış ticaret hadlerinin lehe çevrilmesinden kaynaklanan
refah kazancı elde edilebilecekti. Görüldüğü gibi, ihracat vergisinden olumsuz etkilenen
ülkelerin misillemesinin olmadığı varsayımı altında, verginin ülke refahını artırabilmesi için,
olabildiğince ileriye yansıtılabilmesi büyük önem taşımaktadır.
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Çalışma Soruları
1)İhracat vergisinin alınma nedenlerini açıklayınız.
2)İhracat vergisi ülke refahını nasıl artırabilir?
3)İhracat vergisinin etkilerini şekil yardımıyla açıklayınız
4)İhracat vergisi hangi koşullarda aşırı vergi yükü yaratır?
5)İhracat vergisi konularak ülke refahının artırılabildiği mallar hangileri olabilir?
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6. KOTALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1.
6.2.

İthalat Kotaları
Gönüllü İhracat Sınırlamaları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
İthalat Kotaları ve Gönüllü
İhracat Sınırlamaları
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Giriş
İthalat ve ihracatı kısıtlamaya yönelik kotalar miktar ve değer kotaları şeklinde
uygulanabilmektedir. Her ikisi de ithalatı kısıtlayıcı etki yaratmakla birlikte, birbirinin
eşdeğeri değildir. Burada, hem kota dendiğinde miktar sınırlamalarının akla gelmesi, hem de
uygulama kolaylığına bağlı olarak kısıtlayıcı etkisinin kuvveti nedeniyle kotalar miktar
kısıtlamaları olarak ele alınacaktır.
Miktar sınırlamaları, ithalatı kısıtlamaya yönelik olarak kullanılabileceği gibi, güçlü
ithalatçı ülkeler tarafından ihracatçı ülkelere koydurulan ihracat kotaları şekline de
dönüşebilecektir. Bundan dolayı kotaları “ithalat kotaları” ve “gönüllü ihracat kotaları” olmak
üzere ikiye ayırıp incelemek gerekmektedir.

6.1. İthalat Kotaları
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'na göre esasen uygulanması yasak olan
“ithalat kotaları”, ithalatı kısıtlanmak istenilen herhangi bir malın bir yıl gibi belirli bir
dönemde ülkeye ithal edilecek miktarına bir üst sınır konulmasını ifade eder. Bu üst sınır
sayesinde ithalatı azaltmayı amaçlayan ithalat kotalarının bir diğer özelliği ülkeler arasında
ayırım yapmaksızın ithalatı azaltan bir politika aracı olmasıdır. Bir başka deyişle, kotalar
ihracatçı ülkeler temelinde belirlenmemekte, ülkeye ithal edilebilecek mal miktarı, ithalatın
hangi ülkeden yapıldığından bağımsız olarak, saptanmaktadır.

Kotalar, kota miktarından daha fazla ithalata izin vermediğinden, ülkeler arasındaki
fiyat ilişkisini kesmekte, kotanın maksimum noktasında dış arz eğrisi tamamen inelastik
olmaktadır. Bir ithalat vergisi olan gümrük vergisi gibi, kotalar da öncelikle ithalatı
sınırlandırılan malın fiyatını etkileyecektir. Bu fiyat artışı da o malın üretimini ve tüketimini
belirleyecektir. Ancak, burada gümrük vergisinden farklı olarak, ithal edilebilecek mal
miktarına getirilen sınır, yaratılan kıtlığa bağlı olarak mal fiyatını artıracak ve bu artış üretimi
ve tüketimi etkileyecektir. Bilindiği gibi, gümrük vergisinde ithal edilen mal üzerine konan
vergi malın fiyatını artırmakta, artan fiyata bağlı olarak üretim ve tüketimde meydana gelen
değişiklikler ithal edilecek mal miktarını belirlemektedir.

Diğer taraftan, kotaların ithalatçı ülkedeki fiyat, üretim ve tüketim miktarları
üzerindeki etkisi, ithalatı kota ile sınırlandırılan mal piyasasındaki rekabet koşullarına da bağlı
olacaktır. Örneğin, ülke içi üretimde tekelin varlığı durumunda, ithal edilebilecek mal
miktarının düşüklüğüne bağlı olarak tekelci firma bu tekelci gücünü kullanabilecektir. Ancak,
burada kotanın etkileri sadece tam rekabet koşullarının mevcut olduğu varsayılarak ele
alınacaktır. İthalat kotasının etkileri şekil 5 yardımıyla anlatılırken, ithal edilen mal
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piyasasında tam rekabet koşullarının mevcut olduğu varsayımının yanı sıra, ithalatçı ülkenin
dünya fiyatlarını etkileme olanağına sahip olmadığı, bir başka deyişle, küçük ülke olduğu
kabul edilecektir. Ancak, burada da geometrik analizin, ithalat kotasının sadece statik
etkilerinin incelenmesine olanak tanıdığını, dinamik etkilerini ele almanın mümkün
olmadığını tekrarlamak gerekmektedir.

Öncelikle şekilde yer alan “A” malının bir tüketim malı olduğunu belirtmek gerekir.

Şekil 5:İthalat Kotasının Etkileri

Şekil 5’de de görüldüğü gibi, D ve S ithalatçı ülkedeki “A” malı piyasasına ilişkin
talep ve arz eğrileridir. Dünya arz eğrisi ise yatay eksene paralel olarak çizilmiştir ve ülkenin
A malını dünyadan Pw fiyatından ithal edebildiğini göstermektedir. Dünya arz eğrisinin yatay
eksene paralel bir doğru olması “A” malının ithalatçısı olan ülkenin bu malın dünya fiyatlarını
etkileyebilme gücünün olmadığını göstermektedir.
A malı bakımından dış ticareti kısıtlayan herhangi bir dış ticaret politikası aracı
kullanılmadığında, bu mal ithalatçı ülkeye Pw fiyatından serbestçe ithal edilerek ülke ihtiyacı
karşılanabilmektedir. Bu durumda, ülke içinde dünya fiyatından A malı talebinin OQ2 olduğu
görülmektedir. Çünkü E noktasında dünya fiyatı, bir bütün olarak tüketicilerin marjinal
faydasını gösteren talep fonksiyonuna eşit olmaktadır. Bir başka deyişle, bir bütün olarak
tüketiciler E noktasının belirlediği miktar kadar A malı tüketerek fayda maksimizasyonunu
gerçekleştirmektedir.
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OQ2 kadarlık talebin OQ1 kadarlık kısmı ülke içindeki üretimden karşılanmaktadır.
Çünkü dünya fiyatı olan Pw, F noktasında, bir bütün olarak A malı üreticilerinin marjinal
maliyetini gösteren ülke içi arz fonksiyonuna eşit olmakta, bundan dolayı da ülke içindeki
üreticiler kendileri için kar maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarı olan OQ1 kadar A
malı üretmektedir. Talebin geri kalan kısmı ise Pw fiyatından diğer üretici ülkelerden ithal
edilmektedir. Bunu da şekilde Q1Q2 miktarı olarak görmek mümkündür.
İthalatçı ülke A malı ithalatını kota ile sınırlamak istediğinde durum değişecektir.
Devlet A malının ithalatına AB (ya da Q3Q4) kadar kota koyduğunda, artık A malının dünya
fiyatı ile ülke içindeki fiyatının birbirinden farklı olduğu görülmektedir. Çünkü AB kadar kota
ile daha önce Q1Q2 kadar ithal edilen mal miktarı azaltılmış, dolayısıyla birim başına BC
kadar kıtlık rantı meydana gelmiştir. Bir başka deyişle, tüketiciler A malına Pd fiyatını
ödemeye hazırdır. Bu kıtlık rantı nedeniyle A malının ülke içi fiyatı Pd'ye yükselmiştir. Bu
fiyat yükselişi de ülke içindeki tüketim ve üretim miktarlarını etkilemektedir.
A malının ithalatının kota ile sınırlandırılması nedeniyle yükselen A malı fiyatı
tüketimi azaltmış ve tüketimin OQ4 olarak gerçekleşmesine neden olmuştur. Çünkü, ülke içi
fiyat olan Pd, B noktasında talep fonksiyonuna eşit olmuştur. Bu, yeni A malı fiyatı nedeniyle
tüketicilerin fayda maksimizasyonunu sağlayan tüketim miktarının artık OQ4 olduğu
anlamına gelmektedir. Böylece tüketici rantında şekildeki PdBEPw alanı kadarlık bir azalış
meydana gelmiştir.
İthalat kotası tüketimdeki azalışın aksine üretimde bir artışa yol açmış ve ülke içindeki
üreticiler OQ3 kadar A malı üretmişlerdir. Bunun nedeni ise, ülke içi fiyat olan Pd' nin A
noktasında ülke içi arz fonksiyonuna eşit olmasıdır. Dolayısıyla, üreticiler kendileri için kar
maksimizasyonunu sağlayan üretim miktarı olan OQ3 kadar A malı üretmektedir. Bu da yeni
durum nedeniyle, üreticilerin ek olarak şekildeki PdAFPw (d alanı) alanı kadar üretici rantı
elde ettiğini göstermektedir.
Diğer taraftan, AB kadarlık kotanın yarattığı toplam kota rantını ABCD alanı
göstermektedir. İthalat izinlerinin devlet tarafından açık artırmayla satılması halinde bu kota
rantı, aynı gümrük vergisinde olduğu gibi kamu geliri niteliğini kazanacaktır. Aksi takdirde,
bu kıtlık rantı ithalatçı firmalara gidecektir. Kotanın ülke refahı üzerindeki etkisine
bakıldığında, öncelikle tüketici rantındaki PdBEPw alanı kadarlık azalışı görmek gerekir.
Bunun bir kısmı, yani şekildeki “a” alanı kota rantı alanıdır. İthalat izinlerinin satılması
halinde devlete kamu geliri sağlanacaktır. Lisansların satılmaması halinde de gelirin
ithalatçılara aktarılması anlamını taşıyacaktır. Dolayısıyla bu alan ekonomi açısından bir refah
kaybı anlamını taşımaz.
İkinci olarak, A malının tüketimindeki azalış ve üretimindeki artış tüketicilerden
üreticilere d alanı kadar bir rant aktarımına yol açmaktadır. Bir başka deyişle, d alanı tüketici
rantı iken artık üretici rantına dönüşmüştür. Bu alan da gelirin yeniden dağıtılmasına ilişkin
bir başka sonucu göstermektedir. Şekildeki “b” ve “c” alanlarıysa kota nedeniyle toplumsal
refahta meydana gelen azalışları gösteren alanlardır. “b” alanı tüketicilerin kararlarının
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saptırılması nedeniyle ortaya çıkan aşırı vergi yükü alanıdır. “c” alanı ise üreticilerin
kararlarının saptırılması nedeniyle meydana gelen aşırı vergi yükü alanıdır.

6.2. Gönüllü İhracat Sınırlamaları
Ayırımcı olmayan ihracat kotaları, ihracat vergisi ve ihracat yasaklarında olduğu gibi,
ihracatçı ülkelerin hammadde vb. kaynakların ülkede daha fazla katma değer yaratmasını
sağlamak, kaliteli tarım ürünleri ve hammaddelerin ihracatını artırmak ya da malların esasen
ülke içinde tüketime sunulmasını sağlamak amaçlarıyla uygulanabilir. Böyle durumlarda,
ihracat kotası yerine, ihracat vergisi ya da ihracat yasakları daha etkili alternatif araçlar olarak
görülmektedir. Ancak, gönüllü ihracat kotaları ihracatçı ülkelerin maden ve tarım ürünlerinin
ülkede daha fazla katma değer yaratmasını sağlamak gibi amaçlara yönelik bir politika aracı
değildir. Aksine, gönüllü ihracat sınırlamaları, belirli bir dönem içerisinde ihraç edilecek
malların maksimum miktarına ilişkin olarak ihracatçı ve ithalatçılar arasında yapılan
anlaşmalardır. Bu maksimum tutar da değer veya miktar olarak saptanabilmektedir.
Bu tür sınırlamalar esasen ihracatçı ülkeler tarafından idare edilseler de, ithalatçı
ülkeler tarafından izlenmektedir. Bir başka ifadeyle, gönüllü ihracat kotaları ihracatçı
ülkelerin belirli ülkelere yapacakları ihracatın miktarını kısıtlamaya yönelik bir politika aracı
olarak görünmekle birlikte, aslında ithalatçı ülkelerdeki başarılı korumacı isteklerin bir
sonucudur. Bu sınırlamalarda kelimenin tam anlamıyla bir gönüllülük söz konusu değildir.
Sadece ihracatçı ülkeler tarafından diğer ticaret engellerine tercih edilmeleri anlamında bir
gönüllülük mevcuttur. Bu sınırlamalar, ihracat sınırlamaları üzerinde yabancı devletlerle
yapılan anlaşmalarda fiyat yapıcı gücün uluslararası piyasalarda kullanılmasını ifade
etmektedir. Dolayısıyla, yapılan anlaşmalar aslında ithalatçı ülkelerin, ihracatçı ülkeleri tek
taraflı ithalat kontrollerine bir alternatif olan ihracat sınırlamasına ikna etmedeki başarısını
yansıtmaktadır.
İthalatçı ülkelerin kendi piyasalarını en çok etkileyen ihracatçı ülkeleri belirleyerek
onlarla imzaladıkları gönüllü ihracat sınırlaması anlaşmalarında, öncelikle dış ticareti
sınırlanacak mal grubu tanımlanmakta ve belirlenecek dönem içerisindeki ihracatın
maksimum tutarı esasen değerden ziyade miktar olarak yer almaktadır. Ayrıca, bu anlaşmalar
bize gönüllü ihracat sınırlamalarının, tek taraflı geleneksel ithalat kontrollerinden farklı
olarak, en azından iki taraflı olduğunu göstermektedir.
Hem gümrük vergisi, hem de ithalat kotaları normal olarak tüm kaynaklardan gelen
ithalata uygulanmaktadır. Fakat gönüllü ihracat sınırlamalarında en önemli ihracatçı ülkelerle
anlaşma yapılmaktadır. Bundan dolayı, bu tür sınırlamalar ülkeler arasında ayırım
yapmaktadır. Aslında ithalatı sınırlamaya yönelik bir araç olan gönüllü ihracat kotaları, ithalat
kotalarının ülkeler arasında ayırımcı olmasını sağlayan bir türüdür. Ayrıca, önemli
ihracatçılara koydurulan ihracat kotaları, ithalat kotaları ile ayırımcı ticaret engellerinin
uygulanamamasına ilişkin GATT kurallarından etkilenilmemesini de sağlayan bir araçtır.
Ayırımcı niteliğiyle sadece bazı ülkeler hedef alınabildiğinden, gönüllü ihracat sınırlamaları,
ayırımcı olmayan gümrük vergisi, kota vb. ithalatı kısıtlayıcı önlemler nedeniyle, tüm
etkilenen ülkelerden kaynaklanabilecek misillemelerden kurtulma avantajına da sahiptir.
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Diğer taraftan, ithalat ve ihracata yönelik miktar sınırlamalarının ayrıntılı olarak
sınıflandırılmaması nedeniyle, kotaların esasen kaliteli ve dolayısıyla pahalı ürünlerle
doldurulmasının ithalatçı ülkeler üzerindeki olumsuz etkisini de vurgulamak gerekir. Bu
durum spesifik gümrük vergilerinde de yaşanabilir. Ancak,gümrük giriş tarife cetvellerinde
ithal edilecek malların değerini yansıtacak her farklı özellik bir bakıma bir başka mal olarak
sınıflandırıldığı için spesifik gümrük vergileri çok önemli bir sorun yaratmaz.
İthalatçıların karlarının, yaklaşık olarak satışların değeriyle orantılı olmasına bağlı
olarak,ithalatta miktar sınırlamaları geniş bir şekilde tanımlanmış mal grubuna
uygulanıyorsa,bu ithalatçıları daha yüksek kaliteli ürünlerin ithalatına yöneltecektir. Bu
durumda ülke içindeki üreticilere nispeten daha kalitesiz ürünlerin üretimi kalmaktadır.Yine,
geniş bir şekilde tanımlanmış mal grubunun ihracı miktar esaslı gönüllü ihracat sınırlamasıyla
sınırlanıyorsa ,ihracatçılar kotaları daha yüksek kaliteli ürünlerle doldurmak isteyeceklerdir.
Buna bağlı olarak, ihracatçı ülkedeki üreticiler de bu daha yüksek kaliteli malların üretimine
yöneleceklerdir. Bu da aslında bu anlaşmayı imzalatan ithalatçı ülkedeki üreticilerin daha
düşük kaliteli ürünlerin üretimini gerçekleştirmesi anlamını taşıyacaktır. Doğal olarak,miktar
sınırlamalarına tabi olacak mallar ayrıntılı sınıflamaya tabi tutulduğunda böyle bir etki ortaya
çıkmayacaktır. Ancak, ayrıntılı sınıflamaların gümrük kapılarındaki idari maliyetleri
artıracağını belirtmek gerekir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İthalat ve ihracatı kısıtlamaya yönelik kotalar miktar ve değer kotaları şeklinde
uygulanabilmektedir. Miktar sınırlamaları ithalatı kısıtlamaya yönelik olarak kullanılabileceği
gibi, güçlü ithalatçı ülkeler tarafından ihracatçı ülkelere koydurulan ihracat kotaları şekline de
dönüşebilecektir.
Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'na göre esasen uygulanması yasak olan
“ithalat kotaları”, ithalatı kısıtlanmak istenilen herhangi bir malın bir yıl gibi belirli bir
dönemde ülkeye ithal edilecek miktarına bir üst sınır konulmasını ifade eder. Bu üst sınır
sayesinde ithalatı azaltmayı amaçlayan ithalat kotalarının bir diğer özelliği, ülkeler arasında
ayırım yapmaksızın ithalatı azaltan bir politika aracı olmasıdır. Burada, gümrük vergisinden
farklı olarak, ithal edilebilecek mal miktarına getirilen sınır, yaratılan kıtlığa bağlı olarak mal
fiyatını artıracak ve bu artış üretimi ve tüketimi etkileyecektir.
Gönüllü ihracat sınırlamaları, belirli bir dönem içerisinde ihraç edilecek malların
maksimum miktarına ilişkin olarak ihracatçı ve ithalatçılar arasında yapılan anlaşmalardır. Bu
kotalar ihracatçı ülkelerin belirli ülkelere yapacakları ihracatın miktarını kısıtlamaya yönelik
bir politika aracı olarak görünmekle birlikte, aslında ithalatçı ülkelerdeki başarılı korumacı
isteklerin bir sonucunu yansıtmaktadır. Bundan dolayı, bu sınırlamalarda ihracatçı ülkeler
tarafından diğer ticaret engellerine tercih edilmeleri anlamında bir gönüllülük mevcuttur.
Hem gümrük vergisi, hem de ithalat kotaları normal olarak tüm kaynaklardan gelen
ithalata uygulanmaktadır. Fakat gönüllü ihracat sınırlamalarında en önemli ihracatçı ülkelerle
anlaşma yapılmaktadır. Bundan dolayı, bu tür sınırlamalar ülkeler arasında ayırım
yapmaktadır. Önemli ihracatçılara koydurulan ihracat kotaları, ithalat kotaları ile ayırımcı
ticaret engellerinin uygulanamamasına ilişkin GATT kurallarından etkilenilmemesini de
sağlayan bir araçtır. Ayırımcı niteliği sayesinde sadece bazı ülkeler hedef alınabilmektedir.
Böylece, gönüllü ihracat sınırlamaları, ayırımcı olmayan önlemler nedeniyle tüm etkilenen
ülkelerden kaynaklanabilecek misillemelerden kurtulma avantajına da sahiptir.
Gerek ithalat, gerekse de ihracata yönelik ayrıntılı olarak sınıflandırılmamış miktar
sınırlamaları, kotaların esasen kaliteli ve dolayısıyla pahalı ürünlerle doldurulmasına yol
açmaktadır. Bu durumda dış ticaretini sınırlandıran ülke içindeki üreticilere nispeten daha
kalitesiz ürünlerin üretimi kalmaktadır. Doğal olarak, miktar sınırlamalarına tabi olacak
mallar ayrıntılı sınıflamaya tabi tutulduğunda böyle bir etki ortaya çıkmayacaktır.
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Çalışma soruları
1)İthalat kotasının etkilerini şekil yardımıyla açıklayınız.
2)İthalat kotası ile gümrük vergisini ithalatın azaltılabilmesi bakımından karşılaştırınız.
3)Gönüllü ihracat sınırlamalarının asıl amacı nedir? Açıklayınız.
4)İthalat kotası refah maliyeti yaratır mı?
5)İthalat kotasının yarattığı kota rantını açıklayınız.
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7. DIŞ TİCARETİN SERBESTLEŞTİRİLMESİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1. 2. Dünya Savaşı Sonrasında Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi ve Dünya Ticaret
Hacmi
7.2. Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri
7.2.1 Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Tüketime Etkisi
7.2.2 Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Üretime Etkisi
7.2.3 Dış ticaretin Serbestleşmesinin Gelir Dağılımına Etkisi
7.2.4 Dış ticaretin Serbestleşmesinin Rekabet Üzerindeki Etkisi
7.2.5 Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Kamu Gelirlerine Etkisi
7.3 Kalkınma Sürecinde Dış Ticaret Vergilerinin Gelişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Dış Ticaretin
Serbestleşmesinin Etkileri

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Dış
ticaretin Okuma,
araştırma
ve
analiz
etme.
serbestleştirilmesinin,
ticareti kısmen ya da
tamamen
serbestleştiren
ülkedeki etkilerinin neler
olabileceğinin
anlatılması
hedeflenmiştir.

Kalkınma Sürecinde Dış
Kalkınma sürecinde dış Okuma,
araştırma
analiz
etme.
Ticaret Vergilerinin Gelişimi ticaret vergilerinin payının
ne yönde geliştiği ve bu
gelişimin
nedenleri
anlaşılmış olacaktır.

ve
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Anahtar Kavramlar
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Giriş
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7.1. II.Dünya Savaşı Sonrasında Dünya Ticaretinin Serbestleştirilmesi
ve Dünya Ticaret Hacmi
2.Dünya Savaşı'nın ardından serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olarak dünya
ticaretinin Avrupa Birliği, NAFTA ve Asya-Pasifik havzasındaki bloklar arasındaki bir ticaret
savaşına dönüşmesini engellemek için çok taraflı görüşmelerle dünya dış ticaret hacmini
düşüren dış ticaret araçlarının kaldırılmasına yönelik ilerlemelerin kaydedilebilmesi büyük
önem taşımaktadır. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması, (GATT) üye ülkelerin
refahının artırılması şeklinde ifade edilebilecek amaca yönelik olarak ticari ilişkilerde rekabeti
bozan ve dış ticareti kısıtlayan engellerin kaldırılmasına yönelik önemli adımlar atılmasını
sağlamıştır.
GATT anlaşmasıyla esasen ithalat kotalarının kullanımı yasaklanmış, yürütülen çok
taraflı müzakereler sonucunda gümrük vergilerinin oranlarında da 1940’lardan beri önemli
indirimler kaydedilmiştir. Annecy, Torquay ve Cenevre II Turları da dış ticaretin
serbestleştirilmesi bakımından önemli müzakere turları olmakla birlikte, 1956 Cenevre,1962
Dillon, 1968 Kennedy ile 1979 yılında sonuçlanan Tokyo Turları az gelişmiş ve gelişmekte
olan ülkeler bakımından daha fazla önem taşımıştır. Çünkü bu turlardan sonra sanayileşmiş
ülkelerin ortalama gümrük vergisi düzeyleri önemli ölçüde düşürülmüştür.
1986'da başlayan Uruguay Turu ise bir başka yönüyle ön plana çıkmıştır. Çünkü,
GATT'ın Uruguay Turu'yla kurulan Dünya Ticaret Örgütü bu konudaki bir başka önemli
gelişmeyi yansıtmaktadır. Çok taraflı görüşmeler artık Dünya Ticaret Örgütü nezdinde
yapılmaktadır. Bu çerçevede 2001 yılında başlayan ve henüz sonuçlanamayan Doha
Turu'ndan söz etmek gerekir. ABD ve Avrupa Birliği’nin tarım sübvansiyonlarını kaldırmak
istememesi nedeniyle 2006 yılında askıya alınan Doha ticaret müzakereleri dünya ticaretinin
daha da serbestleştirilmesinin önünde önemli bir engel teşkil etse de, bundan önceki
gelişmelerin dünya ticaret hacmini artırıcı etkisini dikkate almak gerekmektedir.
Diğer taraftan, az gelişmiş ülkelere yönelik tercihli tarife politikaları, serbest ticaret
bölgeleri, gümrük birlikleri ile Avrupa Birliği gibi daha ileri entegrasyonlar esasen çok farklı
amaçlara yöneliktir. Ancak, bunların yaratacağı etkiler dış ticaretin serbestleştirilmesini
sağlayabilmektedir. Bununla birlikte, gümrük birlikleri gibi iktisadi entegrasyonlardan bir
bütün olarak dünya ülkelerinin maksimum faydayı elde edebilmesi için, üyelerinin dış
ticaretin serbestleştirilmesine ilişkin çok taraflı görüşmelere katılmaları, birlikler tarafından
konacak ortak gümrük tarifesinin indirilmesi ya da dış ticarete en açık üye ülkenin uyguladığı
tarifenin ortak tarife olarak belirlenmesi ve üye ülkelerin tek taraflı olarak daha serbest
ticarete yönelik reformları gerçekleştirmeye devam etmesi gibi hususlar önem taşımaktadır.
Esasen 1980’li yıllardan itibaren sermaye hareketlerinin giderek serbestleştirilmesinin
de dünya ticaret hacmini artırıcı etki yarattığını da vurgulamak gerekir. Sermayenin üretim
maliyetlerinin minimize edilmesini sağlayacak ülkelerde üretimi gerçekleştirmesi, hem dünya
ticaret hacmini artırmış, hem de yönünü önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu nedenle, dünya
ticaret hacminde meydana gelen değişikliklerin ne kadarının dünya mal hareketlerindeki
serbestleşmeden, ne kadarının esasen sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinden
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kaynaklandığına ilişkin sorulara kolaylıkla cevap vermek mümkün olmamaktadır. Bununla
birlikte, dünya ticaret hacminde esasen 1980'den itibaren ne gibi gelişmelerin olduğu, dış
ticaretin serbestleştirilmesinin etkileri konusunda kabaca da olsa bir fikir verebilecektir.
Tüm dünyada 1980 yılında ihracat (fob olarak) toplamı 2.050.129 milyon dolar iken,
2017 yılında 17.707.000 milyon dolara; ithalat (cif olarak) toplamı ise 1980 yılında
2.091.006 milyon dolar iken, 2017 yılında 17.992.000 milyon dolara yükselmiştir. 1980
yılından itibaren dünyada ithalat ve ihracatın onar yıllık dönemler itibariyle artışına
baktığımızda, 1980-1990 döneminde ihracatın ve ithalatın % 6; 2000-2010 arasındaysa
ihracatın % 10,9; ithalatın da % 10,6 artış gösterdiği görülmektedir. 2010-2015 arasındaki
beş yıllık son dönemde ise ihracatın % 1,5 ; ithalatın % 1,4 artışı dikkati çekmektedir. Bu son
döneme ilişkin artış oranları, dünya ticaret hacminin, çok güçlü daraltıcı etkiye sahip küresel
krizden ne kadar etkilendiğinin bir göstergesidir.
Dünya ticaret hacminin gelişimini, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler açısından
irdelediğimizde, öncelikle gelişmekte olan ülkelerde 1980 yılında ihracat rakamının 608.323
milyon dolar iken, 2017 yılında 7.851.00 milyon dolar olduğunu; ithalat rakamının ise 1980
yılında 502.416 milyon dolarken, 2017 yılında 7.510.000 milyon dolara yükseldiğini
görmekteyiz. 1980 ve 2017 yılları itibariyle gelişmiş ülkelerdeki ihracat ve ithalat rakamları
gelişmekte olan ülkelerin performansını gözler önüne sermek bakımından değer taşımaktadır.
Bu ülkelerde ihracat 1980 yılında 1.356.329 milyon dolar iken, 2017 yılında 9.307.000
milyon dolar; ihracat ise 1980 yılında 1.504.998 milyon dolar iken, 2017 yılında 10.032.000
milyon dolara yükselmiştir.
Bu ülkelerde ithalat ve ihracatın onar yıllık periyotlardaki artış oranlarına baktığımızda;
gelişmekte olan ülkelerde 1980-1990 döneminde ihracatın % 3,2; ithalatın % 4 arttığını, buna
karşın 2000-2010 dönemindeyse, ihracatın % 14,3; ithalatın % 14,1 artışı dikkati çekmektedir.
2010-2015 arasındaki beş yıllık dönemde de ihracatın % 2,7; ithalatın % 3 arttığı
görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeyse 1980-1990 döneminde ihracatın % 7,2; ithalatın % 6,8
arttığını, buna karşın 2000-2010 döneminde, ihracatın ve ithalatın % 8,5 oranında arttığı
görülmektedir. Bu artışlar gelişmiş ülkelerin dünya ticaret hacmi içindeki payının düştüğünü
göstermektedir.2010-2015 yıllarını içeren son dönemde ise ihracatın % 0,8; ithalatın % 0,5
artışı dikkate değerdir.

1980 yılında gelişmiş ülkelerin ihracat ve ithalat içindeki payları sırasıyla %
66,2 ile %72 olarak gerçekleşmişken, bu payların 2017 yılında yine sırasıyla % 52,6 ve %
55,8 olduğu görülmektedir. Gelişmekte olan ülkelerdeyse bu payların giderek arttığını, 1980
yılında ihracat ve ithalat içindeki paylar % 29,7 ile % 24 iken; 2017 yılında bu payların %
44,3 ile % 41,7 olarak gerçekleşmesi; gelişmekte olan ülkelerin dünya ticareti içindeki
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payının otuz yedi yıllık sürede ne denli artış gösterdiğini gözler önüne sürmek bakımından
önem taşımaktadır.

7.2. Dış ticaretin Serbestleşmesinin Etkileri

GATT çerçevesindeki müzakereler sonucunda geleneksel korumacı araçlar olan
gümrük vergilerinin oranları önemli ölçüde düşürülmüş ve ithalat kotaları aşama aşama
ortadan kaldırılmıştır. Dünya Ticaret Örgütü'nün kurulmasıyla ticari ilişkilerde rekabeti bozan
ve dış ticareti kısıtlayan engellerin kaldırılmasına yönelik görüşmeler artık bu kuruluşun
gözetiminde yapılmaktadır. Doğal olarak, dış ticaretin serbestleştirilmesinin ekonomik
etkilerini, hem tek tek ülkeler temelinde, hem de bir bütün olarak dünya ekonomisine etkileri
bakımından incelemek mümkündür. Burada dış ticaretin serbestleştirilmesinin ekonomik
etkileri sadece serbestliği sağlayan ülkeler açısından ele alınacaktır. Ayrıca, burada ülkeler
arasındaki üretim faktörleri akımlarının dışarıda bırakılarak, esasen dış ticaretin
serbestleştirilmesinin etkilerine yoğunlaşılacağını, küreselleşme sürecinde faktör hareketlerivergileme ilişkisinin izleyen bölümlere bırakılacağını belirtmek gerekir.
Dış ticaretin kısmen ya da tamamen serbestleştirilmesinin dış ticaret ve dolayısıyla
ödemeler bilançosuna etkisinin yanı sıra, tüketim, üretim, rekabet, gelir dağılımı ve kamu
gelirleri üzerinde etkisi bulunmaktadır. Doğal olarak,dış ticaret ve dolayısıyla ödemeler
bilançosunu başta sermaye hareketleri olmak üzere birçok faktör belirlemektedir. Bundan
dolayı, serbestleşmenin dış ticaret dengesi üzerindeki etkisine kısaca değinilecek, ardından
tüketim, üretim, rekabet, gelir dağılımı ve kamu gelirleri üzerinde etkilerine alt başlıklar
halinde yer verilecektir.
Esasen genel olarak korumacılık düzeyinin indirilmesinin en azından kısa dönemde,
dış ticaret dengesinin kötüleşmesine neden olacağı bekleneceğinden, bu tür politika
değişikliklerinin döviz ve borçlanma kısıtlamalarıyla karşı karşıya olan ülkelerde
uygulanamayacağı öne sürülebilir. Bu beklentinin temelinde, serbestleşmenin nihai ürünlerin
tüketiminde yurt dışında üretilmiş malların payını artıracağı düşüncesi yatmaktadır. Ancak,
nihai mallar değil de, girdiler üzerindeki kısıtlamaların kaldırılmasının dış ticaret dengesi
üzerindeki etkisi ise ekonominin yapısına ve korumacılığın başlangıçtaki düzeyine bağlıdır.
Bu çerçevede, ihraç ve ithal mallarının ülke içindeki üretimi, ekonominin geri kalanına göre,
sermaye ve ithal ara mallarını yoğun bir biçimde kullanıyorsa, serbestleşme tasarruf
düzeyinde artışa, yatırım düzeyinde azalışa yol açarak dış ticaret dengesini iyileştirici bir etki
yaratacaktır.
7.2.1 Dış Ticaretin Serbesleşmesinin Tüketime Etkisi
Dış ticaretin kısmen ya da tamamen serbestleştirilmesiyle tüketiciler daha düşük fiyatlı
ithal mallarını tüketebilme olanağına kavuşacaktır. Böylece kişiler tüketici olarak bu düşük
fiyatlar nedeniyle kazançlı çıkmaktadır. Esasen tüketicilere giden kazancın bir kısmı,yüksek
mal fiyatından faydalanan iç üreticilerle, ithalat vergisi hasılatının azalışı nedeniyle devlet
hazinesinden yapılan transferden kaynaklanmaktadır.
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Tabii, miktar sınırlamasının kısmen ya da tamamen kaldırılması halinde kotaların nasıl
dağıtıldığına bağlı olarak sözü edilen aktarımın kimden tüketicilere yapıldığı sorusunun
cevabı değişecektir. Eğer kotalar devlet tarafından ithalatçılara satılıyorsa, yine devlet
hazinesinden yapılan bir aktarım söz konusu olacaktır.
Aksine, kota uygulamasında ithalat izinleri ithalatçılara bedelsiz veriliyorsa, kısmen ya
da tamamen ithalat serbestliği ithalatçılardan tüketicilere bir aktarım yapıldığı anlamına
gelecektir. Fakat, buradaki önemli nokta tüketicilerin toplam kazancının bu gruplardan
yapılan transferi geçmesi ve genel olarak ülkenin net refah kazancı elde etmesidir. Sadece
statik etkiler göz önüne alındığında, ithalatını serbestleştiren ülkenin net refah kazancı elde
ettiğini söylemek mümkündür.
7.2.3 Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Üretime Etkisi
Dış ticaretin serbestleşmesiyle oluşan ithalat artışı, ülke içinde yerleşik kurumların
üretiminde ve istihdamında bir azalış meydana getirecektir. Tam istihdam koşulları altında
kısa dönem karakterli bu etkiler yerini, kaynaklar ithal ikameci endüstrilerden ihracat
endüstrilerine aktarıldığında ortaya çıkan ekonomik faydalara bırakacaktır. Bu uzun dönemli
etki şu şekilde ortaya çıkmaktadır. Esasen etkin olmayan bir şekilde yapılan iç üretim ithalatla
yer değiştirecek ve emek, toprak ve sermaye gibi üretim faktörleri ülkenin karşılaştırmalı
üstünlüğe sahip olduğu endüstrilerde yani, ihracat endüstrilerinde kullanılmaya başlanacaktır.
Böylece, ithal ikameci sektörlerin üretiminde bir azalış, buna karşın ihraç malları üretiminde
bir artış meydana gelecektir.
Doğal olarak, faktörlerin sektörler arasında yer değiştirmesi geçiş dönemi maliyetlerini
beraberinde getirecektir. Emeğin kısa dönemde de sektörler arasında yer değiştirdiği
gerçeğiyle, farklı sektörlerin farklı yetenekleri gerektirdiği hususu göz önüne alındığında,
emeğin katlandığı geçiş maliyetleri hem iktisadi hem de sosyal açıdan daha büyük önem
taşımaktadır. Böylece uzun dönemdeki uyarlama sürecinde, dış ticaretin serbestleşmesi
nedeniyle ithal ikameci sektörden, ihraç malları sektörüne geçmek isteyen işgücünün yeni
sektörün gerektirdiği yetenekleri edinmesi için bir eğitim dönemi gerekecek ve bu geçiş
döneminde emek arzında bir azalma meydana gelecektir. Sözü edilen işgücü ancak bu
dönemden sonra ihraç malları sektöründe istihdam edilerek emek piyasasına tekrar girmiş
olacaktır.
7.2.3 Dış ticaretin Serbestleşmesinin Gelir Dağılımına Etkisi
Dış ticaretin serbestleştirilmesi genel olarak ülkenin yararına olsa da, farklı gelir
grupları arasında geliri yeniden dağıtıcı etki yaratmaktadır. Burada bu etkileri iki kısma
ayırmak gerekir. Bu etkilerin ilki üretim faktörlerinin geçiş döneminde katlandığı daha düşük
gelir, işsizlik gibi geçiş dönemi maliyetleriyle ilgilidir. Diğeri ise, esasen uzun dönemde
meydana gelen üretim değişiklikleriyle ilişkilidir. Bu çerçevede, farklı sektörlerdeki farklı
faktör yoğunluklarının mevcudiyetine bağlı olarak faktör paylarının ne yönde geliştiği önemli
olacaktır.
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Tam istihdamın olduğu bir ekonomide dış ticaretin serbestleştirilmesi kısa dönemde
üretim azalışına ve istihdamın daralmasına neden olduğu için, kısa süreli ya da geçici
işsizlikler meydana gelecektir. Genişleyen ihracat sektörü serbest kalan üretim faktörlerini
kullanabildiği ölçüde toplam işsizlik oranında önemli bir etki beklenmeyebilir. Düzenleme
sürecinin sonrasında meydana gelecek gelir dağılımıysa, ticaret sınırlamalarının mevcut
olduğu durum ile bu sınırlamaların kaldırılması sonrasında oluşan durum arasındaki
farklılıkları ifade etmektedir. Dış ticaretin serbestleşmesine bağlı nispi fiyat değişiklikleri,
farklı üretici ve tüketici gruplarından bazılarının kazançlı, bazılarının ise zararlı çıkmasına
neden olacaktır.
Serbestleşme faktör fiyatlarını da etkileyecek, dolayısıyla çeşitli üretim faktörlerinin
getirilerini bu nispi faktör fiyatları belirleyecektir. Gelişmekte olan ülkelerdeki gerçeklere
uygun bir şekilde, ithal ikameci sektörlerin en yüksek sermaye-emek oranına (sermaye yoğun),
buna karşın ihraç malları sektörlerinin en düşük sermaye-emek oranına (emek yoğun) sahip
olduğu kabul edildiğinde serbestleşme ücretleri artırıp, sermayenin getirisini azaltacaktır.
Buna karşın, ithal malları ihraç mallarına göre emek yoğunsa, sermayenin getirisi artarken
ücretler düşecektir.
7.2.4 Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Rekabet Üzerindeki Etkisi
Dış ticaretin serbestleştirilmesi ülkedeki tekelci ve oligopolcü piyasa yapılarını çözücü
etkiye sahiptir. Ayrıca, serbestleşmeyle beraber ortaya çıkan ölçek ekonomilerinden
kaynaklanan kazançlar rekabet üzerindeki olumlu etkiyi daha da kuvvetlendirebilmektedir.
Çünkü, daha geniş piyasa daha fazla sayıda etkin üretim birimlerini bünyesinde taşıyabilecek,
dolayısıyla küçük ölçekli aile firmalarının daha büyük ve etkin girişimlere dönüşmesiyle
tekelci ve oligopolcülerin piyasadaki fiyat yapıcı güçlerinin zayıflaması iç piyasadaki
rekabetçi baskıları artıracaktır.
Ancak, ihraç edilebilir mallar sektörüne daha fazla üretim faktörünün kayışının bu
sektörde rekabeti artırması mümkün olmakla birlikte, rekabet etkisi esasen ithal ikameci
firmalarla ilgili olduğundan, dış ticaretin serbestleştirilmesinin rekabet üzerindeki etkisi sınırlı
kalacaktır. Bu nedenle, serbestleşme, piyasadaki fiyat yapıcı gücün kullanımının ve
kapsamının azaltılabilmesi bakımından yardımcı bir araç olarak görülmelidir.
7.2.5 Dış Ticaretin Serbestleşmesinin Kamu Gelirlerine Etkisi
İthal mallardan alınan gümrük vergisinin kaldırılması bunlardan elde edilen gümrük
vergisi hasılatını ortadan kaldıracaktır. Ancak, gümrük vergisinin düşürülmesi muhakkak
gümrük vergisi hasılatını azaltıcı etki yaratmayacaktır. Bu etki, indirimden önceki gümrük
vergisi oranlarının maksimum hasılatı sağlayan oran olup olmadığına ve ithalat talep eğrisinin
ilgili alandaki esnekliğine bağlı olacaktır. Eğer önceki vergi oranı hasılatı maksimize eden
orandan yüksekse, vergi oranındaki marjinal indirimler hasılatı muhakkak artıracaktır. Yine,
tarife indirimi pozitif gelir etkisine bağlı olarak talep eğrisini kaydırarak da hasılat artışına
neden olabilir.
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Ayrıca, serbestleştirme kaçakçılık gibi yasa dışı uygulamaları azaltmak suretiyle de
hasılat artışı yaratabilir.
Diğer taraftan, ihracat vergilerinin kaldırılması da buradan elde edilen hasılatı ortadan
kaldıracaktır. Ancak, kahve, kakao gibi bazı ülkelerin geleneksel ihraç malları üzerindeki
ihracat vergilerindeki düşüşlerin elde edilecek hasılatı düşürücü etki yaratacağını
söyleyebiliriz. Çünkü bu tür ürünler ilgili ülkelerin dünyanın önemli üreticisi olduğu mallardır
ve konan vergi esasen ileriye yansıtılabilmektedir. Bir başka deyişle, talebin fiyat esnekliği
çok düşük olduğundan, vergi oranlarındaki indirimlerin, talebi önemli ölçüde artırarak oran
düşüşünün etkisini telafi ederek hasılatı artırma ihtimali çok zayıftır. Ülkenin esasen geriye
yansıyacağını bilerek koyduğu ihracat vergilerinde durum farklılık arz edecektir. Geleneksel
olmayan ihraç mallarına uygulanan ihracat vergileri bu malların ihracatını olumsuz etkiliyorsa,
bu vergilerin oranlarının indirilmesi, ilgili alandaki arzın elastikiyeti ve ihracat içindeki
payına bağlı olarak hasılatı artırıcı etki yaratabilecektir.
Negatif vergi olarak ihracat sübvansiyonlarını ele aldığımızda, ihraç edilen her birim
mal başına verilen sübvansiyon miktarının azaltılması sonucu ihracat miktarı azalmasa bile,
kamu harcamaları azalacağından kamu gelirlerini artırıcı bir etki ortaya çıkmış olacaktır.
Ayrıca, sübvansiyon miktarının azaltılması beklendiği gibi ihracatı azaltıyorsa, kamu
harcamaları daha fazla azalacaktır. Doğal olarak, sübvansiyonların kaldırılması halinde
sübvansiyonlar için ayrılan harcamalar tamamen ortadan kalkacaktır.
Devlet tarafından ithalat izinlerinin satılması yoluyla kota rantlarının kamulaştırıldığı
bir durumda kotaların kaldırılması, buradan elde edilen kamu gelirini ortadan kaldıracaktır.
Ancak, dış ticaretin kota miktarlarının artırılmasıyla serbestleştirildiği bir durumda,kamu
gelirleri arz ve talebin fiyat esnekliklerine bağlı olarak azalabilecek ya da artabilecektir. Eğer
arz (dünya arz eğrisi) ve talep (iç talep) esneklikleri yüksekse, kotanın artırılması kota
rantlarını, dolayısıyla kamu gelirlerini artıracaktır. Aynı şeyi, ihracat izinlerinin devlet
tarafından satıldığı ihracat kotaları için de söylemek mümkündür. Ancak bu durumda ithalat
talep esnekliğiyle ihracat arz esnekliği belirleyici olacaktır.

7.3. Kalkınma Sürecinde Dış Ticaret Vergilerinin Gelişimi
Düşük gelirli ekonomiler esasen idari bakımdan daha kolay toplanabilecek vergilerden
gelir elde etmeye çalışmaktadırlar. Ekonomi modernleştikçe gelir ve satış vergileri gibi daha
karmaşık vergileri uygulayabilme olanağına kavuşmaktadırlar. Bir başka deyişle, gelişmiş
ülkeler vergi sistemlerini oluştururken belirli bir seçme özgürlüğüne sahipken, kalkınmakta
olan ülkeler toplanması kolay vergileri uygulamak zorundadırlar. Bu çerçevede, kalkınmanın
ilk aşamalarında olan ülkelerde dış ticaret sektörü önemli bir vergileme kaynağını
oluşturmaktadır.
Doğal olarak, dış ticaret vergilerinin oranının değişmemesi halinde bile, kalkınmayla
birlikte dış ticaretin gayrisafi milli hasıla (GSMH) içindeki payının artmasıyla, bu vergilerin
hasılatı yükselecektir.
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Yine, dış ticaret vergilerinin oranlarının düşürülmesi halinde de ithalat ve ihracatın
artmasıyla bu vergilerin hasılatı artabilecektir. Dış ticaret vergilerinin kaldırılması halinde bu
payın ne yönde geliştiğinin incelenmesine gerek kalmayacaktır. Bu tür mutlak hasılat
artışlarının, bu vergilerin toplam devlet gelirleri ve vergi gelirleri içindeki payını artırıcı
yönde etki yaratıp yaratmayacağı, diğer gelir kaynaklarındaki gelişmelere bağlı olacaktır.
Devletin diğer gelir kaynaklarındaki gelişmelere bağlı olarak, kalkınmayla birlikte dış ticaret
vergilerinin; toplam kamu gelirleri, dolayısıyla vergi gelirleri içindeki payı azalmaktadır. Bu
gelişmenin nedenlerini dört başlık altında toplamak mümkündür.
1) Kalkınmayla beraber, ithal mallarının genel nüfusun tüketim yapısında önemli bir
düzeye ulaşmasıyla, yaygın bir şekilde tüketilen malların ülke içinde üretilmesi için gerekli
girdilerin ithalinin artması, bu vergilerle vergi yükünün adil dağıtılması amacıyla
kullanılabilmesi olanağını ortadan kaldırmaktadır.
2) Genç endüstrileri korumada da kullanılan gümrük vergisi, bu endüstrilerin
gelişmeleriyle ölçek ekonomileri ve öğrenme etkilerinden kaynaklanan faydaların elde
edilmesi dolayısıyla oranı sabitken bile daha koruyucu olacaktır. Bu nedenle, mamul malların
ülke içindeki üretim kapasitesi artacak, ithal edilen mamul mal miktarı azalacaktır. Bu da elde
edilen gümrük vergisi hasılatını azaltacaktır.
3) Kalkınmanın daha ileri aşamalarında ithalatın bileşimi değişecek, yarı mamul
mallar, ara malları ile sermaye malları nispeten daha önemli olacaktır. Bu durumda ithalat
vergileri ile gelir elde edilmesi nihai mallara ilişkin efektif koruma oranının düşürülmesi
pahasına gerçekleşecektir. Böyle bir sonuca yol açılmak istenmiyorsa, dış ticaret vergilerinin
toplam vergi hasılatı içindeki payı azalacaktır.
4) Kalkınmayla birlikte, dış ticaret vergilerinin gelir esnekliği, alternatif vergi
kaynaklarına nispeten düşme eğilimindedir. Kalkınmayla beraber kamu harcamalarının
GSMH'ya oranı çeşitli nedenlere bağlı olarak artma eğiliminde olduğundan, toplam kamu
gelirleri ve vergi hasılatı içinde dış ticaret vergilerinin payının azalması kaçınılmazdır. Çünkü,
dış ticaret/GSMH oranının değişmemesi durumunda dış ticaret vergilerinin sağlayabileceği
hasılatın düzeyi bellidir. Bu nedenle, aradaki gelir farkı, etkin bir şekilde vergi hasılatı
sağlayabilecek gelir vergisi, kurumlar vergisi ile katma değer vergisi gibi vergilerin hasılatıyla
kapatılabilecektir. Ayrıca, teknolojik ilerlemeler nedeniyle sadece dış ticaret vergilerinin değil,
başta gelir vergileri olmak üzere diğer vergilerin de tahsil masrafları azalmaktadır. Dış ticaret
vergilerinin tahsil masrafları kalkınmanın ilk aşamalarında da nispeten düşük olduğu için,
kalkınmayla beraber bu vergilerin dışındaki vergiler de optimal vergi yapısında ağırlık
taşımaya başlayacaktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2.Dünya Savaşı'nın ardından serbest piyasa ekonomisinin bir gereği olarak dünya
ticaretinin Avrupa Birliği, NAFTA ve Asya-Pasifik havzasındaki bloklar arasındaki bir
ticaret savaşına dönüşmesini engellemek için çok taraflı görüşmelerle dünya dış ticaret
hacmini düşüren dış ticaret araçlarının kaldırılmasına yönelik ilerlemelerin kaydedilebilmesi
büyük önem taşımaktadır. Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) üye
ülkelerin refahının artırılması amacıyla ticari ilişkilerde rekabeti bozan ve dış ticareti
kısıtlayan engellerin kaldırılmasına yönelik önemli adımlar atılmasını sağlamıştır.
GATT'ın Uruguay Turu'yla kurulan Dünya Ticaret Örgütü bu konudaki bir başka
önemli gelişmeyi yansıtmaktadır. Çok taraflı görüşmeler artık Dünya Ticaret Örgütü nezdinde
yapılmaktadır. Bütün bu gelişmeler dünya ticaret hacmini önemli ölçüde artırmıştır. Doğal
olarak, esasen 1980’li yıllardan itibaren sermaye hareketlerinin giderek serbestleştirilmesinin
de dünya ticaret hacmini artırıcı etki yarattığını da vurgulamak gerekir. Sermayenin üretim
maliyetlerini minimize edilmesini sağlayacak ülkelerde üretimi gerçekleştirmesi hem dünya
ticaret hacmini artırmış, hem de yönünü önemli ölçüde değiştirmiştir.
Dış ticaretin serbestleştirilmesinin ekonomik etkilerini serbestliği sağlayan ülkeler
açısından ele aldığımızda, dış ticaretin kısmen ya da tamamen serbestleştirilmesinin dış ticaret
ve dolayısıyla ödemeler bilançosuna etkisinin yanı sıra, tüketim, üretim, rekabet, gelir
dağılımı ve kamu gelirleri üzerinde etkisinin bulunduğunu görmekteyiz. Dış ticaretin
serbestleştirilmesinin esasen ithalata yönelik kısıtlamaların kaldırılması olarak ele alındığı göz
önüne alınırsa, serbestleşmeyle ithal malların tüketiminde artış, üretimindeyse bir azalış
meydana gelecektir.
Tabii, serbestleşmenin ithal mallar sektöründeki rekabet üzerindeki olumlu etkisinin
yanı sıra, faktör paylarına bağlı olarak gelir dağılımını da etkileyeceğini görmek gerekir.
Serbestleşmenin kamu gelirlerini azaltma olasılığının da düşük olmadığını da belirtmek
gerekir.
Diğer taraftan, dış ticaret vergilerinin oranının değişmemesi halinde bile, kalkınmayla
birlikte dış ticaretin GSMH içindeki payının artmasıyla bu vergilerin hasılatı yükselecektir.
Yine, dış ticaret vergilerinin oranlarının düşürülmesi halinde de, ithalat ve ihracatın
artmasıyla, bu vergilerin hasılatı artabilecektir. Ancak, devletin diğer gelir kaynaklarındaki
gelişmelere bağlı olarak, kalkınmayla birlikte dış ticaret vergilerinin toplam kamu gelirleri,
dolayısıyla vergi gelirleri içindeki payının azalması da bir başka önemli sonuç olmaktadır.
Çalışma soruları
1)Dış ticaretin serbestleştirilmesinin etkilerini anlatınız.
2)Dış ticaretin serbestleştirilmesinin kamu gelirleri üzerindeki etkisini tartışınız.
3)Kalkınma sürecinde dış ticaret vergilerinin payı ne yönde gelişir?
4)Kalkınma sürecinde dış ticaret vergilerinin payının azalışının nedenleri nelerdir? Anlatınız.
5)Dış ticaretin serbestleştirilmesinin rekabet üzerindeki etkisinin önemini tartışınız.
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8. KÜRESELLEŞME VE ETKİLERİ
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8.1. Küreselleşme Nedir?
Küreselleşme ulusal ekonomilerin dünya piyasalarıyla bütünleşmesi ve iktisadi karar
süreçlerinin, dünyadaki sermaye birikimine yönelik dinamiklerine bağlı hale gelmesi olarak
görülebilir.İş yapmanın maliyetlerindeki azalma olarak da görülebilecek küreselleşme; mal,
hizmet, teknoloji, fikir, sermaye ve emek piyasalarındaki uluslararası bütünleşmeyi artıran,
hem ülke içinde,hem de ülkeler arasındaki mal ve faktör fiyatlarındaki farklılıkları azaltan bir
süreç olarak da tanımlanabilir.
Hızlanan küreselleşme sürecinde uluslararası işbölümünün farklı bir şekle büründüğü,
üretim süreçlerinin giderek uluslararasılaştığı görülmektedir.
Artık günümüzde bir malın üretim sürecinin değişik aşamaları, alternatif üretim
yerlerinin karşılaştırmalı üstünlüklerine bağlı olarak, dünyanın farklı yerlerinde
gerçekleştirilebilmektedir. Üretim süreçlerinin uluslararasılaşması sürecinin esasen çokuluslu
şirketler yoluyla gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu şirketler, taşımacılığın ucuzlaması ve
iletişim ağlarının gelişimiyle üretimin çeşitli aşamalarını, şirketin karını maksimize edecek
şekilde, farklı ülkelerde gerçekleştirebilir hale gelmiştir. Böylece, küreselleşme sürecinin
nedenleri ve sonuçları bakımından çokuluslu şirketlerin stratejileri çok önemli hale gelmiştir.
küresel hale gelmiş piyasa güçlerinin ulus devletler tarafından kontrol altında tutulabilmesi
sorunu ile karşı karşıya kalınmaktadır. Böylece, küreselleşme sürecinin, belirli ulus devletler
tarafından kontrol edilemeyen,sadece uluslararası düzenleyici kurallara bağlı olan ulus ötesi
şirketler yaratması olarak da görülmesi mümkündür.
Bu süreçte sermaye hareketlerinin büyük önem taşıdığı açıktır. Zaten küreselleşmenin
içinde bulunduğumuz son aşaması esasen sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği aşama
olarak görmemiz gerekir. Bunun için ülke grupları bakımından sermaye hareketlerine bakmak
faydalı olacaktır. Ülke grupları itibariyle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının 19802017 dönemindeki gelişimine ilişkin verilere bakıldığında, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının 1980 yılında 54.396 milyon dolar iken, 2017 yılında 1.429.807 milyon dolara
yükseldiği ve bu tutardan gelişmiş ülkelerin
önemli bir pay aldığı görülmektedir.1980
yılında gelişmiş ülkeler 46.976 milyon dolarlık yabancı sermaye çekmiş,2017 yılında ise bu
rakam 712.383 milyon dolara yükselmiştir. Buna karşın, gelişmekte olan ülkelerin 1980
yılında 7.396 milyon dolar, 2017 yılında da 670.658 milyon dolarlık doğrudan yabancı
sermaye yatırımını çektiği görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin çekmiş
olduğu doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının gelişimine bakıldığında, küreselleşme
sürecinin, gelişmekte olan ülkelerin kendilerine çekmiş olduğu doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının gelişmiş ülkelerinkine göre çok daha hızlı bir şekilde artmasına yol açtığı
görülmektedir.
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8.2. Küreselleşmenin Etkileri
Küreselleşmenin gelir dağılımı ve ekonomik istikrar üzerindeki etkileri üzerinde en
çok durulan konuların başlarında gelmektedir. Küreselleşme özellikle gelişmekte olan
ülkelerde vergi gelirleri ve vergi yapıları üzerinde de önemli etkiler yaratabilmektedir.
8.2.1 Küreselleşme ve Gelir Dağılımı
Küreselleşme sürecinin kişisel gelir dağılımına etkisini doğrudan ve dolaylı olarak
oluşan etkiler şeklinde ele almak mümkündür. Küreselleşmenin gelir dağılımına doğrudan
etkisi, mal ve faktör hareketlerinin uluslararası hareketliliğinin önündeki engellerin
kaldırılmasına bağlı olarak ortaya çıkan emek ve sermaye faktörlerinin getirilerindeki
farklılıklardan kaynaklanmaktadır. Bu sürecin gelir dağılımı üzerindeki dolaylı etkisi ise
devletlerin bütçeleriyle ilişkilidir.Bu çerçevede,küreselleşmenin devletlerin gelir ve
harcamaları üzerinde yarattığı etkilerin ülkelerin gelirin yeniden dağıtımına yönelik
politikalarını ne ölçüde belirlediği önem taşımaktadır.
Mal ve faktör hareketlerinin uluslararası hareketliliğinin önündeki engellerin
kaldırılması ile uluslararası rekabetin faktör getirileri üzerindeki etkilerinden kaynaklanan
doğrudan etkiler aslında bir çok karmaşık mekanizmanın ürünüdür. Tabiatıyla, gelişmekte
olan ülkelerin yanısıra, gelişmiş ülkelerde de bireyler arasındaki gelir eşitsizliği artmakla
birlikte, bunun kaynaklarının neler olduğu, bu nedenler arasında hızlanan küreselleşme
sürecinin olup olmadığı, eğer var ise ağırlığının ne olduğu büyük önem taşımaktadır.
Küreselleşmenin kişisel gelir dağılımı üzerindeki doğrudan etkileme mekanizmalarına
bakıldığında, bu sürecin gelir dağılımı üzerindeki etkisi ile ilişkili olarak öncelikle teknolojik
gelişmelerin de etkisiyle ortaya çıkan yeni uluslararası işbölümü ve bununla bağlantılı olarak
işçi sendikalarının pazarlık gücünün azalışı dikkati çekmektedir.. Küreselleşme süreci,
ülkelerin kendi üreticilerinin uluslararası piyasalarda daha rekabetçi olmalarını
gerçekleştirebilmek amacıyla özelleştirme ve işçi çıkarmayı zorlaştırıcı kanunların
kaldırılması gibi önlemler almasını gerektirebilmektedir. Küreselleşme sürecinin örgütlü
emeğin; hem pazarlık gücünü, hem de siyasi etkisini azaltıcı sonucunun olduğunu da
eklemeliyiz. Küresel hale gelmiş piyasa güçlerinin etkisiyle, emek piyasası, ülkelerdeki
işgücü bir ülkeden diğerine göç etmeden de küresel bir emek piyasası haline
getirilmektedir.Böylece,ülke
temelli
yerel
emek
piyasaları
görünümündeki
piyasalar,ülkelerarası hareketliliği olan sermayenin işgücü maliyetini ve işgücü arzını da göz
önüne alarak, en uygun yatırım yerlerini seçmesine bağlı olarak, gerçekte tek bir küresel emek
piyasası etkisi yaratmaktadır
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Ülkeler ve aynı ülke içindeki grupların küresel piyasalarla aynı düzeyde entegre
olmamaları da hem ülke içinde hem de ülkeler arasında gelir dağılımı adaletsizliğini
beslemektedir. Eğer herkesin piyasalara girişi serbest ve rekabetçi olsaydı ve aynı düzeydeki
oyun alanında oynuyor olsaydı, o zaman piyasaların eşitleyici güçler üretmesi beklenebilirdi.
Bu nedenle, ülkeler içinde ve arasında eşitleyici olmaktan ziyade, daha da bozucu etkilerin
varlığı gelir dağılımı adaletsizliğini güçlendirmektedir. Bu durumda, üretim faktörlerinin milli
gelirden aldıkları paylara bağlı olarak kişisel gelir dağılımındaki gelişmeleri yorumlayabilmek
olanaklı olduğuna göre, küreselleşme sürecinin faktör paylarını hangi mekanizmalarla, nasıl
etkilediğinin ortaya konulabilmesi, sürecin kişisel gelir dağılımına etkisini değerlendirebilme
olanağı tanıyacaktır.
Küreselleşme sürecinin gelir dağılımı üzerindeki dolaylı etkilerine ilişkin olarak
öncelikle sosyal politikaların ne yönde etkilendiği incelenmelidir. Bu çerçevede,
küreselleşmenin vergi gelirlerini azaltıcı etkisi nedeniyle, sosyal amaçlı transfer
harcamalarının toplam harcamalar içindeki payının artıp artmadığı önem taşır. Küreselleşme
süreciyle güçlenen uluslararası vergi rekabetinin vergi gelirlerini azaltıcı etkisi dolayısıyla,
devletlerin büyük ölçekli sosyal refah politikalarını yürütme ve finanse etme kabiliyetlerinin
olumsuz etkilendiği de bir gerçektir. Düşük gelirlilerin korunması ihtiyacının artmasına ;
gelirin yeniden dağılımını sağlamak amacıyla sunulan,çocuk bakımı,yarı zamanlı çalışanlara
yardımın genişletilmesi, sağlık hizmetleri, yaşlıların korunması gibi hizmetlerden
yararlanmanın yaygınlaştırılması ve faydalanmada adaletin sağlanması ile ilgili ulusal
standartların belirlenmesi gereğinin öneminin artmasına rağmen azalan vergi gelirleri
nedeniyle düşük gelirlilerin
yaşam
koşullarını iyileştirmeye yönelik önlemlerin
alınamamasını sosyal açıdan kabul etmek de çok güçtür.
Yine, küreselleşme koşullarına uyum sağlayarak ülke refahını artırmayı amaçlayan
ülkelerin birbirleriyle, daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek için
giriştikleri vergi rekabeti nedeniyle, ülkelerin vergi sistemlerinin gelir dağılımında adaleti
sağlayıcılık özelliğinin zarar görmesi de bütçenin gelir yönüne ilişkin muhtemel gelişmeyi
ifade etmektedir. Küreselleşmenin toplam vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payını
artırması, vergi adaletinin sağlanabilmesini olanaksız kılmakta ve böylece vergilerin piyasada
oluşan gelir dağılımını bozucu etki yaratmasına neden olmaktadır. Bu bozucu etki ancak
devletin harcama vb. politikalarıyla ortadan kaldırılabilmekte ya da en azından
dengelenebilmektedir. Ayrıca, küreselleşme tekil ülkeler içindeki gelir dağılımının yanı sıra,
dünya gelirinin ülkeler arasındaki dağılımını da etkilemektedir. Küreselleşme sürecinin neden
olduğu farklı büyüme hızları, ülkeler arasında giderek büyüyen gelir farklılıklarını
yaratmaktadır.
8.2.2 Küreselleşme ve Ekonomik İstikrar
Hızlanan küreselleşme sürecinin iktisadi büyüme ve buna bağlı olarak
makroekonomik istikrar üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Özellikle II. Dünya Savaşı
sonrasında vergi politikasının sosyal refah devletinin önemli bir aleti haline geldiğini,
yatırımları artırmaya ve/veya yönlendirmeye yönelik vergi ayrıcalıklarının yaygılaştığını
98

görmekteyiz. Küreselleşme sürecinde gelir dağılımında adaletin sağlanması amacının
yanında, iktisadi büyümenin hızlandırılmasının artan önemine bağlı olarak uluslararası
rekabet gücünün ön plana çıktığı görülmektedir
Böylelikle, yabancı yatırımcıların yatırımlarının artırılabilmesi amacıyla, ülkelerin
sermaye giriş ve çıkışlarına ilişkin sınırlamaları kaldırmaları, vergilemeye daha duyarlı ve
ülkeler arasındaki son derece düşük getiri farklılıklarını değerlendirerek karlarını artırmayı
hedefleyen yatırımcıların neden olduğu kısa vadeli sermaye hareketlerinin yarattığı ve/veya
yaratacağı istikrarsızlıkların refah maliyetlerinin göz önüne alınması gerekmektedir.
Uluslararası finansal istikrar ve küresel finansal piyasaların etkin bir şekilde
işlemesinin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere çeşitli yollarla fayda sağladığını söylemek
gerekir Normal finansal dalgalanmalar yüksek risk primi ya da daha yüksek getiri gereksinimi
yoluyla fiyatlandırılabildiğinden, kamu müdahalesine gerek duyulmamaktadır. Buna karşın,
krizlere yol açan aşırı finansal oynaklık piyasa tarafından uygun bir şekilde
fiyatlandırılamamakta ve aşırı finansal oynaklıktan kaynaklanan krizler ülkelere önemli
maliyetler yüklemektedirler. Ayrıca, uluslararası finansal piyasaların etkin bir şekilde
işlememesi ve finansal istikrar olarak nitelendireceğimiz küresel kamu malının yeterince
sunulamaması nedeniyle ülkelerin kendilerinin bu tür aşırı oynaklıkların önüne geçebilmek
amacıyla kendi merkez bankalarında aşırı döviz rezervi tutmalarının maliyetini de maliyetler
kısmına eklemek gerekir.
Finans piyasalarının etkinliği, daha düşük aracılık maliyetleri ve kıt kaynak olan
sermayenin daha etkin dağılımı yoluyla ülkelerin kalkınmasına olumlu etkide bulunabilir.
Gelişmiş ülkelerdeki düşük gelirlilerin de uluslararası finansal istikrarın sağlanmasından
krizlerde ortaya çıkacak sosyal harcamalardaki azalışlar, daha düşük büyüme ve artan
işsizlikten kurtulmak yoluyla fayda sağlayacakları ifade edilebilir. İstikrarlı dönemlerde de
çoğu kalkınmakta olan ülkenin özel ve resmi sermaye akımlarını yeterli bir şekilde
kullanmadaki yetersizliklerinin daha düşük büyüme hızının gerçekleşmesine yol açmasının
yanında, yoksulluğu önlemede kullanılabilecek kaynakları kısıtlayıcı etki yapabildiğini
belirtmek gerekir. Dolayısıyla düşük gelirliler bunun yanı sıra etkin bir şekilde işlemeyen
finans piyasaları nedeniyle zarar görmekte, maliyetlere katlanmaktadır.
Finansal istikrarsızlık diğer ülkelere yayılan potansiyel bir kamusal kötülük
olduğundan, ülkelerin kolektif olarak hareket etmemesi bu küresel kamu malının yetersiz
sunumuna ve ciddi gelir dağılımı sonuçlarına neden olacaktır. Geçmişte istikrarsızlık sorunu
esasen ulusal düzeyde bir kamusal kötülük olarak ele alınarak ulusal düzeyde önlemler
alınmıştır. Doğal olarak, yerindenlik prensibine göre her ülkenin kendi sınırları içindeki
sorunlarla ilgili önlem alması gerekir. Ancak, sorun istikrarsızlık sorunu olduğunda her
ülkenin kendi sınırlarına yönelik olarak aldığı önlemler üç temel nedene bağlı olarak yeterli
olamamaktadır Bir kere, özellikle finansal piyasalardaki aşırı fiyat değişiklikleri ulusal
sınırlara bağlı değildir ve herhangi bir ülkeye ani sermaye giriş çıkışları çok uzaklarda
yaşanan olaylar nedeniyle tetiklenebilmektedir. Tabiatıyla, ülkelerin riski konusunda kredi
derecelendirme kuruluşlarının bu riskleri içselleştirdikleri düşünülebilir. Ancak, kredi
derecelendirme kuruluşları da asimetrik bilgi sorunu ile karşı karşıya olduklarından, finansal
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piyasaların gelmekte olan krizi önceden yeterince fiyatlayamama sorunu bulunmaktadır.
Ayrıca, herhangi bir ülkede ortaya çıkan krizin hızla diğer ülkelere yayılma riskini, yani
parasal olmayan dışsallık olan krizin bulaşıcılığını da unutmamak gerekir.
İkinci olarak, piyasa başarısızlığının nedenlerinden biri olan asimetrik bilgi sorununun
uluslararası düzeyde ulusal düzeyde olandan daha önemli bir sorun olduğunu belirtmek
gerekir. Borç verenler ile borçlananlar arasındaki bilgi açığı, uzaklık ve kültürel farklılıklar
nedeniyle daha da artmaktadır. Herhangi bir ülkede akut hale gelen istikrarsızlık bu bilgi
açığına bağlı olarak borç verenleri benzer ülkelere verilecek kredileri önemli ölçüde
kısıtlamaya ya da kredi vermeyi kesmeye yöneltebilir. Ahlaki çöküntü sorunu jeopolitik hale
gelir.
Üçüncü olarak, finansal piyasaların düzenlenmesi konusunda dibe doğru giden bir
yarıştan söz edebiliriz. Ulusal otoritelerin, piyasa başarısızlıklarına yönelik olarak finansal
kuruluşların karlılığını azaltacak ölçüde maliyetli olacak ihtiyatlı önlemler almaları
mümkündür. Böyle bir durumda düzenleyici sistemler arasında bir rekabet ortaya çıkacaktır.
Daha fazla düzenlenmiş finansal sistemler daha fazla güvenli olmakla beraber, rekabet
açısından dezavantaja sahiptir. Çünkü, bankalar ve finansal kurumlar daha az düzenlenmiş bir
piyasaya sahip ülkelerde faaliyette bulunmayı kendi karlılıkları açısından uygun gördükleri
sürece, düzenleyici kurumların da daha az katı düzenleyici önlemler almasına neden olunması
ekonomik istikrarı sağlayıcı önlemlerin yetersizliğine yol açacaktır.
8.2.3 Küreselleşme ve Vergi Gelirleri
Dış ticaretin önündeki engellerin giderek kalkması ve sermayenin akışkanlığının
artmasının bütün ülkelerde, özellikle de gelişmekte olan ülkelerde etkin vergi politikasının
uygulanmasını önemli ölçüde sınırladığı görülmektedir. Bu ülkelerdeki vergi idaresinin
yetersizliği, dünya ticaretinin giderek serbestleştirilmesiyle dış ticaretten alınan vergilerin iç
vergilerle ikame edilmesi gereksinimi, elektronik ticaret, yabancı yatırımcıların transfer
fiyatlaması uygulamaları vergi sisteminden elde edilmesi gereken vergi gelirlerini olumsuz
yönde etkileyen faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Birçok gelişmekte olan ülkenin vergi
kanunlarında transfer fiyatlarının kötüye kullanılmasına ilişkin hükümlerin yer almaması ve
bu konuda yeterince teknik deneyimi olmayan vergi denetçilerinin varlığı transfer
fiyatlarındaki değiştirmelerin vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkisini kuvvetlendirmektedir.
Ayrıca, özellikle sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin, kalkınmakta olan ülkelerin
gerçek kişilerin gelirlerini vergilendiren üniter gelir vergisini uygulayabilmelerini daha da
güçleştirdiği görülmektedir
Ülkeler arasındaki mal ve faktör hareketlerinin giderek serbestleştirilmesi sürecinden
ülkelerin vergi sistemlerinde yer alan vergilerden elde ettikleri hasılat da etkilenmektedir.
Doğal olarak, tekil ülkelerin vergi hasılatında ne yönde bir değişikliğin meydana geldiği ya da
geleceği; net sermaye ihracatçısı veya ithalatçısı olup olmadıklarına,gelir vergilerine ilişkin
vergilendirme yetkisi konusundaki ilkelerden hangisine göre gelirin vergilendirildiği gibi
unsurlara da bağlı olmakla birlikte, esasen sermaye ithalatçısı ülkelerin vergi hasılatını azaltan
faktörlerin daha önemli olduğunu söylemek mümkündür.
Günümüzde iletişim teknolojisindeki gelişmelerin sonucunda dünyanın çeşitli
yerlerindeki temel finansal piyasalar birbirine bağlanmış, aralarında zaman ve yer
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bakımından yapılan ayırım ortadan kalkmıştır. Böylece, son derece büyük miktarlardaki kısa
vadeli sermaye beklenen vergiden sonraki en ufak getiri oranlarındaki farklılıkları
değerlendirebilecek hale gelmiştir.
Devletlerin portföy sermayesinin kime ait olduğunu belirleyerek vergilendirebilmeleri,
doğrudan yabancı sermayenin vergilendirilebilmesine göre daha zordur
Uluslararası vergi rekabetinin toplam vergi gelirleri üzerindeki etkisi vergi rekabetinin
araçlarından hangisi ya da hangilerinin kullanıldığına bağlı olmaktadır. Eğer yabancı sermaye
yatırımlarını çekmek üzere genel olarak yasal kurumlar vergisinin oranını düşürerek efektif
vergi oranının düşürülmesi hedeflenmişse ve bu değişikliğe rağmen yabancı sermaye girişi
sınırlı kalmış ise toplam vergi gelirlerinde azalmanın meydana gelmesi olasılığı yüksektir.
Buna karşın, vergi rekabetinde araç olarak yatırımın gerçekleşmesine bağlı olarak tanınan
vergi ayrıcalıkları kullanılıyorsa, vergi ayrıcalıklarının kötüye kullanılmadığı varsayımında,
uzun vadede toplam vergi hasılatının artması beklenmelidir.
Finans piyasalarının giderek birbiriyle bütünleşmesiyle yeni mali araçların ortaya
çıkmasını da vergi gelirlerini azaltan bir başka faktör olarak nitelendirmek mümkündür. Çoğu
ülke kısa vadeli sermaye yatırımlarından elde edilen geliri gayrisafi gelir üzerinden kaynakta
kesinti yoluyla vergilendirmektedir. Mali işlemlerden elde edilen faiz, kar payı gibi gelirlerin
aynı vergi oranlarına tabi olmamasının yanı sıra, bütün ödeme akımlarının vergiye tabi olacak
şekilde sınıflandırılmaması, sermaye sahiplerinin kendilerine vergi avantajı sağlayabilecek
davranışlarına fırsat vermektedir. Ayrıca, kaynakta kesilen vergilerin esasen iyi tanımlanmış
ödeme akımlarına uygulanabilmesi, türev mali araçlardan kaynaklanan yeni nakit akım
türlerini kaynakta kesinti yoluyla vergilendirmenin güçlüğü nedeniyle, bazı istisnalar dışında
türev mali araçlardan kaynaklanan mali akımlar kar payı ve faiz gibi sermayeden elde edilen
gelir olarak kabul edilip vergilendirilememektedir. Yukarıda belirtilenlere, yerleşim yeri ilkesi
çerçevesinde türev mali araçların vergilendirilmesi ile ilgili olarak, gelirin elde edildiği
ülkelerden istenen bilgilerin değişimi konusunda yasal, politik ve teknik problemlerle
karşılaşıldığını da eklemek gerekir.
Günümüzde hızlanan küreselleşme sürecinin etkisiyle ortaya çıkan iletişim
teknolojilerinin gelişiminin vergi gelirleri üzerindeki etkisi sözü edilen faktörlerden birisini
oluşturmaktadır. Yeni iletişim araçlarının gelişimi haberleşmeyi kolaylaştırdığı gibi,bu
araçlarla yapılan ticaret hacmini de önemli ölçüde artırmaktadır.İnternet sayesinde
müzik,oyun,görüntü,yazılı metin ve bilgisayar yazılımı gibi sayısallaştırılmış ürünler ile
uzaktan eğitim,elektronik bankacılık ve muhasebe hizmetleri gibi hizmetlerin ticareti
elektronik ortamda yapılabilmektedir.Küreselleşmenin hız kazanmasıyla ülkeler arasında
yapılan elektronik ticaretin hacminin daha da artacağını tahmin etmek güç değildir.Elektronik
ticaret hacmindeki artış da bu tür işlemler esnasında alınacak dolaylı vergiler ile elektronik
ticaret işlemlerinden elde edilen gelirlerden alınması gereken gelir ve kurumlar vergisi gibi
temel vergilerin sağlayacağı hasılatı etkilemektedir.Ancak, elektronik ticaret işlemlerinin
kendine has özelliklere sahip olması bu tür işlemlerin vergilendirilmesini önemli ölçüde
güçleştirmektedir.
Ülkelerin vergi gelirlerini olumsuz etkileyen uluslararası transfer fiyatlaması
uygulamaları, çok uluslu şirketlerin etkinliğinin giderek artmasına paralel olarak daha önemli
bir hale gelmiştir. Esasen farklı ülkelerde faaliyette bulunan şirketlerin mal ve hizmet
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satımlarında uyguladıkları fiyatların gerçeği yansıtması ve ödenecek vergilerin de buna göre
belirlenmesi gereği açıktır.
Fakat bu şirketler, farklı ülkelerde faaliyette bulunan bağlı şirketlerle yaptığı mal ve
hizmet ticaretinde, olması gerekenden daha düşük ya da daha yüksek fiyatlar uygulayarak,
olması gerekene göre daha az vergi ödemeye çalışmaktadırlar. Transfer fiyatlarındaki
değiştirmelerin yapılmasının ardında öncelikle çokuluslu şirketlerin vergi sonrası küresel karı
maksimize etme düşüncesi yatmaktadır. Bunun yanı sıra, faaliyette bulunulan ülkelerin dış
ticaret politikalarına ve vergi mevzuatlarına bağlı olarak, dış ticaret üzerinden alınan
vergilerin düşürülmesi, olması gerekenden daha fazla vergi iadesi alınması ve yapılan
ödemeler üzerinden vergi alınması halinde matrahın düşürülmesi ya da tamamen gizlenmesi
de transfer fiyatlarındaki değiştirmelerin nedenleri arasında yer almaktadır Birçok gelişmekte
olan ülkenin vergi kanunlarında transfer fiyatlarının kötüye kullanılmasına ilişkin hükümlerin
yer almaması ve bu konuda yeterince teknik deneyimi olmayan vergi denetçilerinin varlığı
transfer fiyatlarındaki değiştirmelerin vergi gelirleri üzerindeki
olumsuz etkisini
kuvvetlendirmektedir.
8.2.4. Küreselleşme ve Vergi Yapıları
Ülkelerin vergi yapıları birçok faktöre bağlı olarak şekillenmektedir. Nispeten kapalı
ekonomilerde vergi yapılarının esasen ülke içi faktörlere bağlı olduğu; buna karşın,
ekonomilerin dışa açıklığına bağlı olarak dışsal faktörlerin öneminin arttığı görülmektedir.
Dışsal faktörler dendiğinde, ekonominin dışa açıklığının yanı sıra, küreselleşme olgusunun
diğer faktörleri de akla gelmektedir. Bir başka ifadeyle, küreselleşmenin giderek hız
kazandığı; mal, hizmet ve özellikle sermaye olmak üzere faktör hareketlerinin geçmiş ile
kıyaslanamayacak bir şekilde serbestleştiği bir ortamda, ekonominin dışa açıklık derecesinin
yanı sıra küreselleşme olgusunun diğer faktörleri vergi yapılarını önemli ölçüde belirler hale
gelebilmektedir.
Doğal olarak, günümüzde vergi sistemlerinin ve buna bağlı olarak da vergi yapılarının
artık ağırlıklı olarak ülke içi faktörlere bağlılığından söz edilememekte, teknolojik gelişmeler
de dahil olmak üzere küresel etkenler önem taşımaktadır. Daha önce vergi gelirleri ile ilişkili
olarak sözü edilen faktörler doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak vergi yapılarını da
etkilemektedir.
Günümüzde vergi sistemleri ve vergi yapıları ile ilgili olarak gözlediğimiz gelişmeleri
daha iyi yorumlayıp değerlendirebilmek ve karşılaştırabilmek amacıyla geçmişe bakıldığında,
geçtiğimiz yüzyılda özellikle 1980’li yıllara gelinceye değin,
vergilemenin iktisat
politikasının ve gelirin yeniden dağılımının temel bir aracı olarak görüldüğünü söylemek
mümkündür. Ancak, son yıllarda çeşitli ülkelerin gerçekleştirdiği vergi reformları
incelendiğinde, küreselleşmenin ülkelerin ekonomiye müdahale etme yeteneğini olumsuz
etkilediği görülmektedir. Yüksek gelirlilere uygulanan en yüksek marjinal vergi oranlarıyla
kurumlar vergisinin oranlarında indirime gidilmesi, özellikle yatırım kararlarını şekillendirme
amacıyla uygulanan vergi teşviklerinin, piyasanın vermesi gereken kararların piyasaya
bırakılması gerektiği düşüncesi ile kaldırılması; oluşacak gelir kaybının tüketim vergileri veya
sosyal güvenlik kesintilerinin artırılması ya da vergi tabanının genişletilmesi yoluyla telafi
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edilmesi incelenen vergi reformlarının ortak nitelikleri olarak dikkati çekmektedir. Bütün bu
değişikliklerle vergi yapısı değişmekte, dolayısıyla vergi yükünün düşük gelirlilere doğru
yeniden dağılımına yol açılmaktadır.

8.3. Küreselleşen Kamu Malları
8.3.1 Küreselleşen Kamu Malı Nedir?
Ulusal kamu mallarına ilişkin olarak bedel ödemeyenin hizmetten mahrum edilip
edilemediği ile tüketimde rekabetin olup olmadığı kıstasları göz önüne alınmakta, bu kıstaslar
çerçevesinde bedel ödemeyenlerin hizmetten mahrum edilemediği ve tüketiminde rekabetin
olmadığı kamu malları tam kamusal mal olarak sınıflandırılmaktadır.
Herhangi bir malı küresel mal olarak nitelendirebilmek için üç kriteri ele almak
gerekmektedir. Öncelikle bir kamu malını küresel olarak nitelendirebilmek için bir ülke
grubundan daha fazla ülkeyi ilgilendirmesi gerekmektedir. Kamu malının faydalarının sadece
bir ülke grubuna ait olması halinde söz konusu malın küresel değil, bölgesel kamu malı olarak
nitelendirilmesi gerekecektir. İkinci olarak, kamu malının faydalarına, ülkelerdeki belli bir
sosyo-ekonomik grubun değil, geniş bir grup tarafından ulaşılabilinmesi önem taşımaktadır.
Ayrıca, küresel kamu malı tanımında ya da tasnifinde kullanılacak bir diğer kıstas, kamu
malının bugünkü nesile fayda sağlarken gelecek nesillerin refahını olumsuz etkilememesidir.
Ulusal savunma ve iç güvenlik gibi tam kamusal mallarda bedel ödemeyenlerin
dışarda bırakılamaması niteliğinden dolayı bireylerin bedavacı davranışlarıyla karşılaşılması
hususunun küresel kamu malları boyutu da bulunmaktadır. Uluslararası düzeyde ülkeler
herhangi bir kamusal malın bir ülke içinde sunumuna ilişkin olarak bireylerin hizmetlerden
bedava yararlanmasına benzer şekilde davranabilir, diğer ülkelerin küresel kamu malını
sunmasını ve bu sunulan hizmetten herhangi bir maliyete katlanmadan yararlanmak isteyebilir.
Yine, oyun teorisinde mahkumun açmazı olarak adlandırılan, birbirlerinden habersiz
oluşun yarattığı, işbirliğinin olmaması halinde ortaya çıkan etkin olmayan sonucun varlığı
küresel kamu mallarında da önem taşımaktadır.
Kamu mallarının küreselleşmesinin ve/veya küresel kamu mallarının ortaya çıkışının
üç farklı yolla gerçekleştiğini iddia etmek mümkündür. İlk olarak, ülkelerin uyguladıkları
politikaların gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ve giderek az gelişmiş ülkelere
yayılacak şekilde birbirine yakınlaşmasına bağlı olarak küresel kamu mallarının ortaya çıktığı
söylenebilir. İkinci olarak, ülke sınırlarını aşan dışsal maliyetler ve küresel sistemik risklerden
dolayı küresel nitelikli kamu mallarının ortaya çıktığından bahsetmek mümkündür. Üçüncü ve
son olarak, sivil toplum kuruluşlarının kamu mallarının gönüllü sunumunu sağlamada
oynadıkları rollerin giderek kamu mallarının küreselleşmesini sağladığı ifade edilebilir.
Özellikle 1980’ li yılların sonlarından itibaren İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri
gibi gelişmiş ülkelerden başlayarak piyasa güçlerine daha fazla rol verilmesi ve
ekonomilerin daha fazla dışa açılması politikası giderek gelişmekte olan ülkeler ile geçiş
sürecindeki ülkelere yayılmıştır. Ülkelerin piyasa ekonomisini daha fazla hakim kılmaya
yönelik özelleştirme, serbestleşme ve makroekonomik istikrarı içeren iktisat politikalarını,
piyasaların entegrasyonu ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik bir politika
103

harmonizasyonu olarak görmek mümkündür. Böylece, piyasaların entegrasyonu ve etkin bir
şekilde işlemesini sağlayacak olan politika harmonizasyonu, herhangi bir ülkede ekonomilerin
işleyişine yönelik kurallar bütünü olan ulusal kamu malını küresel ekonomik sistemin
kurularak etkin bir şekilde işlemesi olarak nitelenebilecek küresel kamu malı haline
dönüştürmüştür.
Yeni iletişim ve taşımacılık teknolojileri ve artan piyasa entegrasyonu ile
kolaylaştırılan uluslararası iktisadi faaliyetlerin giderek artan hacmi diğer ülkelere taşan
dışsallıkları taşıyan önemli bir güç haline gelen birçok örneği bize göstermektedir. Hava yolu
ile yolculuk edenlerin taşıyıp yaydıkları hastalıklar, bir ülkede çıkan krizin diğer ülkelere
yayılması, bazı ülkelerin kendi çıkarlarını düşünerek devalüasyona başvurma, aşırı borçlanma
gibi aldıkları önlemlerin diğer ülkelere zarar vermesi ile global eşitsizlik, küresel ısınma ve
küresel finansal piyasaların doğasında var olan kriz riski gibi küresel sistemik risklere yani
küresel kamusal kötülüklere yönelik olarak alınacak önlemlerin faydaları da küresel kamu
malı niteliğinde olacaktır.
Kaygılarının evrenselliği ve çıkarlarının paylaşılan yapısının diğer ülkelerdeki sivil
toplum örgütleriyle ilişkiye geçerek işbirliği yapmalarını ve hükümetler üzerinde baskı
oluşturmaya cesaretlendirmesine bağlı olarak; sivil toplum kuruluşlarının evrensel insan
hakları, çevrenin sürdürülebilirliği, barış ve güvenlik gibi küresel kamu mallarına yönelik
çabaları ve bu konularda hükümetleri harekete geçirecek faaliyetlerinin de küresel kamu
mallarının ortaya çıkışında ve sunumunda etkinliğin sağlanması hususundaki önemini de
ihmal etmemek gerekir.
8.3.2 Küresel Kamu Mallarında Sunum Teknolojileri
Küresel kamu mallarının optimal sunumu göz önüne alındığında,
literatürde bu
konuya ilişkin olarak değerlendirilebilecek üç grup alternatif teknolojinin yer aldığı
görülmektedir: Toplama ve ağırlıklı toplama teknolojisi; ikinci alternatif grubunu en zayıf bağ
ve daha zayıf bağ teknolojileri ; üçüncü alternatif grubunu en iyi vuruş ve daha iyi vuruş
teknolojileri oluşturmaktadır.
İlk alternatif grubunu toplama ve ağırlıklı toplama teknolojisi oluşturmaktadır. Diğer
gruplarda olduğu gibi, bu grupta da birbirine benzer, fakat iki farklı teknoloji yer almaktadır.
Toplama teknolojisinde ülkelerin her birinin yaptığı etkiler toplanarak küresel kamu malının
(ya da küresel kamusal kötülüğün)üretim düzeyine ulaşılmaktadır. Örneğin her ülkenin
küresel ısınmaya neden olan sera gazı salım miktarlarının, toplanması bu alternatife örnek
olarak verilmektedir.Cümle düzelecek Böyle bir durumda her ülke bir diğerini tam olarak
ikame edici niteliğe sahiptir ve bu durum ülkeleri küresel kamu malına katkıda bulunmamaya
teşvik edici niteliğe sahip olarak küresel kamu malının yetersiz sunumuna neden olmaktadır.
Ağırlıklı toplama teknolojisinde ise ağırlıklar bir ülkenin faaliyetinin toplam
üzerindeki marjinal etkisini göstermek üzere kullanılmaktadır. Örneğin bir bölgede, bölge
ülkelerinden herhangi birinin hava kirliğine yol açan sülfür emisyonunu bir birim
azaltmasının havada biriken sülfür tutarı üzerindeki etkisi; rüzgarların gücüne, yönüne,
emisyon kaynağının yerine ve sülfürün havada kalma süresine bağlı olarak bölgedeki diğer
ülkelerin sülfür emisyonunu bir birim azaltmasının havada biriken sülfür tutarı üzerinde aynı
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bir birimlik etkiyi yaratmayacaktır. Bu nedenle, toplama teknolojisinden farklı olarak burada
her ülke bir diğerini tam olarak ikame edici niteliğe sahip değildir. Bundan dolayı, ülkeler
sınırları aşan bir etkiye sahip kamu malına yaptıkları katkıyla orantılı olmayan bir fayda elde
edebileceklerinden, bu tür kamu mallarına olan katkılarını artırmayı daha güçlü bir şekilde
arzulayabileceklerdir. Bu durum kamu malının sunumunun yetersizliğini azaltıcı bir etki
yaratacaktır.
İkinci alternatif grubunu en zayıf bağ ve daha zayıf bağ teknolojileri oluşturmaktadır.
En zayıf bağ teknolojisinde grubun en az katkı yapan ülkesinin katkısı kamu malının
miktarını belirlemektedir.Bulaşıcı hastalıkların yayılmasının önlenmesi konusunda en az
gayret gösteren ülkenin katkısına bağlı olarak hastalık yaygınlaşacağından sözü edilen küresel
kamu malında bu teknolojinin geçerli olduğu görülmektedir. Burada en az gayret gösteren
ülkelere verilecek teşvikler bu tür kamu mallarının etkin sunumuna katkıda bulunacaktır.
Böyle bir teknoloji ülkeleri küresel kamu malına katkıda bulunmamaya teşvik edici niteliğe
sahip olmadığından, küresel kamu malının yetersiz sunumu durumu ile karşılaşılması olasılığı
düşüktür. Dolayısıyla,bu teknolojinin geçerli olduğu küresel kamu mallarının yetersiz sunumu
karşı karşıya kalınacak temel bir sorun olarak görülmemektedir.

Daha zayıf bağ teknolojisinde grubun en az katkı yapan ülkesinin katkısı küresel kamu
malının miktarını önemli ölçüde belirlemekle birlikte, ikinci ve üçüncü gibi az katkı yapan
ülkelerin katkıları da küresel kamu malının miktarı üzerinde etki yaratmaktadır. En istikrarsız
piyasa, dünya finansal piyasaların istikrarını en çok bozan piyasadır ve onu takip eden ikinci
ve üçüncü istikrarsız piyasalara sahip olan ülkeler küresel finansal istikrarsızlığa katkıda
bulunmakta olduklarından finansal piyasaların istikrarı hususu daha zayıf bağ teknolojisine
örnek olarak verilmektedir.
Üçüncü alternatif grubunu en iyi vuruş ve daha iyi vuruş teknolojileri oluşturmaktadır.
En iyi vuruş teknolojisinde kamu malının miktarını grup ya da katılımcı ülkeler arasında en
çok katkıyı yapan ülke belirlemektedir.Katılımcı herhangi bir ülke tarafından, en büyük
katkıyı yapan ülkenin katkısının altındaki katkılar küresel malın miktarını etkilememektedir.
Daha önce tedavisi olmayan bir hastalığın tedavisinin bulunması bu teknolojiye örnek olarak
gösterilmektedir. Dışarıda bırakmanın mümkün olması nedeniyle tam küresel kamu malı
olarak adlandırılamayacak bu tür mallarda malın optimal sunumu ilaç ve tıbbi cihaz patent
hakları yoluyla bedelsiz yararlanmanın mümkün olmaması yani, dışarıda bırakmanın
sağlanması halinde gerçekleşecek olması ise dikkati çeken bir başka husus olmaktadır.
Daha iyi vuruş teknolojisinde ise kamu malının miktarını grup ya da katılımcı ülkeler
arasında en çok katkı yapan ülkenin katkısı küresel kamu malının miktarını önemli ölçüde
belirlemekle birlikte, ikinci ve üçüncü gibi çok katkı yapan ülkelerin katkıları da küresel
kamu
malının
miktarı
üzerinde
etki
yaratmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Küreselleşme ulusal ekonomilerin dünya piyasalarıyla bütünleşmesi sürecidir. Mal,
hizmet, teknoloji, fikir, sermaye ve emek piyasalarındaki uluslararası bütünleşmeyi artıran,
hem ülke içinde,hem de ülkeler arasındaki mal ve faktör fiyatlarındaki farklılıkları azaltan
küreselleşme süreci gelir dağılımı,ekonomik istikrar,vergi gelirleri ile vergi yapıları üzerinde
önemli etkiler yaratabilmektedir.
Küreselleşme sürecinin kişisel gelir dağılımına etkisini doğrudan ve dolaylı olarak
oluşan etkiler şeklinde ele almak mümkündür. Küreselleşmenin gelir dağılımına doğrudan
etkisi mal ve faktör hareketlerinin uluslararası hareketliliğinin önündeki engellerin
kaldırılması ile uluslararası rekabetin faktör getirileri üzerindeki etkisine ilişkindir. Dolaylı
etkisi ise devlet bütçelerinin hem gelir hem de harcama tarafından kaynaklanmaktadır
Hızlanan küreselleşme sürecinin iktisadi büyüme ve buna bağlı olarak
makroekonomik istikrar üzerinde de önemli etkileri bulunmaktadır. yabancı yatırımcıların
yatırımlarının artırılabilmesi amacıyla, ülkelerin sermaye giriş ve çıkışlarına ilişkin
sınırlamaları kaldırmaları, vergilemeye daha duyarlı ve ülkeler arasındaki son derece düşük
getiri farklılıklarını değerlendirerek karlarını artırmayı hedefleyen yatırımcıların neden olduğu
kısa vadeli sermaye hareketlerinin yarattığı ve/veya yaratacağı istikrarsızlıkların refah
maliyetleri göz önüne alınması gereken bir diğer konuyu oluşturmaktadır.
Dış ticaretin önündeki engellerin giderek kalkması ve sermayenin akışkanlığının
artması özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki vergi idaresinin yetersizliği, dünya ticaretinin
giderek serbestleştirilmesiyle dış ticaretten alınan vergilerin iç vergilerle ikame edilmesi
gereksinimi, yabancı yatırımcıların transfer fiyatlaması uygulamaları vb. faktörler vergi
sisteminden elde edilmesi gereken vergi gelirlerini olumsuz yönde etkileyen faktörler olarak
karşımıza çıkmaktadır.ekonomilerin dışa açıklığına bağlı olarak dışsal faktörlerin vergi
yapıları üzerindeki etkisinin önemi artmaktadır arttığı görülmektedir.
Küreselleşme süreciyle giderek ön plana çıkan küresel kamu mallarının sunumu
konusunda üç grup alternatif teknolojinin yer aldığı görülmektedir: Toplama ve ağırlıklı
toplama teknolojisi; ikinci alternatif grubunu en zayıf bağ ve daha zayıf bağ teknolojileri ;
üçüncü alternatif grubunu en iyi vuruş ve daha iyi vuruş teknolojileri oluşturmaktadır.
Çalışma soruları
1)Küreselleşmenin etkilerini açıklayınız.
2)Küreselleşmenin gelir dağılımı üzerindeki etkisini tartışınız.
3)Küreselleşmenin vergi gelirleri ve vergi yapıları üzerindeki etkilerini değerlendiriniz.
4)Küreselleşme

sürecinde

küreselleşen

kamu

malları

hangileri

olabilir?

5)Küresel kamu mallarının sunum teknolojilerinin önemini değerlendiriniz.
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9. GELİR VERGİLERİ VE ULUSLARARASI KAYNAK TAHSİSİ-1
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

9.1. Küreselleşme ve Faktör Hareketleri
9.2. Gelir Vergisi ve Uluslar arası Kaynak Tahsisi
9.3. Gelir Vergilerinde Vergileme Yetkisi
9.4. Kaynak Ülke İlkesi Bakımından Vergilerin Sermaye İhraç ve İthal
Tarafsızlıkları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu
Uluslararası kaynak tahsisi
bakımından gelir vergisinde
kaynak ülke prensibi

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Uluslararası kaynak tahsisi Okuma,
araştırma
ve
analiz
etme.
bakımından
gelir
vergisindeki kaynak ülke
prensibinin
ayrıntısıyla
analiz
edilebilmesi
amaçlanmaktadır.
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Anahtar Kavramlar
Vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı
Vergilerin sermaye ithal tarafsızlığı
Kaynak ülke prensibi
Yerleşim yeri prensibi

111

9.1. Küreselleşme ve Faktör Hareketleri
İşgücünün ülkeler arasında serbest dolaşımına izin verilmiş olsa bile, işgücünün
ülkeler arasındaki hareketliliği sermaye faktörüne göre düşük olacaktır. Bu sonucun ardında
bir üretim faktörü olan emeğin kendi nitelikleri yatmaktadır. Bu duruma ülkelerin işgücünün
hareketliliğinin önüne koyduğu engelleri eklediğimizde günümüzde üretim faktörlerinin
uluslararası hareketliliği konusunda sermayenin açık bir üstünlüğe sahip olduğu
görülmektedir. Bilim insanları,sanatçılar gibi yüksek nitelikli işgücü dışında, işgücünün daha
iyi olanaklar sunan diğer ülkelerde istihdam edilebilmesinin mümkün olamadığı böyle bir
durumda herhangi bir ülkedeki işgücünün istihdamı esasen ülkeye gelecek yabancı
sermayenin yaratacağı istihdam olanaklarına bağlı olmaktadır.

Üretim faktörlerinin uluslararası hareketliliğinin derecesinin birbirinden farklı oluşu,
üretim faktörlerinin sağladığı gelir üzerinden alınacak vergilerle ilgili uluslararası vergi
rekabetini önemli ölçüde etkilemektedir. Bazı istisnalar dışında, emeğin sermayeye göre daha
az hareketli olduğu görülmektedir. Yapılan birçok çalışmada emeğin ülkeler arasındaki vergi
farklılıklarına duyarlılığının sermayeninkine göre çok düşük olduğu göz önüne alınarak
genel olarak emeğin coğrafi olarak hareketli olmadığının varsayıldığını görüyoruz.
Ancak,girişimciler,bilim insanları,serbest meslek sahipleri ve sanatçılar gibi nitelikli
işgücünün mesleklerini nerede icra edeceklerine ilişkin kararlarının kişisel gelir vergisi
oranlarındaki farklılıklardan etkilenmediğini söyleyemeyiz.

Özellikle istihdamı artırabilecek emek-yoğun yatırımların çekilebilmesi bakımından
önem taşıyan gelir vergileri ve sosyal güvenlik primleri alanındaki rekabeti bir kenara
koyduğumuzda, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının çekilebilmesi bakımından esas
rekabet kurumlar vergisi alanında yaşanmaktadır. Bazı ülkeler yabancı yatırımcıları çekmek
amacıyla indirilmiş vergi oranları, vergi kredileri, vergi tatilleri ve hızlandırılmış amortisman
gibi vergi teşviklerini belirli tür yatırımlar için tercih edilebilir vergi rejimleri sunmak
amacıyla uygulayabildikleri gibi,bazı ülkeler de yasal vergi oranlarını düşürerek yabancı
yatırımları çekmeye çalışmaktadır.Burada önemli olan yabancı sermaye yatırımlarının vergi
farklılıklarına duyarlılığıdır ve küreselleşme sürecinde ülkeler arasındaki vergi dışı engellerin
ortadan kaldırılmasına bağlı olarak bu duyarlılığın artacağını öngörebiliriz.

Üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki vergi farklılıklarına duyarlılıkları esasen gelir
vergileri alanındaki rekabeti etkilemektedir. Siyasi istikrar, doğal kaynaklar gibi vergi dışı
etkenlerin taşıdığı
önem
nedeniyle ülkeler arasındaki doğrudan yabancı sermaye
hareketlerinin, kısa vadeli sermaye hareketlerine göre, vergi yükü farklılıklarına daha az
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duyarlı olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını artırmayı
hedefleyen ülkelerin sadece vergi rekabetine girişmeleri yeterli olmayacak, yabancı
yatırımcılara “uygun yatırım ikliminin sunulabilmesi” gerekecektir. Ayrıca, kısa vadeli
sermaye vergiden kaynaklanan değişikliklere son derece duyarlı olmakla birlikte, doğrudan
yabancı sermaye yatırımları da üretimin uluslararasılaşmasına bağlı olarak giderek daha
hareketli hale gelmektedir. Doğal olarak, bu gelişmelerle sermayenin, dolayısıyla net
sermaye ihracatçısı ülkelerin gücü ülke ekonomilerinin nispeten kapalı olduğu dönemlere
göre daha da artmıştır.
Diğer taraftan, Avrupa Birliği gibi entegrasyonlarda uluslararası vergi rekabetinin
daha fazla önem taşıdığı açıktır. Buna ek olarak, entegrasyonu gerçekleştiren ülkelerin tek
para birimine geçişi gerçekleştirerek daha sıkı bütünleşmeleri halinde, bu rekabetin öneminin
artacağını söylemek gerekir. Bu durumda, sadece ulusal sınırlardaki kontrollerle üretim
faktörlerinin hareketliliği önündeki yasal engeller ortadan kaldırılmış olmamakta, piyasadaki
bütün mal ve hizmetlerin fiyatları tek bir para birimi ile ifade edilmekte, mali piyasalarda
döviz kuru riski ortadan kalktığı için şeffaflık sağlanmakta ve firmaların üretim yeri kararları
maliyet koşullarına bağlı olarak verilecek hale gelmektedir. Bütün bunlar değişik
piyasalardaki rekabeti artırdığı gibi; malların,hizmetlerin ve üretim faktörlerinin
hareketliliğini artırmaktadır.
9.2. Gelir Vergisi ve Uluslar arası Kaynak Tahsisi
Sermaye hareketliliğinin tam olduğu ve sermaye gelirinin vergilendirilmediği
varsayımları altında, kaynaklar her sektördeki sermayenin marjinal verimliliği dünya
getirisine eşit oluncaya değin dünya ekonomisindeki sektörler arasında hareketli olmaya
devam edecektir. Dengede, dünya sermaye stokunun ülkeler arasındaki dağılımı etkin olacak,
yani; kaynaklar en etkin kullanıldıkları yerlerde yatırılabildiğinden, belirli bir sermaye stoku
ile maksimum dünya üretim düzeyine ulaşılmış olacaktır. Ancak, sermaye gelirlerinin
vergilendirildiği gerçek dünyada, sermayenin dünya ülkelerine etkin tahsisi vergi
tarafsızlığının sağlanması halinde gerçekleşebilecektir.
Gelir vergileri vergi tarafsızlığı bakımından ele alındığında, öncelikle dolaysız vergiler
bakımından ülkelerin vergileme yetkilerine ilişkin iki temel prensip olan kaynak ülke ve
yerleşim yeri ilkelerinin vergilerin sermaye ihraç ve sermaye ithal tarafsızlıkları bakımından
değerlendirilmesi gerekir. Yine, bu ilkeler çerçevesinde ülkelerin uyguladıkları gelir
vergilerinin neden olduğu hukuki çifte vergilendirme sorununa yönelik olarak ülkelerin tek
taraflı olarak alabilecekleri önlem seçeneklerinin neler olduğunun üzerinde durulması faydalı
olacaktır.
Uluslararası kaynak tahsisi bakımından gelir vergilerini incelerken özellikle gelir
vergileri çerçevesinde tanınan özendirici vergi ayrıcalıklarının da ele alınması gereği vardır.
Sağlanan ayrıcalıklar nedeniyle, kaynak ülke ilkesine göre uygulanan gelir vergilerinde yasal
vergi oranı ile efektif vergi oranı farklılaşarak arzulanan alanlarda ve/veya bölgelerde
yatırımları artırıcı etki yapabilmektedir. Eğer vergi teşvikleri arzulanan alanlarda ve/veya
bölgelerde yatırımları artırabiliyorsa, yatırım projelerinde teşvik edilenler lehine bir sonuca
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yol açılmış demektir.
Özendirici vergi ayrıcalıkları, özelliği gereği, yatırım projelerinde teşvik edilenler
lehine bir sonuca neden olabilecektir. Vergi ayrıcalıkları ya da yatırımları teşvik edici diğer
politika araçları; dışsallıklar, eksik bilgi, bireylerin ve firmaların çok kısa vadeli ufka sahip
olmalarından kaynaklanan piyasa başarısızlıkları ile bölgesel kalkınma amacı da dahil olmak
üzere iktisadi koşullarda meydana gelen değişikliklere uyum sağlama gereksinimi ve
yatırımların zamanlamasını etkilemek gibi makroekonomik düşüncelerle kullanıldığında,
kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması yönünde bir etkinin ortaya çıkabileceğinden söz
edilebilir.

Doğal olarak, ekonominin geneli açısından olumlu dışsallıklar yaratan bazı yatırım
türlerinin tamamen piyasa güçlerinin etkisine bırakılması halinde, bu tür yatırım
harcamalarının optimal düzeyin altında kalacağı açıktır. Bu nedenle, özendirici vergi
ayrıcalıkları ile bu tür yatırımların desteklenmesi sosyal faydayı artıracaktır. Ülkelerin
gelişmiş bölgelerindeki kalabalıklığı ve/veya kirliliği azaltacak yatırımlar, kamu malı
özelliğine sahip olduğu düşüncesiyle gelir dağılımındaki farklılıkları azaltmaya yönelik
olarak ülkelerin geri kalmış bölgelerinde yapılacak yatırımlar, ülkelerin genel teknolojik
düzeyini yükseltebilecek şekilde ileri teknolojilerin kullanımını gerektiren yatırımlar, izlenen
politikalar gereğince önemli görülen alanlardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren
yatırım projeleri,önemli dışsal faydalar yaratarak beşeri sermaye türlerinin oluşumuna yol
açma olasılığı yüksek olan projeler bu türden yatırımlara örnek olarak verilebilir.
Görüldüğü gibi, özendirici vergi ayrıcalıkları piyasa başarısızlıkları nedeniyle
tanınıyorsa , kaynak tahsisinde etkinliğin sağlanması yönünde bir etkinin ortaya çıkması
mümkündür. Dolayısıyla, piyasa başarısızlıkları Pigoucu mantık çerçevesinde vergi
ayrıcalıklarının meşru gerekçesini oluşturacaktır. Bir başka deyişle, böyle bir durumda
yatırımları teşvik eden vergi ayrıcalıkları piyasa aksaklıklarının düzeltilmesi politikasının
araçları olarak değerlendirilecektir. Bu nedenlerle,teşviklerin kaynak tahsisinde etkinliğin
sağlanması amacıyla kullanılması halinde toplumsal refahı artırabilmek mümkün olabileceği
gibi,dünya refahının artışına da katkıda bulunulabilecektir. Ancak, sermaye ithal eden ülkeler
özellikle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmek amacıyla, kendi çıkarları
doğrultusunda efektif vergi oranlarını düşürecek özendirici vergi ayrıcalıkları tanıdıklarında,
uluslararası kaynak tahsisi bakımından etkinliğin sağlanması pek olanaklı görülememektedir.
Bu bağlamda, son olarak kaynak tahsisinde etkinlik konusunun sadece statik olarak
değil,dinamik olarak da ele alınması gereğine işaret etmek gerekir.

Çünkü, mevcut koşullar çerçevesinde etkin görülmeyen herhangi bir vergi
ayrıcalığının neden olduğu bir yatırımın, uzun vadede çok düşük maliyetlerle üretim
yapılabilmesini sağlayarak kaynak tahsisi bakımından etkinliği gerçekleştirebilme olasılığını
göz ardı etmemek gerekir..
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9.3. Gelir Vergilerinde Vergileme Yetkisi
Piyasa ekonomisinin mekanizması içerisinde, üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki
dağılımının uluslararası etkinliği sağlayıp sağlayamadığı konusuyla ilgili olarak, faktör
gelirlerini vergilendiren vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin vergileme
prensipleri büyük önem taşımaktadır. Kanunların yer bakımından uygulanması hususunda
“kanunların mülkiliği” ve “kanunların şahsiliği” ilkeleri yerleşim yeri ve kaynak ülke
prensiplerinin kaynağını oluşturmaktadır.
Kanunların mülkiliği ilkesinden kaynaklanan “kaynak ülke prensibi” esasen üretim
faktörleri hangi ülkede üretim sürecine sokularak gelir yaratmışsa, o ülkenin yaratılan bu
geliri vergilendirebilme hakkına sahip olduğunu ifade eden bir prensiptir. “Yerleşim yeri
prensibi” ise kanunların şahsiliği ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu prensibe göre, herhangi
bir ülkede yerleşik olan gerçek ve tüzel kişilerin, dünyanın neresinde elde edilirse edilsin, tüm
gelirleri yerleşik olunan ülke tarafından vergilendirilecektir. Bir başka deyişle,yerleşik olunan
ülke,yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin, yerleşik olunan ülke içinde ve dışında elde ettiği
gelirlerin toplamı üzerinden gelir ya da kurumlar vergisi alma hakkına sahiptir.
Kaynak ülke ilkesine göre vergilendirmenin çok güç ya da çifte vergilendirme
olasılığının kuvvetli oluşu nedeniyle, özellikle yerleşim yeri ilkesine göre vergilendirilen bazı
endüstrilerin olduğunu bile söylemek mümkündür. Bunların en önemlileri gemi taşımacılığı
ve ticari sigortacılık alanlarıdır. Bu alanların sürekli iş yerlerinin olmaması ve faaliyetlerini
vergi cennetlerinde yürütebilmeleri nedenleriyle, bu tür işlerin kurum merkezlerinin vergi
cennetlerinde (Liberya ve Panama gemi taşımacılığı, Bermuda ise sigortacılık alanlarında)
olduğu ve bundan dolayı geliri hedefleyen herhangi bir vergi ödemedikleri görülmektedir. O
halde, bu ilkeleri üretim faktörlerinin ve özellikle sermayenin elde ettiği gelirler açısından ele
almak gerçekçi analiz açısından değer taşımaktadır. Bu nedenle, bu iki ilkeyi vergilerin
“sermaye ihraç tarafsızlığı” ile “sermaye ithal tarafsızlığı” bakımlarından ele alarak analiz
etmek gerekir.
9.4. Kaynak Ülke İlkesi Bakımından Vergilerin Sermaye İhraç ve İthal
Tarafsızlıkları
Neo-klasik analize göre, üretim etkinliğinin gerçekleştirilerek küresel refahın
maksimize edilebilmesi için, bütün yatırımların aynı vergi öncesi gerekli getiri oranı ile karşı
karşıya kalmaları gerekmekte, dışa kapalı ekonomiler nedeniyle, küresel üretim etkinliği
koşulunun gerçekleşmesi mümkün olmamaktadır. Sadece uluslararası ticaretin
serbestleştirilmesi, faktör fiyatlarının eşitlenmesi mekanizması yoluyla, kısmen de olsa
küresel üretim etkinliği hedefine katkıda bulunmakla birlikte, farklı üretim teknolojileri,
üretimde uzmanlaşma ile ulaşım maliyetleri gibi doğal engeller nedeniyle yatırımların getiri
oranlarındaki farklılıklar ortadan kalkamayacaktır. Dolayısıyla, küresel üretim etkinliği
koşulunun gerçekleşmesinin öncelikle üretim faktörlerinin ülkeler arasında serbestçe
dolaşabilmesine bağlı olduğunu belirtmek gerekir.
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Üretim etkinliğinin gerçekleştirilerek küresel refahın maksimize edilebilmesi için
gerekli koşullardan biri de ülkelerin uyguladıkları vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı
özelliğine sahip olmasıdır. Sermaye ihraç tarafsızlığı kavramı vergilerin yatırımcıların hangi
ülkede yatırım yapacağına ilişkin kararlarını hiçbir şekilde etkilememesi anlamını
taşımaktadır.
Sermaye ihraç tarafsızlığı konusunu
kaynak ülke prensibi bakımından
değerlendirebilmek için, öncelikle tüm ülkelerin kişisel gelir ve karları bu prensibe göre
vergilendirdiklerini kabul etmemiz gerekir. Ülkelerin uyguladıkları vergi oranları birbirinden
farklı olduğunda, kaynaklar, sektörler arasında vergiden sonraki getiri oranları dünya
getirisine eşit oluncaya kadar kaydırılacaktır. Vergi öncesi getiri oranları birbirine eşit
olmayacak ve böylece dünya ekonomisinin farklı sektörlerindeki sermayenin marjinal
verimlilikleri de eşitlenmeyecektir. Böylelikle vergi farklılıkları kaynakların optimum
dağılımını bozacak ve iktisadi etkinliği olumsuz etkileyecektir. Böyle bir durumda, sermaye
vergiden sonraki getiri oranı en yüksek olan yerde yatırılacağından, üretim faktörlerinin
küresel düzeyde etkin tahsisinin gerçekleştirilebilmesi, ülkelerin vergi matrahları ile vergi
oranlarının harmonizasyonunu gerçekleştirmesine bağlı olacaktır.
Ancak, bu noktada farklı ülkeler arasındaki getiri farklılıklarıyla vergi oranları
arasındaki farklılıkların önemini de işaret etmemiz gerekir.Çünkü uygulamada ülkelerdeki
getiriler arasındaki farkın büyüklüğü ülkelerin uyguladıkları vergi oranları arasındaki küçük
farklılıkları önemsiz kılabilir.Bir başka deyişle,ülkeler arasındaki vergi oranı farklılıklarına
rağmen, yatırımcılar brüt getiri oranının yüksek olduğu ülkede yatırım yapmayı tercih
edebilir.Bu da vergi oranlarının farklılığına rağmen yatırım kararlarını saptırıcı bir etkinin
ortaya çıkmadığı anlamını taşımaktadır.Bu durum kaynak ülke prensibi çerçevesinde,ülkelerin
uyguladığı vergi oranları arasındaki farkın getiri oranları arasındaki farkı ortadan kaldırıp
kaldırmadığını göz önüne almamız gerektiğini göstermektedir.Ülkelerin uyguladığı vergi
oranları arasındaki fark,getiri oranları arasındaki farkı ortadan kaldırdığında yatırımcıların
yatırım yeri kararlarını saptırıcı etki ortaya çıkmakta,dolayısıyla ülkelerin vergi matrahları ile
vergi oranlarının harmonizasyonuna ihtiyaç duyulacaktır.
Sermaye ithal tarafsızlığı kavramı sermaye ithal eden ülkelerin uyguladıkları vergilerin,
yatırımcıların yatırımları yaptıkları ülkede elde ettiği net getiri haddini,yani vergiden sonraki
getiri oranını sermayenin geldiği ülkeye bağlı olarak farklılaştırıcı etki yaratmamasını ifade
eder.Sermaye ithal tarafsızlığı konusunu
kaynak ülke prensibi bakımından
değerlendirebilmek için öncelikle tüm ülkelerin kişisel gelir ve karları bu prensibe göre
vergilendirdiklerini kabul etmemiz gerekir. Tüm ülkeler tarafından kaynak ülke ilkesi
çerçevesinde vergilendirilen uluslararası serbestliğe sahip sermaye, tasarruf edenlerin net
getirilerini eşitlemek suretiyle, sermaye ithal tarafsızlığını
kendiliğinden
gerçekleştirmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İşgücünün ülkeler arasında serbest dolaşımına izin verilmiş olsa bile, işgücünün
ülkeler arasındaki hareketliliği sermaye faktörüne göre düşük olacaktır. Üretim faktörlerinin
uluslararası hareketliliğinin derecesinin birbirinden farklı oluşu, üretim faktörlerinin sağladığı
gelir üzerinden alınacak vergilerle ilgili uluslararası vergi rekabetini önemli ölçüde
etkilemektedir. Üretim faktörlerinin ülkeler arasındaki vergi farklılıklarına duyarlılıkları
esasen gelir vergileri alanındaki rekabeti etkilemektedir. Siyasi istikrar, doğal kaynaklar gibi
vergi dışı etkenlerin taşıdığı önem nedeniyle ülkeler arasındaki doğrudan yabancı sermaye
hareketlerinin, kısa vadeli sermaye hareketlerine göre, vergi yükü farklılıklarına daha az
duyarlı olduğunu görmekteyiz.
Kanunların yer bakımından uygulanması hususunda “kanunların mülkiliği” ve
“kanunların şahsiliği” ilkeleri yerleşim yeri ve kaynak ülke prensiplerinin kaynağını
oluşturmaktadır. Gelir vergileri vergi tarafsızlığı bakımından ele alındığında, öncelikle
dolaysız vergiler bakımından ülkelerin vergileme yetkilerine ilişkin iki temel prensip olan
kaynak ülke ve yerleşim yeri ilkelerinin vergilerin sermaye ihraç ve sermaye ithal
tarafsızlıkları bakımından değerlendirilmesi gerekir.
Kanunların mülkiliği ilkesinden kaynaklanan “kaynak ülke prensibi” esasen üretim
faktörleri hangi ülkede üretim sürecine sokularak gelir yaratmışsa, o ülkenin yaratılan bu
geliri vergilendirebilme hakkına sahip olduğunu ifade eden bir prensiptir. “Yerleşim yeri
prensibi” ise kanunların şahsiliği ilkesinden kaynaklanmaktadır. Bu prensibe göre, herhangi
bir ülkede yerleşik olan gerçek ve tüzel kişilerin, dünyanın neresinde elde edilirse edilsin, tüm
gelirleri yerleşik olunan ülke tarafından vergilendirilecektir.
Tüm ülkeler tarafından kaynak ülke ilkesi çerçevesinde vergilendirilen uluslararası
serbestliğe sahip sermaye, tasarruf edenlerin net getirilerini eşitlemek suretiyle, sermaye ithal
tarafsızlığını kendiliğinden gerçekleştirmektedir. Ancak, bu prensip çerçevesinde, sermaye
vergiden sonraki getiri oranının en yüksek olduğu yerde değerlendirileceğinden, üretim
faktörlerinin küresel düzeyde etkin tahsisinin gerçekleştirilebilmesi, tüm ülkelerin vergi
matrahları ile vergi oranlarının harmonizasyonuna bağlı olacaktır.
Çalışma soruları
1)Kaynak ülke prensibini açıklayınız.
2)Vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı ne anlam taşır.
3) Vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı ne anlama gelir
4)Kaynak ülke ilkesini vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı bakımından değerlendiriniz.
5)Kaynak ülke ilkesini vergilerin sermaye ithal tarafsızlığı bakımından değerlendiriniz.
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10. GELİR VERGİLERİ VE ULUSLARARASI KAYNAK TAHSİSİ- 2
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10.1. Yerleşim Yeri İlkesi Bakımından Gelir Vergilerinin Sermaye
İhraç Tarafsızlığı
Daha önceki bölümde belirtildiği gibi, üretim etkinliğinin gerçekleştirilerek küresel
refahın maksimize edilebilmesi için gerekli koşullardan biri de ülkelerin uyguladıkları
vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı özelliğine sahip olmasıdır. Sermaye ihraç tarafsızlığı
kavramı vergilerin yatırımcıların hangi ülkede yatırım yapacağına ilişkin kararlarını hiçbir
şekilde etkilememesi anlamını taşımaktadır.
Sermaye ihraç tarafsızlığı konusunu yerleşim yeri prensibi bakımından
değerlendirebilmek için öncelikle tüm ülkelerin kişisel gelir ve karları bu prensibe göre
vergilendirdiklerini varsaymamız gerekir. Doğal olarak, sadece yerleşim yeri ilkesine göre
gelirin vergilendirilmesi halinde, sermaye en etkin olarak kullanıldığı yerlere göç edecektir.
Bu nedenle, yerleşim yeri ilkesinde sermayenin kullanımında etkinliğin sağlanabilmesi için,
vergi matrahının aynı şekilde hesaplanmasına ve vergi oranlarının aynı olmasına gerek
yoktur. Bir başka deyişle, sermayeden elde edilen gelirin “yerleşim yeri” ilkesine göre
vergilendirilmesi halinde, sermaye en etkin olarak kullanıldığı yerlere göç edeceğinden,
ülkelerin uyguladıkları vergi oranlarıyla vergi matrahlarının uyumlaştırılmasına gerek
bulunmamakta, yatırımların dünya çapında etkin bir şekilde dağılımı kendiliğinden
gerçekleşmektedir.

10.2. Yerleşim Yeri İlkesi Bakımından Gelir Vergilerinin Sermaye
İthal Tarafsızlığı
Sermaye ithal tarafsızlığı kavramı sermaye ithal eden ülkelerin uyguladıkları
vergilerin, yatırımcıların yatırımları yaptıkları ülkede elde ettiği net getiri haddini, sermayenin
geldiği ülkeye bağlı olarak farklılaştırıcı etki yaratmamasını ifade eder.
Sermaye ithal tarafsızlığı konusunu
yerleşim yeri prensibi bakımından
değerlendirebilmek için öncelikle tüm ülkelerin kişisel gelir ve karları bu prensibe göre
vergilendirdiklerini varsaymamız gerekir. Tüm ülkelerin geliri yerleşim yeri ilkesine göre
vergilendirmesi halinde, ülkelerin uyguladıkları vergi oranlarının farklılığı nedeniyle, dünya
tasarruflarının etkin tahsisi kendiliğinden gerçekleşemeyecek, dolayısıyla sermaye ithal
tarafsızlığının sağlanabilmesi için vergi matrahı ile vergi oranlarının harmonizasyonuna gerek
duyulacaktır.
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10.3. Farklı Vergileme İlkelerinin Kullanımının Uluslararası Kaynak
Tahsisi Üzerindeki Etkisi
Bütün ülkeler kaynak ülke ya da yerleşim yeri ilkelerinden biri üzerinde uzlaşarak aynı
prensibe göre kişisel gelir ya da karları vergilendirdiğinde çifte vergilendirme sorunu ortaya
çıkmayacaktır. Ancak, gerçek dünyada böyle bir durum söz konusu değildir. Gerçek ya da
tüzel kişi olsun, herhangi bir vergi yükümlüsünün aynı gelir ya da kar üzerinden iki farklı ülke
tarafından vergilendirilmesi söz konusu olduğunda, hukuki çifte vergilendirme sorunu ortaya
çıkmaktadır. Bu çifte vergilendirme sorunu beraberinde uluslararası kaynak tahsisini saptırıcı
etki ile uluslararası vergi adaletini bozucu etkiyi getirebilmektedir.
Ülkeler farklı prensipleri uyguladıklarında,gelir vergilerinin oranları aynı olsa bile
uluslararası kaynak tahsisini bozucu etki meydana gelebilmektedir.Bu durumu açıklayabilmek
amacıyla iki ülkeyi ele alabiliriz.Bu iki ülkeden biri (A ülkesi)yerleşim yeri prensibini,diğer
ülke (B ülkesi)ise kaynak ülke prensibini uygulayarak gelirleri vergilendirmektedir.Bu iki
ülkedeki vergi oranının % 10 olduğunu kabul edelim.Sermayenin brüt getiri oranları A
ülkesinde % 9,9 ; B ülkesindeyse % 10 olsun. Böyle bir durumda A ülkesinde yerleşik olan
gelir vergisi yükümlüsü verginin olmadığı bir durumda B ülkesinde yatırım yapmayı tercih
edecektir.Ancak örneğimizde gelir vergisi aynı oranlarda alınmakla birlikte,farklı prensipler
uygulandığı için meydana gelen çifte vergilendirme sorunu sözü edilen yatırımcının yatırım
yeri kararını saptıracaktır.Bir başka ifadeyle, yatırımcının B ülkesinde elde edeceği gelirden
hem B ülkesi,hem de yerleşik olduğu A ülkesi vergi alacaktır.Ülkelerdeki getiri oranları
arasındaki fark çok düşük olduğundan,çifte vergilendirme yatırımcının B'de elde ettiği gelirin
net tutarını,dolayısıyla net getiri haddini A'da elde edilen net getiri haddinin altına düşmesine
neden olacaktır. Yatırımcı artık yerleşik olduğu ülkedeki net getiri haddi B ülkesindekinden
daha yüksek olduğu için A'da yatırım yapmayı seçecektir.

Ancak, çifte vergilendirme sorunu her zaman yatırımcının kararlarını
etkilemeyecektir.Bunu göstermek amacıyla yine yukardaki örneğimizi kullanabiliriz. Yine A
ülkesinin yerleşim yeri prensibini,B ülkesinin kaynak ülke prensibini uygulayarak gelirleri
vergilendirdiğini, bu iki ülkedeki vergi oranının % 10 olduğunu varsayalım. Bu kez
sermayenin brüt getiri oranları A ülkesinde % 5 ; B ülkesindeyse % 10 olsun. Böyle bir
durumda da A ülkesinde yerleşik olan yatırımcının B ülkesinde elde edeceği gelirden hem B
ülkesi,hem de yerleşik olduğu A ülkesi vergi alacaktır. Ancak, ülkelerdeki getiri oranları
arasındaki fark yüksek olduğundan,çifte vergilendirme, yatırımcının B'de elde ettiği gelirin
net tutarını,dolayısıyla net getiri haddini A'da elde edilen net getiri haddinin altına
düşüremeyecektir. Dolayısıyla çifte vergileme yatırımcının yatırım yeri kararını saptırıcı bir
sonuç yaratmayacaktır. Ancak, A ülkesindeki vergi oranı % 10 iken, B'deki vergi oranı % 50
olduğunda, hem bu vergi oranlarının farklılığı,hem de çifte vergileme, yatırımcının A
ülkesinde yatırım yapmasına neden olacaktır.Görüldüğü gibi,bu durumda da saptırıcı bir etki
ortaya çıkmış bulunmaktadır.
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Uluslararası etkinlik hedefi bakımından her iki vergileme prensibine bakıldığında
vergi tarafsızlığının sağlanabileceği görülmektedir. Eğer bütün ülkeler gelir ve karları kaynak
prensibine göre vergilendiriyorsa, tasarruflar bakımından tarafsızlık, yani sermaye ithal
tarafsızlığı
sağlanacaktır. Ancak, ülkelerin uyguladıkları vergi oranlarının farklılığı
yatırımların ülkeler arasında dağılımını saptırabileceğinden, sermaye ihraç tarafsızlığının,
yani vergi tarafsızlığının yatırımlar açısından da sağlanabilmesi için bütün ülkelerin aynı
şekilde tanımlanmış vergi matrahına aynı vergi oranlarını uygulamaları gerekecektir.Bir başka
ifadeyle, eğer bütün ülkeler yukarıdaki iki ilkeden biri üzerinde uzlaşmışlarsa ve bütün ülkeler
aynı vergi oranını uyguluyorlarsa, teorik olarak sermaye ihraç tarafsızlığı ve sermaye ithal
tarafsızlığı birden sağlanabilmektedir.
Bütün ülkelerin sözü edilen iki ilkeden biri üzerinde uzlaşıp, vergi matrahı ile vergi
oranlarının harmonizasyonunu gerçekleştirmelerinin çok zor, hatta olanaksız olduğu göz
önüne alınırsa, ülkeler arasında vergi rekabetini teşvik etmemesi ve dünya üretiminin
maksimizasyonunu sağlaması nedeniyle, vergi harmonizasyonunun ikinci en iyi alternatifinin
yine yerleşim yeri ilkesi olduğu görülmektedir. Ancak, yerleşim yeri ilkesinin uygulanması,
vergi harmonizasyonunu gerçekleştirmeden sermaye ihraç tarafsızlığını kendiliğinden
sağlayabilmekle beraber, bütün ülkelerin yerleşim yeri prensibi gibi tek bir ilke üzerinde
nasıl uzlaşacakları sorusunun cevabının verilebilmesi gerekmektedir.
Kaynak ülke ya da yerleşim yeri ilkesinden birinin bütün ülkeler tarafından
benimsenmesi ve vergi matrahlarıyla oranlarının harmonizasyonunun gerçekleştirilebilmesi
ülkelerin çıkarlarının aynı yönde olmaması vb. gibi nedenlerle mümkün değildir. Gerçek
hayatta birçok ülke hem kaynak ilkesine, hem de yerleşim yeri ilkesine göre geliri
vergilendirmekte,buna bağlı olarak aynı gelir ya da karın iki farklı ülke tarafından
vergilendirilmesi sonucu ile karşı karşıya kalınabilmektedir.Bu nedenle ortaya çıkan çifte
vergileme sorununun esasen uluslararası kaynak tahsisi üzerindeki olumsuz etkisini kısmen ya
da tamamen ortadan kaldırabilecek önlem alternatifleri üzerinde durmak gerekecektir.Bu
konu 11.bölümde ele alınacaktır.

Diğer taraftan, teorik olarak bütün ülkeler bir vergileme ilkesi üzerinde uzlaşmaya
vardıkları takdirde; sermayenin vergi öncesi ve sonrası getiri oranlarını eşitlemek amacıyla,
bütün ülkelerin sermaye gelirlerini aynı oranda vergilendirmesini sağlamaya yönelik olarak
gerçekleştirilecek,vergi oranları ile vergi matrahlarına ilişkin harmonizasyonun işlevini uzun
vadede vergi rekabeti gerçekleştirebilecek ve böylelikle ülkelerin büyüme oranları birbirine
yakınlaşarak eşitlenecek ve dünya refahı maksimize edilebilecektir. Bu sonucu ortaya çıkaran
mekanizma iki vergileme ilkesi bakımından ele alındığında genel hatlarıyla şunları söylemek
mümkündür. Hem ulusal açıdan etkin, hem de sermaye ihraç tarafsızlığını sağlayan yerleşim
yeri ilkesi üzerinde uzlaşılması halinde, ülkeler arasındaki sermaye hareketlerinin tamamen
serbestliği sayesinde ülkelerin girişecekleri vergi rekabeti, uzun dönemde bütün ülkelerde
sermaye geliri üzerindeki vergi oranlarını sıfırlayacak, buna bağlı olarak da tüm ülkelerde
sermayenin hem vergi öncesi,hem de vergi sonrası getiri oranlarını eşitleyecektir.Böylelikle,
vergi rekabeti ülkelerin büyüme oranlarını da uzun vadede eşitleyecektir . Kaynak ülke ilkesi
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üzerinde uzlaşılması halinde de, vergi rekabetinin uzun vadede aynı sonuca yol açtığını
söyleyebiliriz. Yine, ülkeler arasındaki sermaye hareketlerinin tamamen serbest olmasına
bağlı olarak, daha fazla sermayenin çekilebilmesi amacıyla girişilen vergi rekabeti, vergi
yükünün tamamının uluslararası hareketliliği olmayan faktör üzerine kaydırılmasına neden
olacağından, ülkelerin büyüme oranları uzun vadede eşitlenecektir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Sadece yerleşim yeri ilkesine göre gelirin vergilendirilmesi halinde, sermaye en etkin
olarak kullanıldığı yerlere göç edecektir. Bu nedenle, yerleşim yeri ilkesinde sermayenin
kullanımında etkinliğin sağlanabilmesi için, vergi matrahının aynı şekilde hesaplanmasına ve
vergi oranlarının aynı olmasına gerek yoktur.
Tüm ülkelerin geliri yerleşim yeri ilkesine göre vergilendirmesi halinde, ülkelerin
uyguladıkları vergi oranlarının farklılığı

nedeniyle, dünya tasarruflarının etkin tahsisi

kendiliğinden gerçekleşemeyecek, dolayısıyla sermaye ithal tarafsızlığının sağlanabilmesi için
vergi matrahı ile vergi oranlarının harmonizasyonuna gerek duyulacaktır.
Bütün ülkeler kaynak ülke ya da yerleşim yeri ilkelerinden biri üzerinde uzlaşarak aynı
prensibe göre kişisel gelir ya da karları vergilendirdiğinde çifte vergilendirme sorunu ortaya
çıkmayacaktır. Ancak, gerçek dünyada böyle bir durum söz konusu değildir. Gerçek ya da
tüzel kişi olsun, herhangi bir vergi yükümlüsünün aynı gelir ya da kar üzerinden iki farklı ülke
tarafından vergilendirilmesi söz konusu olduğunda, hukuki çifte vergilendirme sorunu ortaya
çıkmaktadır. Bu çifte vergilendirme sorunu beraberinde uluslararası kaynak tahsisini saptırıcı
etki ile uluslararası vergi adaletini bozucu etkiyi getirebilmektedir.
Eğer bütün ülkeler yukarıdaki iki ilkeden biri üzerinde uzlaşmışlarsa ve bütün ülkeler
aynı vergi oranını uyguluyorlarsa, teorik olarak sermaye ihraç tarafsızlığı ve sermaye ithal
tarafsızlığı birden sağlanabilmektedir.
Ancak, kaynak ülke ya da yerleşim yeri ilkesinden birinin bütün ülkeler tarafından
benimsenmesi ve vergi matrahlarıyla oranlarının harmonizasyonunun gerçekleştirilebilmesi
ülkelerin çıkarlarının aynı yönde olmaması vb. gibi nedenlerle mümkün değildir. Gerçek
hayatta

birçok ülke hem kaynak ilkesine, hem de yerleşim yeri ilkesine göre geliri

vergilendirmekte, buna bağlı olarak aynı gelir ya da karın iki farklı ülke tarafından
vergilendirilmesi sonucu ile karşı karşıya kalınabilmektedir.Bu nedenle ortaya çıkan çifte
vergileme sorununun esasen uluslararası kaynak tahsisi üzerindeki olumsuz etkisini kısmen ya
da tamamen ortadan kaldırabilecek önlem alternatifleri önem taşımaktadır.
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Çalışma soruları
1)Yerleşim yeri ilkesini açıklayınız.
2)Yerleşim yeri ilkesini vergilerin sermaye ihraç tarafsızlığı bakımından değerlendiriniz.
3)Yerleşim yeri ilkesini vergilerin sermaye ithal tarafsızlığı bakımından değerlendiriniz.
4)Ülkelerin farklı vergileme ilkelerini uygulamaları halinde uluslararası kaynak tahsisini
saptırıcı etkinin hangi durumlarda oluşabileceğini tartışınız.
5)Kaynak tahsisinde etkinlik bakımından kaynak ülke prensibi ile yerleşim yeri prensibini
karşılaştırınız.
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11. GELİR VERGİLERİ VE ÇİFTE VERGİLENDİRME SORUNU
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11.1.
11.2.

Uluslararası Hukuki Çifte Vergilendirme Sorunu
Çifte Vergilemeye Yönelik Önlemler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Gelir
vergilerinde Gelir
vergilerinde Okuma,
araştırma
ve
analiz
etme.
uluslararası hukuki çifte uluslararası hukuki çifte
vergilendirme sorunu ve vergilendirme sorunu ve
buna yönelik önlemler
buna yönelik tek taraflı
önlemlerin kaynak tahsisi
gibi
konulara
ilişkin
etkilerinin
öğrenilmesi
amaçlanmıştır.
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Anahtar Kavramlar
Hukuki çifte vergilendirme
Mahsup yöntemi
Sınırlı mahsup yöntemi
Vergi indirimi yöntemi

133

11.1. Uluslararası Hukuki Çifte Vergilendirme Sorunu
Doğal olarak, bütün ülkeler kaynak ülke ya da yerleşim yeri ilkelerinden biri üzerinde
uzlaşarak aynı prensibe göre kişisel gelir ya da karları vergilendirdiğinde, çifte vergilendirme
sorunu ortaya çıkmayacaktır. Ancak, gerçek dünyada böyle bir durum söz konusu değildir.
Gerçek ya da tüzel kişi olsun, herhangi bir vergi yükümlüsünün aynı gelir ya da kar üzerinden
iki farklı ülke tarafından vergilendirilmesi söz konusu olduğunda, hukuki çifte vergilendirme
sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu çifte vergilendirme sorunu beraberinde uluslararası kaynak
tahsisini saptırıcı etki ile uluslararası vergi adaletini bozucu etkiyi getirebilmektedir.

11.2. Çifte vergilemeye Yönelik Önlemler
Hukuki çifte vergilendirme sorununun neden olabileceği uluslararası kaynak tahsisini
saptırıcı etki ile uluslararası vergi adaletini bozucu etki ülkeleri bu konuda önlem almaya
yöneltmektedir.Bu soruna yönelik olarak ülkeler tek taraflı olarak çeşitli önlemler
alabilirler.Ülkelerin tek taraflı olarak alabilecekleri önlemlerin yanı sıra, iktisadi ilişkilerin
yoğunluğuna bağlı olarak, ilişkili olunan ülkelerle imzalayacakları iki ya da çok taraflı çifte
vergilemeyi önleme anlaşmalarından da söz etmek gerekir.
Çifte vergilemeyi önleme anlaşmaları esasen uluslararası vergi hukukunun alanına
girmektedir.Bu nedenle, burada çifte vergileme anlaşmalarının esasen ülkelerin vergileme
yetkilerinin sınırlarının belirlenmesiyle, vergileme alanındaki bilgi paylaşımına ilişkin
hükümler içerdiğini belirtmekle yetinilecektir.
Ülkelerin yerleşim yeri ilkesiyle birlikte kaynak ülke ilkesini de uygulamaları halinde,
bazı gelirler ya da gelir unsurları itibariyle yasal olarak vergilemeyi kaynak ülke prensibiyle
sınırlamalarını,yani istisna yöntemini bir kenara bıraktığımızda, esasen vergi mahsup
yöntemi, sınırlı mahsup yöntemi ve vergi indirimi yöntemi olmak üzere üç alternatif yöntemin
varlığından söz edebiliriz.

1-) Vergi Mahsup Yöntemi: Vergi yükümlüsünün yurtdışında ödediği verginin
tamamının yerleşim yeri ilkesine göre yükümlü olunan ülkede hesaplanan vergisinden
mahsup edilmesi (tax credit method).
2-) Sınırlı Mahsup Yöntemi: Vergi yükümlüsünün yurtdışında ödediği verginin
yerleşim yeri ilkesine göre yükümlü olunan ülkede hesaplanan vergisinden mahsup
edilmesine sınır getirilmesi (limited tax credit method).
3-) Vergi İndirimi Yöntemi: Vergi yükümlüsünün yurtdışında ödediği verginin
yerleşim yeri ilkesine göre yükümlü olunan ülkede hesaplanan vergi matrahından indirilmesi
(tax deduction method).
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İlk yöntem olan vergi mahsup yöntemi verginin uluslararası kaynak tahsisi açısından
tarafsız olmasını sağlayan bir yöntemdir.Bu yöntemde geliri ya da karları yerleşim yeri
ilkesine göre vergilendiren herhangi bir ülke, yerleşik kişi ya da firmaların yurtdışında elde
ettiği gelir üzerinden de vergi alındığında ortaya çıkan vergi adaleti ve uluslararası kaynak
tahsisi sorununa yönelik olarak, yurtdışında elde edilen gelir üzerinden alınan verginin
tamamının mahsup edilmesine olanak tanımaktadır.Bir başka ifadeyle, gelirin elde edildiği
ülkede kaynak ülke ilkesi çerçevesinde vergi ödenmişse, ödenen bu verginin, yerleşik olunan
ülkede,yurt içinde ve yurt dışında elde edilen gelirlerin toplamı üzerinden hesaplanan vergi
tutarından tamamen,yani herhangi bir kısıtlama olmaksızın düşürülmesi mümkündür.

Bu yöntemde,vergi mükellefleri fiilen her iki ülkede de vergi ödeseler de çifte
vergilendirme ve buna bağlı olarak ortaya çıkan etkilerden zarar görmeyeceklerdir. Doğal
olarak, birçok ülkenin geliri vergilendirirken her iki prensibi birden esas aldığı gerçeği
karşısında,yatırımlar açısından vergi tarafsızlığının sağlanabilmesi için, ülkeler vergi
kanunlarında tek taraflı düzenlemelere yer verebilmektedir. Burada öncelikle yerleşim yeri
ilkesine göre de vergilendirme yapan ülkenin ,ülke içinde ve dışında elde edilen gelirin
toplamından hesaplanan vergi tutarından,yurtdışında kaynak ilkesine göre vergilendirme
yapan ülkenin aldığı verginin tam olarak mahsubuna izin vermesi halinde, yatırımcının ülke
içindeki ve dışındaki yatırımlarına ilişkin vergiden sonraki getiri hadlerinin eşitlenmesi
sayesinde sermaye ithal tarafsızlığı sağlanabilecektir .Ancak,bu uygulama doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarını etkilememesine rağmen,yatırımın yapıldığı ülkenin uyguladığı verginin
oranının,sermaye ihraç eden ülkenin uyguladığı vergi oranından yüksekliğine bağlı
olarak,sermaye ihraç eden ülkelerin hazinelerine yük yıkabilmektedir .
Görüldüğü gibi, uluslararası çifte vergileme sorununa yönelik olarak ülkelerin,
yabancı ülkelerde ödenen verginin, hesaplanan vergiden tam olarak mahsup edilmesine
olanak tanıması halinde,vergi gelirlerinin ülkelerarasındaki dağılımı önemli ölçüde
etkilenmekle
birlikte,
yatırımların
uluslararası
dağılımı
açısından
tarafsızlık
sağlanabilmektedir. Birinci yöntemde yatırımın yapıldığı ülkenin uyguladığı verginin
oranının,sermaye ihraç eden ülkenin uyguladığı vergi oranından yüksekliğine bağlı
olarak,sermaye ihraç eden ülkelerin hazinelerinin olumsuz etkilenmesi nedeniyle, aralarında
Türkiye’nin de bulunduğu bazı ülkeler,daha yüksek vergi oranının uygulandığı yabancı
ülkelerde ödenen verginin tamamının mahsup edilmesine izin vermemekte,yani mahsup
edilebilecek vergi miktarına sınırlama getirmektedirler.

Sınırlı vergi mahsup yöntemi olarak adlandırılabilecek bu yönteme göre,yabancı
ülkelerde elde edilen gelir üzerinden yerleşik olunan ülke içinde hesaplanacak vergi miktarı,
mahsup edilebilecek vergi tutarını belirlemektedir.Bir başka deyişle,yabancı ülkelerde elde
edilen gelir üzerinden yerleşik olunan ülke içinde hesaplanacak vergi miktarı, mahsup
edilebilecek vergi tutarının üst sınırını oluşturmaktadır. Böyle bir durumda, çifte
vergilendirme sorunu tam olarak çözülemediğinden, yatırımların uluslararası dağılımı
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açısından tarafsızlığa yönelik bir adım söz konusu olmakla birlikte, bu etkinin tam olarak
sağlanabilmesi, mahsubu sınırlayan ülkenin diğer ülkelerden daha yüksek oranda vergi
uygulaması halinin dışında mümkün değildir.Ayrıca, geliri yerleşim yeri ilkesine göre
vergilendiren sermaye ihracatçısı ülkenin,yatırımın yapıldığı ülkeden daha yüksek vergi oranı
uygulaması halinde,yatırımın yapıldığı ülkenin, sermaye geliri üzerinden aldığı bu verginin
oranını yükselterek yabancı yatırımcının kararını etkilemeksizin vergi gelirlerini artırabilmesi
olanaklıdır.Buradan da,sermaye gelirleri üzerinden alınan verginin uluslararası sermaye
hareketlerini saptırıcı etki yaratıp yaratmayacağının,yabancı ülkelerde elde edilen gelir
üzerinden alınan verginin sınırlı mahsubuna olanak tanıyan ülkenin sermaye ihracatcısı olup
olmadığı ile vergi oranının yatırım yapılan ülkedeki vergi oranından daha yüksek olup
olmadığına bağlı olduğu görülmektedir .
Vergi indirimi yöntemi olarak adlandırılan üçüncü yöntemde gerçek ya da tüzel kişi
olan vergi yükümlüsünün yurtdışında ödediği vergi tutarı, yerleşim yeri ilkesine göre
yükümlü olunan ülkede hesaplanan vergi matrahından indirilmektedir.Bu durumda,vergi
yükümlüsünün vergisi, bu indirim sonucu bulunan tutara vergi oranı ya da tarifesi
uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. Bu yöntem tek taraflı önlemi alan ülkenin refahını en
çoklaştıran bir yöntem olarak görülmektedir. Çünkü, sermaye ihraç eden ülkelerin refahının
maksimize edilebilmesi için, sermaye ihraç eden ülkedeki yatırımların brüt getiri oranı ile
yabancı ülkelerde yapılan yatırımların vergi sonrası getiri oranlarının eşitlenmesi,bunun
gerçekleştirilebilmesi için de yurtdışında ödenen verginin, sermaye ihraç eden ülkede
yerleşim yeri ilkesine göre hesaplanan vergi matrahından indirilmesi gerekecektir
Gelir vergisinde uygulanan istisna yöntemini,kapsamı ve önemi bakımından göz ardı
ettiğimizde, Türkiye’de esasen ikinci seçeneğin tercih edildiğini görüyoruz. Bu çerçevede,
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 123.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
Kanunu’nun 33.maddesinin yurt dışında ödenen vergilerle ilgili hüküm içerdiğini ifade
edebiliriz .GVK’nın 123. maddesinde, tam mükelleflerin yabancı ülkelerde elde ettikleri
kazanç ve iratlardan ödedikleri benzeri vergilerin Türkiye’de tarh edilen gelir vergisinin
yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara karşılık gelen kısmından indirileceği,
indirilecek tutarın gelir vergisinin yabancı ülkelerde elde edilen kazanç ve iratlara karşılık
gelen kısmından fazla olduğu takdirde aradaki farkın dikkate alınmayacağı hükme
bağlanmıştır.
Aynı şekilde, KVK’nın 33.maddesinde yabancı ülkelerde elde edilerek genel sonuç
hesaplarına intikal ettirilen kazançlardan yurtdışında ödenen kurumlar vergisi ve benzeri
vergilerin Türkiye’de bu kazançlar üzerinden hesaplanan kurumlar vergisinden
indirilebileceği,mahsup edilecek tutarın yurt dışında elde edilen kazançlara kurumlar vergisi
oranının hesaplanmasıyla bulunacak tutardan fazla olamayacağı hükmüne yer verilmiştir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bütün ülkeler kaynak ülke ya da yerleşim yeri ilkelerinden biri üzerinde uzlaşarak aynı
prensibe göre kişisel gelir ya da karları vergilendirdiğinde, çifte vergilendirme sorunu ortaya
çıkmayacaktır. Ancak, gerçek dünyada böyle bir durum söz konusu değildir. Gerçek ya da
tüzel kişi olsun, herhangi bir vergi yükümlüsünün aynı gelir ya da kar üzerinden iki farklı ülke
tarafından vergilendirilmesi söz konusu olduğunda, hukuki çifte vergilendirme sorunu ortaya
çıkmaktadır. Bu çifte vergilendirme sorunu beraberinde uluslararası kaynak tahsisini saptırıcı
etki ile uluslararası vergi adaletini bozucu etkiyi getirebilmektedir.
Hukuki çifte vergilendirme sorununun neden olabileceği uluslararası kaynak tahsisini
saptırıcı etki ile uluslararası vergi adaletini bozucu etki ülkeleri bu konuda önlem almaya
yöneltmektedir. Bu soruna yönelik olarak ülkeler tek taraflı olarak çeşitli önlemler
alabilirler.Ülkelerin tek taraflı olarak alabilecekleri önlemlerin yanı sıra, iktisadi ilişkilerin
yoğunluğuna bağlı olarak, ilişkili olunan ülkelerle imzalayacakları iki ya da çok taraflı çifte
vergilemeyi önleme anlaşmalarından da söz etmek gerekir.
Ülkelerin yerleşim yeri ilkesiyle birlikte kaynak ülke ilkesini de uygulamaları halinde,
bazı gelirler ya da gelir unsurları itibariyle yasal olarak vergilemeyi kaynak ülke prensibiyle
sınırlamalarını, yani istisna yöntemini bir kenara bıraktığımızda, esasen vergi mahsup
yöntemi, sınırlı mahsup yöntemi ve vergi indirimi yöntemi olmak üzere üç alternatif yöntem
mevcuttur.
İlk yöntem olan vergi mahsup yönteminde geliri ya da karları yerleşim yeri ilkesine
göre vergilendiren herhangi bir ülke, yerleşik kişi ya da firmaların yurtdışında elde ettiği gelir
üzerinden de vergi alındığında ortaya çıkan vergi adaleti ve uluslararası kaynak tahsisi
sorununa yönelik olarak, yurtdışında elde edilen gelir üzerinden alınan verginin tamamının
mahsup edilmesine olanak tanımaktadır.
Sınırlı vergi mahsup yöntemine göre, yabancı ülkelerde elde edilen gelir üzerinden
yerleşik olunan ülke içinde hesaplanacak vergi miktarı, mahsup edilebilecek vergi tutarını
belirlemektedir. Bir başka deyişle,yabancı ülkelerde elde edilen gelir üzerinden yerleşik
olunan ülke içinde hesaplanacak vergi miktarı, mahsup edilebilecek vergi tutarının üst sınırını
oluşturmaktadır.
Vergi indirimi yöntemi olarak adlandırılan üçüncü yöntemde de gerçek ya da tüzel kişi
olan vergi yükümlüsünün yurtdışında ödediği vergi tutarı, yerleşim yeri ilkesine göre
yükümlü olunan ülkede hesaplanan vergi matrahından indirilmektedir.
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Çalışma soruları
1)Uluslararası çifte vergilendirme sorunu nasıl ortaya çıkar?
2)Çifte vergileme sorununun çözümüne yönelik tek taraflı önlem alternatifleri hangileridir?
3)Mahsup yöntemini açıklayınız.
4)Sınırlı mahsup yöntemini açıklayınız.
5)Vergi indirimi yöntemini açıklayınız.
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12. VERGİ POLİTİKASI VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE
YATIRIMLARI
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12.1. Vergi Politikaları ve Dışsal Faktörler
Ülkelerin vergi politikaları birçok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Nispeten
kapalı ekonomilerde vergi politikalarının esasen ülke içi faktörlere bağlı olarak şekillenmekle
birlikte, ekonomilerin dışa açıklığına bağlı olarak dışsal faktörlerin öneminin arttığı
görülmektedir. Ülkeler arasındaki mal ve hizmet hareketlerinin yanı sıra sermaye
hareketlerinin de serbestleştirilmesi süreci, neden olunan uluslararası vergi rekabetinin de
etkisiyle ülkelerin vergi sistemlerinde önemli değişikliklerin yapılmasını beraberinde
getirmiştir.
Ülkelerin egemenlik güçlerine bağlı olarak, kendi vergi yasalarını çıkarabilme ve
değiştirebilme yetkisine sahip oldukları açıktır. Ancak, ülkelerin izleyecekleri vergi
politikalarını etkileyen değişik faktörler bulunmaktadır. Bu faktörlerin ilkini daha önce ele
aldığımız, vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasına ilişkin ilkeler oluşturmaktadır.
İkinci olarak, her ülkenin kendi iktisadi yapısının vergileme üzerindeki etkisini göz önüne
almak gerekir. Doğal olarak, bu iktisadi yapı vergi yükünün ve oranlarının belirlenmesinde
etkili olmaktadır. Dolayısıyla, vergilerin gelir ve ikame etkileri, kamu harcamalarının düzeyi,
kaynak tahsisi ve gelir dağılımı gibi ülke içi birçok faktör burada rol oynamaktadır. Ülke
ekonomisine ilişkin iç dinamiklerin yanında küreselleşme süreciyle giderek önemi artan dış
dinamikler de üçüncü faktör grubunu oluşturmaktadır.
19.yüzyılın sonlarında devletin gelirlerinin büyük bir kısmı gümrük vergileri, özel
tüketim vergileri ve servet vergilerinden kaynaklanmakta iken, 20.yüzyılın ortalarına kadar
kişisel gelir vergisi, kurumlar vergisi, sosyal güvenlik primleri ve genel tüketim vergileri
temel gelir kaynaklarını oluşturmuşlardır. Daha sonraki dönem olan nispeten kapalı
ekonomiler döneminde ülkeler kendi ulusal gereksinimlerini ve politika önceliklerini göz
önüne alarak toplam vergi yüklerini ve vergi yapılarını belirleyecek bir şekilde vergi
politikaları uygulamışlardır. Ancak, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ile
küreselleşmenin gelinen son aşamasında ülkeler arasındaki vergileme farklılıkları önem
kazanmaya
başlamış,
uluslararası
piyasalar
bağlamında
ulusal
vergilemenin
gerçekleştirilebilmesinde ülkelerin rekabet gücü, vergi kaçakçılığı, vergiden kaçınma
sorunları ile vergi matrahlarının ülkelerin sınırlarını aşması gibi vergileme sorunlarıyla karşı
karşıya kalınmıştır

Esasen gelişmiş demokrasiye sahip gelişmiş ülkelerde neo-liberal vergi politikalarının
yaygınlaşmasının ardında hangi nedenlerin olduğu hususunda öncelikle Amerika Birleşik
Devletleri’nde 1980’li yılların ortasında yapılan vergi mevzuatı değişikliklerinin rolünün ön
plana çıkartıldığını görmekteyiz. A.B.D.’de vergi oranlarını düşürücü ve vergi matrahını
genişletmeye yönelik değişiklikler diğer gelişmiş ülkelere örnek oluşturmuş ve bu ülkeler de
daha fazla sermayeyi çekebilmek amacıyla benzer neo-liberal vergi politikası uygulamalarına
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başvurmuştur. Aslında burada ulaşılan sonuç benzer ekonomik ve politik niteliklere sahip
ülkeler arasındaki vergi rekabetiyle ilgilidir. Aynı mantıkla mobil faktörler için rekabet eden
benzer ekonomik ve politik niteliklere sahip diğer ekonomiler bakımından yapılacak vergi
reformlarının niteliği ve bunun rekabet eden diğer ülkeler tarafından benimsenerek taklit
edilmesi de söz konusu olabilecektir. Ancak, bütün ülkeler için genelleme yapılamasa bile,
bazı hususlarda uzun vadede ortaya çıkacak birçok ortak özellikten bahsedilebilir.
Çeşitli ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen kişisel gelir
vergisi reformlarının; vergi matrahlarını genişletici, vergi dilimlerinin sayısı ile vergi
oranlarını azaltan ve uygulamada kolaylığı sağlamak üzere vergiyi basitleştirici özellikler
gibi ortak niteliklere sahip olduğu söylenebilir. Bu reformların esasen gelir vergilerinin
etkinlik maliyetini azaltmasının yanında, vergi matrahlarını genişletici tedbirler sayesinde
değişik kaynaklardan elde edilen gelirlere aynı vergisel işlemin yapılması, yani yatay adalet
açısından olumlu etki yarattığı iddia edilebilir. Buna ek olarak, vergi tarifelerinin artan
oranlılığının bu tür vergi reformlarıyla azaltılmasının vergilemede dikey adaletin
sağlanmasını olumsuz etkilediğini de belirtmek gerekir. Ayrıca, uluslararası vergi rekabeti
nedeniyle gelir vergileri alanında reform gerçekleştiren bazı gelişmiş ülkelerde uygulanmaya
başlanan ikili (düal) gelir vergisiyle kişisel sermaye gelirlerini emek gelirlerine göre daha
düşük bir vergi oranıyla vergilendirildiğini de belirtmek gerekir.
Kurum karlarının vergilendirilmesi konusu ayrı olarak ele alındığında, burada da vergi
oranlarının azaltılması ve matrahı genişletmek amacıyla yatırım indirimi vs. gibi vergi
teşviklerinin kaldırılması yoluna gidildiğini belirtmek gerekir. Kurumlar vergisi alanındaki bu
tür mevzuat değişiklikleri de -ya da vergi reformları- kaynak dağılımında etkinliğin
sağlanması bakımından olumlu etki yaratmaktadır. Arz yanlı bakış açısıyla özellikle gelir
vergileri alanında yapılan bu tür vergi reformlarının ülkenin iç dinamikleriyle ilgili olduğu
düşünülse bile, küreselleşme sürecinde sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesine bağlı
olarak, daha fazla sermayenin ülkeye çekilmesi amacıyla girişilen ve giderek önemi artan
uluslararası vergi rekabetinin vergi reformlarının yapılması sürecinde dikkate alınmadığını
söylemek mümkün değildir.

Küreselleşme süreci gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin kendi refahlarını en
çoklaştırma hedefine ulaşmadaki önceliklerine bağlı olarak izleyecekleri vergi politikalarının
farklılaşmasına neden olmaktadır. Gelişmiş ülkelerin rekabetçi yapıları ve sahip oldukları ileri
teknoloji sayesinde, vergilemede etkinlik ilkesi yanında adalet ilkesini de gözeterek vergi
yapılarını sürdürebilmeleri mümkün olabilmekte, buna karşın gelişmekte olan ülkelerde ise,
daha hızlı büyüme ve daha fazla istihdam yaratabilme kaygısıyla vergilemede etkinlik
ilkesine öncelik veren politikalar izlenmesine bağlı olarak vergi yapıları önemli ölçüde
değişmektedir.
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12.2. Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları ve Uluslararası Vergi
Rekabeti
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını siyasi istikrar,ekonomik yapı ve ekonomik
istikrar, işgücü maliyetleri, enerji maliyetleri,kişi başına gelir,kamu harcamaları ve vergiler
gibi birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerin ağırlığı, dolayısıyla önemi yatırımların
yapılacağı alana, kullanılacak teknolojiye ve teknoloji alternatiflerine göre farklılıklar
göstermektedir. Örneğin emek-yoğun teknoloji ile üretim yapmayı planlayan yabancı
yatırımcılar için işgücü maliyetleri yatırım yerinin seçiminde önemli rol oynayacaktır.

Giderek hızlanan küreselleşme süreci, sermayenin ve özellikle portföy sermayesinin
ülkeler arasındaki akışkanlığını önemli ölçüde artırmıştır. Vergi farklılıklarına portföy
sermayesi yatırımlarına göre daha az duyarlı olan, vergi dışı faktörlerin daha fazla önem
taşıdığı doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, bu yatırımları çekebilen ülkelerin refahını
artırma olasılığı yüksektir. Ancak, vergi dışı faktörlerin yatırımları caydırıcı etki yaratması
halinde, efektif vergi oranlarını önemli ölçüde düşüren vergi teşvik sisteminin bile
yatırımları, dolayısıyla ülke refahını artıramayacağı gerçeğini de unutmamak gerekir.

Doğal olarak, uluslararası vergi rekabeti nedeniyle, özellikle doğrudan yabancı
sermaye yatırımları şeklindeki yabancı tasarrufları
çekmek isteyen ülkelerin vergi
düzenlemelerini yaparken, rakip ülkelerin vergi politikalarını göz ardı etmeleri mümkün
olmamakta, bu durum da özellikle bu amaca yönelik ülkelerin diğerlerinden bağımsız vergi
politikaları izleyebilmelerinin olanaksız olduğu anlamını taşımaktadır. Özellikle gelir ve
kurumlar vergisi gibi geliri vergilendirmeyi hedefleyen vergiler, dışa kapalı bir ekonomide
bile, temel üretim faktörleri olan emek ve sermayenin ekonomideki değişik mal ve hizmet
üretimlerine tahsisi üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Dünya ekonomilerinin giderek
birbirleriyle daha da bütünleştiği bir ortamda, ülkelerin uyguladığı vergilerin ve dolayısıyla
vergi politikalarının söz konusu üretim faktörlerinin hangi ülkelerde, hangi mal ve hizmetlerin
üretimlerinde kullanılacağını etkilememesi düşünülemez.

Ayrıca, yabancı yatırımcılar karlarından ödeyecekleri vergilerin yanı sıra, yatıracakları
sermayenin getirisini dolaylı olarak etkileyebilecek, sermaye varlıkları ve gayrimenkullerden
alınan vergiler gibi vergileri de yatırım kararlarında dikkate alacaklardır . Bir ülkedeki vergi
kanunlarının etkin olarak uygulanıp uygulanmaması da yatırım kararlarında göz önüne alınan
bir başka unsuru oluşturmaktadır. Bu unsuru ikinci derece öneme sahip olarak nitelendirmek
mümkün olmakla birlikte, bazı durumlarda birincil öneme sahip olabilmektedir. Özellikle
vergi kanunları çerçevesinde yüksek oranlı vergiler olmasına rağmen, vergi kanunlarının
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gerektiği gibi uygulanamaması nedeniyle daha düşük vergi ödemelerini gerçekleştirmek
olanaklı hale geliyorsa, yatırımcıların bu durumu göz ardı etmeleri düşünülemez.
Vergi rekabeti kavramı akla dikey ve yatay vergi rekabeti kavramlarını akla
getirmektedir. Dikey vergi rekabeti, federal hükümet ile eyalet hükümetleri gibi farklı
düzeylerdeki hükümetler arasındaki rekabeti tanımlamak üzere kullanılırken, vergileme
yetkisine sahip olan aynı düzeylerdeki hükümetler arasındaki rekabet ise yatay vergi rekabeti
olarak ifade edilmektedir .Bu tanımlardan yola çıkıldığında, uluslararası vergi rekabetinin
yatay vergi rekabeti olarak sınıflandırılması gerekecektir..

12.3. Gelir Vergileri ve Uluslararası Vergi Rekabeti
Vergi dışı faktörleri dışarıda tutup kısıtlayıcı varsayımlarla değerlendirdiğimizde,
doğrudan yabancı sermaye yatırımcılarının karlarının vergilendirilmesi bakımından sermaye
ithalatçısı ülkelerin çok fazla seçeneğinin olmadığı görülmektedir. Bu nedenle, gelişmekte
olan ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından cazibe merkezi olmaları
bakımından izleyecekleri diğer politikalar yanında, vergi politikası önemli bir işlev
görebilecektir. Diğer ülkelerle girişilecek vergi rekabetinde, genel olarak düşük vergi oranları
ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına tanınacak vergi ayrıcalıklarının kullanımının
birbirinin alternatifi olduğu söylenebilir. Doğal olarak, doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının artırılabilmesi bakımından, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının vergilere
duyarlılığı kadar, ülke refahının en çoklaştırılabilmesi bakımından sözü edilen alternatiflerden
birisinin seçilmesine, özendirici vergi ayrıcalıklarının tercih edilmesi halinde de en uygun
teşvik aracının seçimine ve neyin teşvik edileceğinin çok iyi bir analizine ihtiyaç
duyulacaktır.
Bazı ülkeler de diğer ülkelerin vergi rekabetine karşı vergi matrahlarını dar
bir şekilde tanımlayıp, yüksek vergi oranları uygulamakla birlikte, karların diğer ülkelere
transfer fiyatlarının manipülasyonu ya da mali yapılarının -ağırlıklı olarak borçlanmayla
finansmanın-yardımıyla aktarılabilmesini gerçekleştirebilecek gevşek mevzuat yoluyla
çokuluslu şirketlerin yatırımlarını çekmeyi tercih edebilecektir.
Diğer taraftan, yabancı yatırımcıların,yatırım yapacakları ülke ile o ülkede ne kadar
yatırım yapılacağına ilişkin kararlarını belirleyen vergi oranlarının farklılığını ortaya koymak
gerekir.Yatırımcılar hangi ülkede yatırım yapacaklarına ilişkin kararlarını verirken, ülkelerin
efektif ortalama vergi oranlarına göre değerlendirme yaparak,bu oranın en düşük olduğu
ülkeyi yatırım yeri olarak seçmektedirler.Ancak,seçilen ülkede ne kadar yatırım
yapılacağını,yani yatırımın büyüklüğünü efektif marjinal vergi oranı belirlemektedir.Bu,
çalışanların emek piyasasına girip girmeme kararlarını ortalama vergi oranı belirlerken,ne
kadar saat çalışılacağını ise marjinal vergi oranının belirlemesindeki duruma benzemektedir.
Bilindiği gibi yatırımları, ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını özendirici
vergi ayrıcalıkları dendiğinde, yatırımlardan elde edilen geliri daha düşük oranda (efektif
vergi oranıyla) vergilendiren, dolayısıyla, vergiden sonraki getiri oranlarını yükseltici etki
yaratarak yatırımların artırılmasını hedefleyen vergi teşvik araçları akla gelmektedir. Ancak,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını özendirici
vergi ayrıcalıklarının, yabancı
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yatırımcılara ülkenin yatırım iklimi konusunda bir çeşit işaret vermek amacıyla tanındığı
düşüncesi de konunun bir başka yönünü oluşturmaktadır.
Özendirici vergi ayrıcalık sistemleri , esasen ülkedeki yatırımların ve özellikle çoğu
gelişmekte olan ülkelerde de doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasını
hedeflemektedir.İşsizliği azaltmak,iktisat politikası ya da sosyal politikanın gereği olarak
belirli sektörleri ya da faaliyet türlerini geliştirmek ve bölgesel kalkınma farklılıklarını
ortadan kaldırmak amaçlarına yönelik olarak da teşvikler verilebilmektedir.

Kalkınarak toplum refahını artırmayı hedefleyen gelişmekte olan ülkeler,dünyaya
nispeten kapalı bir iktisadi yapı çerçevesinde ülke içindeki endüstrileri koruyan iktisat
politikası izleyebileceği gibi,küreselleşmenin giderek hız kazandığı günümüz koşullarına
uygun bir biçimde, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekmeye yönelik politikalar da
uygulayabilir.Doğal olarak, temel vergi reformlarının ihmal edildiği gelişmekte olan
ülkelerde, yabancı yatırımlara yönelik vergi ayrıcalıkları, vergi sisteminin bütünlüğünü
bozması ve yeni ayrıcalıkların tanınması isteklerini beraberinde getirmesi nedeniyle sakıncalı
görülmektedir..Ayrıca,herhangi bir ülkede uygulanan vergi ayrıcalıklarının artışının bunların
iktisadi etkilerinin belirlenmesini güçleştireceği hususunu da unutmamak gerekir.Bu ve bunun
gibi nedenlerle, temel vergi reformlarının yapıldığı gelişmiş ülkelerde vergi teşvikleri yerine
daha düşük efektif vergi oranlarını sağlamak amacıyla daha düşük yasal vergi oranlarının
uygulanması tercih edilmektedir.
Dokuzuncu bölümde de belirtildiği gibi, özendirici vergi ayrıcalıkları, dışsallıklar,
eksik bilgi, bireylerin ve firmaların çok kısa vadeli ufka sahip olmalarından kaynaklanan
piyasa başarısızlıkları ile bölgesel kalkınma amacı da dahil olmak üzere iktisadi koşullarda
meydana gelen değişikliklere uyum sağlama gereksinimi ve yatırımların zamanlamasını
etkilemek gibi makroekonomik düşüncelerle kullanıldığında, kaynak tahsisinde etkinliğin
sağlanmasına hizmet edebilecektir.Bundan dolayı esasen gelir vergilerine ilişkin vergi
teşviklerinin yukarıda belirtilen piyasa başarısızlıklarının daha büyük önem taşıdığı
gelişmekte olan ülkelerde kullanımı önem taşımaktadır.Ayrıca,esasen yatırımın yapılması
koşuluna bağlı olarak tanındığından, vergi ayrıcalıkları, vergi gelirlerini azaltıcı etkisi
bakımından da düşük vergi oranlarıyla rekabet alternatifine göre üstünlüğe sahiptir.

12.4. Dolaylı Vergiler ve Uluslararası Vergi Rekabeti
Hızlanan küreselleşme süreci, sadece geliri vergilendiren vergiler alanında uluslararası
vergi rekabetine yol açmamakta; kürk, parfüm, elektronik eşya ve mücevherat gibi yüksek
değerli, buna karşın düşük taşıma bedelleriyle taşınabilen ürünler üzerindeki dolaylı vergi
oranlarını da etkilemektedir..Bu nedenle, dolaylı vergiler alanında rekabete girişen ülkeler bu
tür mallar üzerindeki katma değer vergisi ve/veya özel tüketim vergilerini rakiplerinin vergi
oranlarının altında tutacak kararlar alabilmektedirler. Burada vergi rekabetine girişen ülkelerin
amacı, nihai tüketicilerin yerleşik oldukları ülkelerden gelerek bu tür malları kendi
ülkelerinde almalarını sağlayarak ülke refahının artırılması olmaktadır. Doğal olarak, nihai
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tüketiciler dışında diğer ülkelere yapılan satışların böyle bir etki yaratması mümkün değildir.
Çünkü, ithalatçı ülkelere yapılan satışlar satışı yapan ülke ya da satıcı bakımından ihracat
işlemi olarak göz önüne alınacak ve varış yeri prensibi gereğince ihraç edilen mallar
üzerindeki katma değer vergisi ve alınmışsa özel tüketim vergisi gibi dolaylı vergilerin
ihracatçılara iade edilmesi gerekecektir.
Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği’nde giderek önemi artan ve dünyanın
diğer ülkelerinde de önem verilmeye başlanan çevre vergilerini sadece uluslararası vergi
rekabeti açısından değil, ülkelerin uluslararası rekabet gücü üzerindeki etkileri bakımından da
değerlendirmek gerekir. Çünkü, esasen çevre politikasının aracı olarak uygulanan çevre
vergileri de ülkelerin rekabet gücünü etkilemektedir.
Bu tür vergilerin öneminin artışına paralel olarak ülkelerin rekabet gücü üzerindeki
etkisi de artacaktır. Buna bağlı olarak, çevre politikası hedeflerinden sapma pahasına, çevre
vergileri alanında da uluslararası vergi rekabetine girişilmesi söz konusu olabilecektir. Doğal
olarak, çevre vergileri alanındaki uluslararası vergi rekabetinin öncelikli amacı üretilen
malların daha düşük fiyatlarla satılabilmesini sağlamak değil, rakip ülkelere göre daha düşük
çevre vergileri uygulayarak daha fazla doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını çekebilmektir.
Buna karşın, çevre vergilerinin uluslararası rekabet gücü üzerindeki tesiri bu tür vergilerin
malların üretim maliyetleri üzerindeki etkisiyle ilişkilidir.
Tabiatıyla, çevre vergilerinin üretim maliyetlerini, üretimin vergi cennetlerine
taşınmasını gerektirecek kadar yükseltip yükseltmeyeceği de konunun bir başka yönünü
oluşturmaktadır. Çevre vergisiyle vergilendirilen enerji vb. girdileri yoğun olarak kullanan
sektörlerin ürettiği malların uluslararası ticarete konu olması halinde, bu sektörler önemli bir
maliyet artışıyla karşı karşıya kalacaklarından, hem iç piyasada, hem de dış piyasalarda, çevre
vergilerinin uygulanmadığı ülkelerdeki rakipleri karşısında rekabet güçlerini yitireceklerdir.
Gelişmiş ülkelerde uygulanan yüksek çevre vergileri nedeniyle, kirlilik yaratan bu sektörleri,
çevreyi kirletmek pahasına üretimi ve istihdamı artırabilmek için kendilerine çekmek isteyen
gelişmekte olan ülkelerin vergi cenneti olmaları, bu ülkelerde esasen uzun vadede geri
dönülmez bir hal alacak çevre sorunları yaşanmasına neden olacaktır.
Diğer taraftan, vergilendirilen girdinin daha etkin kullanımı, verginin üretimde yeni
yöntemleri uyarması ya da diğer ülkelerde de bu tür girdilerin çevre vergisi ile
vergilendirilmesi gibi, bu tür vergilerin rekabet üzerindeki olumsuz etkisini uzun vadede
yumuşatacak çeşitli faktörler mevcuttur. Ancak, çevre vergisinin maliyetleri bugün ortaya
çıkarken, bu faktörlerin etkisi gelecekte ortaya çıkacaktır. Çevre vergilerinin bu tür sektörlerin
rekabet gücü üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmak amacıyla vergilerin iade edilmesi
ya da bu tür sektörlerin verginin kapsamı dışına çıkarılması halinde ise, çevre vergileriyle
ulaşılmak istenen kirlilik azaltımı hedefine daha yüksek maliyetle ulaşılabilecektir. Alternatif
olarak, toplum refahı açısından arzulanandan daha düşük çevre hedeflerinin belirlenmesi
gerekecektir. Her iki durumun da ülke ekonomisi açısında optimal altı bir sonuç yaratacağı
açıktır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Ülkelerin vergi politikaları birçok faktöre bağlı olarak belirlenmektedir. Nispeten
kapalı ekonomilerde vergi politikalarının esasen ülke içi faktörlere bağlı olarak şekillenmekle
beraber, ekonomilerin dışa açıklığına bağlı olarak dışsal faktörlerin öneminin arttığı
görülmektedir. Çeşitli ülkelerde ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirilen kişisel
gelir vergisi ve kurumlar vergisi alanlarında yapılan vergi reformlarında giderek önemi artan
bu dışsal faktörlerin izleri görülmektedir.
Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını siyasi istikrar,ekonomik yapı ve ekonomik
istikrar, işgücü maliyetleri, enerji maliyetleri,kişi başına gelir,kamu harcamaları ve vergiler
gibi birçok faktör etkilemektedir. Bu faktörlerin ağırlığı, dolayısıyla önemi yatırımların
yapılacağı alana, kullanılacak teknolojiye ve teknoloji alternatiflerine göre farklılıklar
göstermektedir. Örneğin emek-yoğun teknoloji ile üretim yapmayı planlayan yabancı
yatırımcılar için işgücü maliyetleri yatırım yerinin seçiminde önemli rol oynayacaktır.
Gelişmekte olan ülkelerin doğrudan yabancı sermaye yatırımları açısından cazibe
merkezi olmaları bakımından izleyecekleri diğer politikalar yanında, vergi politikası önemli
bir işlev görebilmektedir. Diğer ülkelerle gelir vergileri alanında girişilecek vergi rekabetinde,
genel olarak düşük vergi oranları ya da doğrudan yabancı sermaye yatırımlarına tanınacak
vergi ayrıcalıklarının kullanımının birbirinin alternatifi olduğu söylenebilir. Doğal olarak,
doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılabilmesi bakımından, doğrudan yabancı
sermaye yatırımlarının vergilere duyarlılığı kadar, ülke refahının en çoklaştırılabilmesi
bakımından sözü edilen alternatiflerden hangisinin seçileceği konusunda çok iyi bir analize
ihtiyaç duyulacaktır.

Hızlanan küreselleşme süreci, sadece geliri vergilendiren vergiler alanında uluslararası
vergi rekabetine yol açmamakta; kürk, parfüm, elektronik eşya ve mücevherat gibi yüksek
değerli, buna karşın düşük taşıma bedelleriyle taşınabilen ürünler üzerindeki dolaylı vergi
oranlarını da etkilemektedir..Bu nedenle, dolaylı vergiler alanında rekabete girişen ülkeler bu
tür mallar üzerindeki katma değer vergisi ve/veya özel tüketim vergilerini rakiplerinin vergi
oranlarının altında tutacak kararlar alabilmektedirler. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ile
Avrupa Birliği’nde giderek önemi artan ve dünyanın diğer ülkelerinde de önem verilmeye
başlanan çevre vergileri de uluslararası vergi rekabetinin bir aracı olarak kullanılabilmektedir.
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Çalışma soruları
1)Uluslararası vergi rekabeti nedir?
2)Uluslararası vergi rekabeti bakımından gelir vergilerini değerlendiriniz.
3)Uluslararası vergi rekabeti bakımından kurumlar vergisinin önemini tartışınız.
4)Dolaylı vergiler vergi rekabetinin bir aracı olarak kullanılabilir mi? Tartışınız.
5)Yabancı yatırımları özendirici vergi ayrıcalıklarının etkin kaynak tahsisinin sağlanması
bakımından yararlı olup olmadığını tartışınız.
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13. KÜRESEL BARIŞ VE KÜRESEL EKONOMİK SİSTEM:BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER VE IMF
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13.1. Küresel Barış ve

Küresel Ekonomik Sistem

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra piyasa ekonomisi
sisteminin sağlam temellere
oturtularak sürekliliğini sağlamak amacıyla, sistemin uluslararası kurumlarının oluşturulması
yoluna gidilerek Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kurulmuş ve imzalanan Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) dış ticaretin serbestleştirilmesine yönelik bir
kurum olarak işlev görmüştür.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Bretton Woods anlaşmasıyla kurulan kuruluşların da
etkisiyle esasen 1980’ li yılların sonlarından itibaren İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri
gibi gelişmiş ülkelerden başlayarak piyasa güçlerine eskisine göre daha fazla rol verilmesi ve
ekonomilerin daha fazla dışa açılması politikası giderek gelişmekte olan ülkeler ile geçiş
sürecindeki ülkelere yayılmıştır. Ülkelerin piyasa ekonomisini daha fazla hakim kılmaya
yönelik özelleştirme, serbestleşme ve makroekonomik istikrarı içeren iktisat politikalarını,
piyasaların entegrasyonu ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaya yönelik bir politika
harmonizasyonu olarak nitelendirmek gerekir.
Piyasaların entegrasyonu ve etkin bir şekilde işlemesini sağlayacak olan politika
harmonizasyonu, herhangi bir ülkede ekonomilerin işleyişine yönelik kurallar bütünü olan
ulusal kamu malını küresel ekonomik sistemin kurularak etkin bir şekilde işlemesi olarak
nitelenebilecek küresel kamu malı haline dönüştürmüştür.Küresel ekonomik istikrar ve
küresel sosyal adaletin sağlanması gibi küresel kamu malları da esasen piyasa ekonomisinin
küresel çapta sürekliliğinin sağlanması bakımından büyük önem taşımaktadır.Bu
çerçevede,Bretton Woods anlaşmasıyla kurulan kuruluşlar olan Dünya Bankası ve
Uluslararası Para Fonu'nun günümüzdeki rolünün ne denli önem taşıdığı açıktır.
Aynı şekilde, 2.Dünya Savaşı sonrasında dünyanın tekrar büyük bir savaş yaşamasının
önüne geçerek dünya barışının sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak elli bir ülke tarafından
1945 yılında Birleşmiş Milletle kurulmuştur.Doğal olarak,küresel barışın sağlanması küresel
ekonomik sistemin sürekliliğinin sağlanmasından daha önemli amaçtır ve bu küresel kamu
malının yeterli olarak sunulabilmesi açısından Birleşmiş Milletler'in işlevi büyük önem
taşımaktadır.Bir başka deyişle,küresel ekonomik sistemin sürekliliğinin sağlanabilmesi için
küresel barışın sağlanması gereği vardır.

Birleşmiş Milletler ile Bretton Woods anlaşmasıyla kurulan kuruluşlar olan Dünya
Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun günümüzde artan önemine bağlı olarak bu kuruluşların
organizasyon yapısı ile işleyiş mekanizmasının değiştirilmesi gerektiği iddia edilebilir. Bu
çerçevede Güvenlik Konseyi'nin yapısı ve yetkileri sorgulanabilir. Dünya Bankası’nın zengin
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ülkelerden GSYH büyüklüklerine göre alınacak artan oranlı zorunlu vergilerle elde edilen
gelirin fakir ülkelere transfer edilmesini gerçekleştirilecek bir uluslarüstü kuruluşa
dönüştürülmesi, Uluslararası Para Fonu’nun şu andaki fonksiyonuyla gerçekleştiremeyeceği
bir işlev olan küresel ekonominin ihtiyacı olan likiditeyi sağlayabilmesi için bir Dünya
Merkez Bankası’na dönüştürülmesi gerektiği de ileri sürülebilir. Belki ilk aşamada Dünya
Bankası ve IMF'nin gelirlerinin kimin tarafından finanse edileceği ve kaynakların muhtemel
görev alanına giren küresel kamu mallarından hangilerine ne kadar tahsis edileceğinin nasıl
belirleneceği,yani önceliklerin nasıl saptanacağı sorununun bu kuruluşların güncel ihtiyaçlara
yönelik reorganizasyon ile aşılabileceği düşünülebilir.Ancak bütün bunların
değerlendirilebilmesi için öncelikle bu kuruluşların mevcut görevleri,temel organizasyon
yapısı ve kararların nasıl alındığının bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle,13.ve 14 bölümler
küresel barışve küresel ekonomik sistemle ilgili olan Birleşmiş Milletler, Uluslararası Para
Fonu(IMF), Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO)
görevleri,temel
organizasyon yapıları ve karar alma mekanizmalarının temel noktalarıyla incelenmesine
ayrılmıştır.

13.2. Birleşmiş Milletler
“Birleşmiş Milletler” 2. Dünya Savaşı'nın ardından elli bir ülke tarafından 1945
yılında kurulmuş bir örgüttür.2.Dünya Savaşı sonrasında dünyanın tekrar büyük bir savaş
yaşamasının önüne geçerek dünya barışının sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak Birleşmiş
Milletler Örgütü kurulmuştur. Birleşmiş Milletler 2. Dünya Savaşı'nın ardından elli bir ülke
tarafından 1945 yılında kurulmuş bir örgüttür.

Birleşmiş Milletler'in şu anda işlevsel olan ve aşağıda ele alacağımız beş temel organı
bulunmaktadır.Ancak, bunların yanı sıra, FAO (Food and Agriculture Organization-Gıda ve
Tarım Örgütü), ILO (International Labor Organization-Uluslararası Çalışma Örgütü), IMF
(International Monetary Fund-Uluslararası Para Fonu),Dünya Bankası,WHO (World Health
Organization-Dünya Sağlık Örgütü) gibi uzmanlaşmış kuruluşlar ile WTO(World Trade
Organization)gibi yardımcı kuruluşlar Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında faaliyette
bulunmaktadır.

Birleşmiş Milletler'in görevleri Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi'nin 1. maddesinde
açıkça belirtilmektedir. Bu maddeye göre, Birleşmiş Milletler'in temel amacı uluslararası barış
ve güvenliği sağlamak ve bu çerçevede barışa yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik
etkin kolektif önlemleri almaktır. Bu temel amaç dahilinde, ülkeler arasında dostça ilişkiler
geliştirilmesi, ülkelere; yoksulların hayatlarını iyileştirmek, açlık,hastalık ve cehalet ile
mücadelede yardımcı olmak,insan hakları ve temel özgürlükleri geliştirmek de Birleşmiş
Milletler'in görevleri arasına girmektedir.Doğal olarak bu görevler uluslararası barış ve
güvenliğin sağlanmasına dolaylı olarak hizmet etmeye yöneliktir.
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13.3. Birleşmiş Milletler’in Temel Organları
Birleşmiş Milletler'in şu anda işlevsel olan beş temel organı bulunmaktadır.

1)Genel Kurul
2)Güvenlik Konseyi
3)Uluslararası Adalet Divanı
4)Ekonomik ve Sosyal Konsey
5)Genel Sekreterlik (Sekretarya)

1)Birleşmiş Milletler Genel Kurulu: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş
Milletler'in ana temsil ve politika oluşturma organıdır ve Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerden
oluşur. Her üye ülkenin bir oy hakkı bulunmaktadır. Genel Kurul; uluslararası barış ve
güvenliğin sürdürülmesi ve korunmasına yönelik hususlarda, Güvenlik Konseyi'ne daimi
olmayan ülkelerin seçiminde, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üyelerinin seçiminde ve
Birleşmiş Milletler'e yeni üyelerin kabulünde,mevcut üyelerin üyelik haklarının askıya
alınması, Birleşmiş Milletler'in bütçesi ve üye ülkelerin katılım paylarının belirlenmesinde
karar alma yetkisine sahiptir.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bazı önemli kararların alınmasında nitelikli
çoğunluk gerekmektedir. Genel Kurul, uluslararası barış ve güvenliğin sürdürülmesi ve
korunmasına yönelik hususlarda, Güvenlik Konseyi'ne daimi olmayan ülkelerin seçiminde,
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in üyelerinin seçiminde ve yeni üyelerin Birleşmiş Milletler'e
kabulünde, mevcut üyelerin üyelik haklarının askıya alınması ile Birleşmiş Milletler'in
bütçesinin kabulü ve üye ülkelerin katılım paylarının belirlenmesi gibi önemli hususlarda
oylamaya katılan ülkelerin üçte iki çoğunluğu ile karar alır. Bunlar gibi önemli hususların
dışındaki konularda kararlar basit çoğunlukla alınmaktadır.

2) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi: Birleşmiş Milletler'e üye olan on beş
ülkeden oluşan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliğin
korunmasında birincil sorumluluğa sahip bir organ olarak görev yapmaktadır. Bu on beş
üyeden beşi değişmeyen üyelerden oluşmaktadır. Bu beş ülke A.B.D, Rusya, Birleşik
Krallık,Çin ve Fransa'dır. Geri kalan on geçici üye iki yıllık dönem için Genel Kurul
tarafından üçte iki çoğunlukla seçilmektedir. Güvenlik Konsey'inde her üye ülke bir oy
hakkına sahiptir.Ancak, daimi üyeler olan A.B.D,Rusya,Birleşik Krallık,Çin ve Fransa'nın
veto hakkı bulunmaktadır.
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3) Uluslararası Adalet Divanı: Birleşmiş Milletler'in temel yargı organıdır. Divan,
Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi tarafından dokuz yıllığına seçilen on beş yargıçtan
oluşmaktadır. Her üye ülke Uluslararası Adalet Divanı'nın kararlarına uymakla
yükümlüdür.Genel Kurul ya da Güvenlik Konseyi hukuki konularda Divan'ın görüşüne
başvurmaktadır.

4)Ekonomik ve Sosyal Konsey: Ekonomik ve Sosyal Konsey Birleşmiş Milletler'e
üye ülkeler arasından,Genel Kurul tarafından üçte iki çoğunlukla seçilen elli dört üyeden
oluşmaktadır. Her üyenin bir oy hakkının bulunduğu bu konseyde kararlar basit çoğunlukla
alınmaktadır. Ekonomik ve Sosyal Konsey, uluslararası ekonomik,sosyal,kültürel,eğitim ve
sağlık gibi konularda çalışmalar yaparak raporlar hazırlamak ve bu konularda Genel Kurul'a
tavsiyelerde bulunmaktadır.Ayrıca, insan hakları ve temel özgürlükler konularında gözlemler
yapma ve bunlara dayanarak tavsiyelerde bulunma yetkisine sahip bir organ niteliğindedir.
5)Genel Sekreterlik (Sekretarya):

13.4. Uluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) 2.Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren küresel
ekonominin şekillendirilmesinde önemli rol oynayan bir kuruluş olmuştur. Birleşmiş Milletler
şemsiyesi altında yer almakla birlikte,bu kuruluşun da Dünya Bankası gibi kendi sözleşmesi
(anlaşması) bulunmaktadır. IMF, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinin
Bretton Woods kasabasında 22 Temmuz 1944 tarihinde imzalanan ve 27 Aralık 1945
tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeyle kurulmuştur.
IMF'nin görevleri sözü edilen anlaşmanın birinci maddesinde yer almaktadır. Bu
görevleri;uluslararası parasal işbirliğini geliştirmek, küresel finansal istikrarı
sağlamak,uluslararası ticaretin dengeli büyümesini sağlamak yoluyla sürdürülebilir iktisadi
büyümeyi ve yüksek istihdamı olanaklı kılmak olarak özetlemek mümkündür.

Bir başka ifadeyle, bu görevler esasen IMF'nin küresel piyasa ekonomisi sisteminin
korunarak sürekliliğinin sağlanması olarak belirtilecek temel role hizmet eden görevler olarak
yorumlanabilir.

13.5. Uluslararası Para Fonu’nun Temel Organları
Uluslararası Para Fonu'nun dört temel organı bulunmaktadır:

1) Guvernörler Kurulu
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2) İcra Direktörleri (Yönetim) Kurulu
3) Yönetim Kurulu Başkanı
4) Konsey (Guvernörler Kurulu tarafından kurulmasına karar verilmesi halinde)

Burada dersimizin kapsamı çerçevesindeki önemi nedeniyle sadece Guvernörler
Kurulu ve İcra Direktörleri (Yönetim) Kurulu üzerinde durulacaktır.
1)Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurulu: Uluslararası Para Fonu Guvernörler
Kurulu Uluslararası Para Fonu'nun en yetkili organıdır. Guvernörler Kurulu'nda üye ülkeler
Merkez Bankası başkanları ya da Maliye Bakanları tarafından temsil edilirler. Bazı konularda
yetkilerini Yönetim Kurulu'na devredebilmekle birlikte, en yetkili organ olan bu kurul yeni
üyelik başvuruları, kotaların belirlenmesi ve özel çekme haklarının tahsis edilmesi ve IMF
anlaşmasının maddelerinde yapılacak değişiklik hususlarında karar alma yetkisine sahiptir.

2)Uluslararası Para Fonu- İcra Direktörleri (Yönetim ) Kurulu:
Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu iki yıl süreli görev yapan yirmi dört üyeden
oluşmaktadır. Bu üyelerin beşi kotası en yüksek ülke olan ABD, Almanya, Japonya, Birleşik
Krallık ve Fransa tarafından atanmaktadır. Geri kalan diğer üyeler Guvernörler Kurulu
tarafından seçilirler. Kurul esasen Uluslararası Para Fonu'nun rutin işlerini yapmakla
görevlendirilmiştir.Yönetim Kurulu başkanı da kendisine yönetim kurulu tarafından verilen
görevleri yerine getirmektedir.
Uluslararası Para Fonu'nda her ülkenin sahip olduğu kotalar onların sahip olacağı oy
hakları ile fondan kullanabilecekleri kredi miktarını belirlemektedir. IMF'ye üye ülkelerin
hepsinin birbirine eşit olan temel oy haklarının yanı sıra, ülkelerin nispi iktisadi
büyüklüklerine göre belirlenen bu kotalar onların oy haklarını belirlemektedir. Bu kotalar
öncelikle ülkelerin üye olduklarında fona yaptıkları katkılarla ilişkilidir. Guvernörler Kurulu
beş yıldan fazla olmayan aralıklarla ülkelerin kotalarını gözden geçirerek, toplam oy gücünün
% 85'i ve daha fazla orandaki kabul oyuyla ülkelerin kotalarını değiştirebilme yetkisine
sahiptir.
Ülkelerin birbirine eşit olan temel oy hakları; tüm üye ülkelerin toplam oylarının, eşit
olarak ülkelere dağıtılmasıyla bulunur. Bu hesaplamada toplam oy hakkının % 5,502'si
üyelerin temel oy hakkını belirler. Her ülkenin oyları; temel oyları ile kota temelli oylarının
toplamına eşittir. Özel çekme hakları olarak ifade edilen kotalarda, her yüz bin özel çekme
hakkı için bir oy hakkı tahsis edilir. Dolayısıyla, her yüz bin özel çekme hakkı için bir oy
hakkı verilerek ülkelerin kota temelli oyları hesaplanmaktadır. Özel çekme haklarının değeri
ise mevcut uygulamada ABD doları, Sterlin, Japon Yeni, Euro ve Çin Yuanı para
birimlerinden oluşan sepete göre belirlenmiştir
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13.6. Uluslararası Para Fonu’nun Kaynakları ve Borçlanma

IMF'nin temel gelir kaynağı ülkelerin üye olduklarında ödemiş oldukları kotalardır.
IMF aynı zamanda borçlanarak da kaynak bulabilmektedir. Genişletilmiş Yeni Borçlanma
Anlaşmaları (NAB) ve Genel Borçlanma Anlaşmaları (GAB) olmak üzere iki devamlı, çok
taraflı borçlanabilme olanağına sahiptir. IMF'nin sahip olduğu altın rezervleri de bir başka
kaynağı oluşturmaktadır.
Fiili ya da potansiyel olarak ödemeler dengesi sorunları olan ülkeler uluslararası
ödemelerini finanse edebilmek amacıyla Uluslararası Para Fonuna borçlanmak üzere
başvurabilmektedir. IMF'den alınacak bu borç, ülkelere ödemeler dengesi sorunlarını çözmek
ve iktisadi büyümeyi sağlayıcı yapısal reformların gerçekleştirilmesi için gerekli geçiş
döneminde ihtiyaç duyulan kaynağı sağlamaktadır.
Uluslararası Para Fonuna genel olarak borçlanma ihtiyacı duyan üye ülkelerle, ülkenin
ödemeler dengesindeki sorunları çözmek için uygulamayı taahhüt ettiği politikalar ve
önlemlerin yer aldığı bir anlaşma (temelde stand -by) imzalanır. Bu anlaşma çerçevesinde
borçlanacak ülke tarafından hazırlanan ekonomik program “Niyet Mektubu” ile beraber
Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu'nun onayıyla ülke
IMF'den kredi kullanmaya başlamaktadır.
IMF'nin Borç Verme Araçları dört başlık altında yer almaktadır:
1) Stand-by anlaşmaları
2) Genişletilmiş Fon Kolaylıkları
3) Kredi Hatları
4) Düşük Gelirli Ülkelere Borç Verme
IMF'nin temel borçlandırma aracı olan “Stand-by Anlaşmaları” ödemeler dengesi
sorunları yaşayan, Brezilya,Arjantin,Meksika,Türkiye gibi yükselen piyasa ülkelerine yönelik
bir borçlandırma aracıdır. Uluslararası Para Fonu’na genel olarak borçlanma ihtiyacı duyan
üye ülkelerle, ülkenin ödemeler dengesindeki sorunları çözmek için uygulamayı taahhüt ettiği
politikalar ve önlemlerin yer aldığı stand- by (destek) anlaşması imzalanır. Yukarıda
belirtildiği gibi, Yönetim Kurulu'nun onayıyla ülke IMF'den kredi kullanmaya başlamaktadır.
Genişletilmiş Fon Kolaylığı, Uluslararası Para Fonu'nun temelde ülkelerin makroekonomik
dengesizliklere göre daha uzun sürebilecek yapısal sorunlardan kaynaklanan ödemeler
dengesi güçlüklerinde kullanacakları fonları sağlamaya yönelik bir borç verme aracıdır. Bu
kolaylıktan yapısal sorunlardan kaynaklanan ödemeler dengesi güçlüğü yaşayan ülkeler
yararlanabilmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra piyasa ekonomisi
sisteminin sağlam temellere
oturtularak sürekliliğini sağlamak amacıyla, sistemin uluslararası kurumlarının oluşturulması
yoluna gidilerek Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu kurulmuş ve imzalanan Gümrük
Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) dış ticaretin serbestleştirilmesine yönelik bir
kurum olarak işlev görmüştür.
Birleşmiş Milletler, 2.Dünya Savaşı sonrasında dünyanın tekrar büyük bir savaş
yaşamasının önüne geçerek dünya barışının sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak elli bir
ülke tarafından 1945 yılında kurulmuş bir örgüttür. Birleşmiş Milletler'in görevleri Birleşmiş
Milletler Ana Sözleşmesi'nin 1. maddesinde açıkça belirtilmektedir. Bu maddeye göre,
Birleşmiş Milletler'in temel amacı uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve bu çerçevede
barışa yönelik tehditleri ortadan kaldırmaya yönelik etkin kolektif önlemleri almaktır.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Birleşmiş Milletler'in ana temsil ve politika
oluşturma organıdır ve Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerden oluşur.Her üye ülkenin bir oy
hakkı bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bazı önemli kararların
alınmasında nitelikli çoğunluk gerekmektedir. Birleşmiş Milletler'e üye olan on beş ülkeden
oluşan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ise uluslararası barış ve güvenliğin
korunmasında birincil sorumluluğa sahip bir organ olarak görev yapmaktadır.
IMF, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods
kasabasında 22 Temmuz 1944 tarihinde imzalanan ve 27 Aralık 1945 tarihinde yürürlüğe
giren sözleşmeyle kurulmuştur.
IMF'nin görevleri sözü edilen anlaşmanın birinci maddesinde yer almaktadır. Bu
görevleri;uluslararası parasal işbirliğini geliştirmek, küresel finansal istikrarı
sağlamak,uluslararası ticaretin dengeli büyümesini sağlamak yoluyla sürdürülebilir iktisadi
büyümeyi ve yüksek istihdamı olanaklı kılmak olarak özetlemek mümkündür.
Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurulu Uluslararası Para Fonu'nun en yetkili
organıdır. Guvernörler Kurulu'nda üye ülkeler Merkez Bankası başkanları ya da Maliye
Bakanları tarafından temsil edilirler. Uluslararası Para Fonu Yönetim Kurulu ise iki yıl süreli
görev yapan yirmi dört üyeden oluşmaktadır. Bu üyelerin beşi kotası en yüksek ülke olan
ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve Fransa tarafından atanmaktadır.
Çalışma soruları
1)Birleşmiş Milletler'in temel işlevi nedir?
2)Birleşmiş Milletler'in temel organları hangileridir?
3) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında daimi üyelerin rolünü tartışınız.
4Uluslararası Para Fonu'nun temel işlevi nedir?
5)Uluslararası Para Fonu'nun temel organları hangileridir?
6)Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurulu'nu anlatınız.
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14. DÜNYA BANKASI VE DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ
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14.1.Dünya Bankası

2.Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren küresel ekonominin şekillendirilmesinde
önemli rol oynayan bir başka kurum Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'dır. Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yer almakla birlikte,
kendi anlaşması olan bir diğer önemli kurum olarak kurulmuştur. Amerika Birleşik
Devletleri'nin New Hampshire eyaletinin Bretton Woods kasabasında 22 Temmuz 1944
tarihinde imzalanan ve 27 Aralık 1945 tarihinde yürürlüğe giren sözleşmeyle kurulan
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası günümüzde beş kalkınma kuruluşunu bünyesinde
barındıran Dünya Bankası grubuna dönüşmüş ve Dünya Bankası olarak anılmaya başlamıştır.
Dünya Bankası yoksullukla mücadele ve kalkınan bir dünyada refahın adil bir şekilde
paylaşımı görevini üstlenmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla gelişmekte olan ülkelere
kalkınmaya yönelik altyapı vb. alanlarda krediler ve karşılıksız yardımlar vermektedir.Bu
nedenle IMF’nin ekonomik istikrar amacına yönelik,Dünya Bankası’nın ise temelde iktisadi
kalkınma amacına yönelik bir kuruluş olarak şekillendirilmiştir.
Dünya Bankası iktisadi kalkınma amacına yönelik olarak gelişmekte olan ülkelere
düşük faizli ya da sıfır faizli krediler verdiği gibi, karşılıksız yardımlarda da
bulunabilmektedir. Bu tür destekler; eğitim, sağlık, kamu idaresinin gelişimi,altyapı,mali ve
özel sektör kalkınması,tarım,çevre ve doğal kaynakların idaresindeki yatırımlara yönelik
olabilmektedir.

14.2.Dünya Bankası’nın Temel Organları
Dünya Bankası Grubu beş kurumu bünyesinde barındırmaktadır:
-Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
-Uluslararası Kalkınma Birliği(IDA-International Development Association)
-Uluslararası Finans Kurumu(IFC)
-Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı(MIGA)
-Uluslararası Yatırım İhtilaflarının Çözüm Merkezi(ICSID)
Dünya Bankası'na üye olmak isteyen ülkeler önce IMF'ye üye olmalıdır. IDA, IFC ve
MIGA'ya üye olmak isteyen ülkeler de önce Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'na üye
olmak zorundadır. Dünya Bankası Grubu'nu oluşturan beş kurumdaki tüm temel kararları alan
iki organ bulunmaktadır. Bir başka ifadeyle, üye ülkeler Dünya Bankası Grubu'nu
Guvernörler Kurulu ve İcra Direktörleri(Yönetim) Kurulu vasıtasıyla idare etmektedirler.
1)Dünya Bankası Guvernörler Kurulu : Dünya Bankası'na üye ülkelerin
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temsilcilerinden oluşur. Dünya Bankası'nda üye ülkeler Guvernörler Kurulu’ndaki
temsilcileriyle temsil edilirler.
Üye ülkelerin maliye ya da kalkınma bakanlarıyla temsil edildiği Guvernörler Kurulu
her yıl IMF Guvernörler Kurulu ile birlikte toplanır. Bu kurul İcra Direktörleri Kurulu’nun
atama ile gelen beş üyesi dışındaki üyeleri seçer.
2)Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu (Yönetim Kurulu):Guvernörler Kurulu
tarafından iki yıl süreli görev yapmak üzere seçilen 25 üyeden oluşur. Bu çerçevede, bu
üyelerin beşinin halen en çok hissesi olan ABD, Almanya, Japonya, Birleşik Krallık ve Fransa
tarafından atandığını, geri kalan üyelerin Guvernörler Kurulu tarafından seçildiğini söylemek
daha doğru olur. İcra Direktörleri Kurulu'na Dünya Bankası Grubu Başkanı başkanlık eder.
Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans
Kurumu’na(IFC) üye her ülkenin oyları; temel oyları ile sermaye stokuna ilişkin oylarının
toplamına eşittir. Bu hesaplamada toplam oy hakkının % 5,55'i üyelerin temel oy hakkını
belirler. Buna ülkelerin sermaye stokuna ilişkin oy hakkı eklenerek her bir ülkenin oy hakkı
hesaplanmaktadır.

14.3.Dünya Ticaret Örgütü
Dünya Ticaret Örgütü’nün (Wold Trade Organization-WTO)kuruluşuna kadar GATT
anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen; Cenevre Turu, Annecy Turu, Torquay Turu, Cenevre
II Turu, Dillon Turu, Kennedy Turu, Tokyo Turu ve son Uruguay Turu dünya ticaretinin
serbestleştirilmesinde önemli rol oynamıştır. Dünya Ticaret Örgütü’nün kuruluşuna kadar
GATT anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen bu turlarda esasen gümrük tarifelerinin genel
olarak düşürülmesinde çok yol alınmıştır. Ayrıca, Uruguay turu 1995 yılında yürürlüğe giren
ve hizmetler alanındaki serbest ticaret açısından önemli bir adım olan GATS anlaşması’na
(General Aggreement on Trade in Services) zemin hazırlamıştır.
1 Ocak 1995 tarihinde kurulan
Dünya Ticaret Örgütü dünya ticaretinin
serbestleştirilmesinde önemli rol oynayan GATT anlaşmasının devamı niteliğindeki bir
kuruluş görünümündedir. Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi açısından yüklendiği görev göz
önüne alındığında, Dünya Ticaret Örgütü piyasa ekonomisi sisteminin küresel hale gelmesi
bakımından hayati öneme sahip bir kuruluş olarak dikkati çekmektedir.
Dünya Ticaret Örgütü’nün temel işlevi mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi
yoluyla ekonomik sistemin küreselleşmesine katkıda bulunmaktır. Buna yönelik olarak Dünya
Ticaret Örgütü;
-Çok taraflı ticaret müzakerelerini yönetir.
-Üye ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm üretir.
-Üye ülkelerin ulusal ticaret politikalarını denetler.
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14.4.Dünya Ticaret Örgütü’nün Temel Organları
Dünya Ticaret Örgütü’nün temel organları şunlardır:
1)Bakanlar Konferansı.
2)Genel Konsey.
3)Mal Ticareti Konseyi.
4)Hizmet Ticareti Konseyi.
5)Fikri Mülkiyet Hakları Ticareti Konseyi
6)Anlaşmazlık Çözüm Organı
7)Ticaret Politikalarını Değerlendirme Organı
Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı: Bakanlar Konferansı Dünya Ticaret
Örgütü’ne üye ülkelerin ticaret bakanlarından oluşur ve iki yılda bir periyodik olarak toplanır.
Bu organ çok taraflı ticaret müzakereleri ve buna ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların
çözümüne yönelik karar vermeye en yetkili organdır. Bakanlar Konferansı’nda kararların
uzlaşma ile alınması esastır. Ancak, uzlaşmanın olmadığı durumlarda karar alabilmek için
yapılacak oylamalarda her üye ülkeye bir oy hakkı verilmiştir.
Önemli hususlara ilişkin kararlarda nitelikli çoğunluk aranmaktadır. Bu nitelikli
çoğunluk zorunluluğu bazı durumlarda dörtte üç, bazı hususlarda ise üçte iki çoğunluk
zorunluluğu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok taraflı ticaret anlaşmaları hakkındaki
kararlarda en az dörtte üç çoğunluk gerekmektedir. Yine, en az dörtte üç çoğunlukla,
uluslararası bir anlaşma tarafından herhangi bir üye ülkeye yüklenen sorumluluklar
kaldırılabilir. Uluslararası bir anlaşmanın hükümlerini iptal etme kararı uzlaşmayı
gerektirmekle birlikte, anlaşma maddelerinin niteliğine göre üçte iki çoğunluk kararın
alınmasında yeterli olabilmektedir. Yine, Dünya Ticaret Örgütü’ne yeni üye kabulü
bakımından da en az üçte iki çoğunluk aranmaktadır.Diğer kararlarda ise basit çoğunluk
yeterlidir.
Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyi: Dünya Ticaret Örgütü Genel Konseyi Dünya
Ticaret Örgütü’ne üye ülkelerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Genel Konsey, esasen Dünya
Ticaret Örgütü’nün rutin işlerini yapmakla görevlendirilmiştir ve bu işlerle ilgili olarak
Bakanlar Konferansı’na rapor vermekle sorumlu tutulmuştur. Genel Konsey aynı zamanda
“Anlaşmazlık Çözüm Organı” ve “Ticaret Politikalarını Değerlendirme Organı” olarak
da görev yapmaktadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
2.Dünya Savaşı'nın bitiminden itibaren küresel ekonominin şekillendirilmesinde
önemli rol oynayan bir başka kurum Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası'dır. Uluslararası
İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yer almakla birlikte,
kendi anlaşması olan bir diğer önemli kurum olarak kurulmuştur.
Dünya Bankası yoksullukla mücadele ve kalkınan bir dünyada refahın adil bir şekilde
paylaşımı görevini üstlenmiştir. Bunu gerçekleştirebilmek amacıyla gelişmekte olan ülkelere
kalkınmaya yönelik altyapı vb. alanlarda krediler ve karşılıksız yardımlar vermektedir. Bu
nedenle IMF’nin ekonomik istikrar amacına yönelik,Dünya Bankası’nın ise temelde iktisadi
kalkınma amacına yönelik bir kuruluş olarak şekillendirilmiştir.
Dünya Bankası Grubu; Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), Uluslararası
Kalkınma
Birliği(IDA-International Development Association), Uluslararası Finans
Kurumu(IFC), Çoktaraflı Yatırım Garanti Ajansı(MIGA), Uluslararası Yatırım İhtilaflarının
Çözüm Merkezi(ICSID) olmak üzere beş kurumu bünyesinde barındırmaktadır. Üye ülkeler
Dünya Bankası Grubu'nu Guvernörler Kurulu ve İcra Direktörleri(Yönetim) Kurulu
vasıtasıyla idare etmektedirler.
Dünya Ticaret Örgütü’nün (Wold Trade Organization-WTO)kuruluşuna kadar GATT
anlaşması çerçevesinde gerçekleştirilen; Cenevre Turu, Annecy Turu, Torquay Turu, Cenevre
II Turu, Dillon Turu, Kennedy Turu, Tokyo Turu ve son Uruguay Turu dünya ticaretinin
serbestleştirilmesinde önemli rol oynamıştır.
1 Ocak 1995 tarihinde kurulan
Dünya Ticaret Örgütü dünya ticaretinin
serbestleştirilmesinde önemli rol oynayan GATT anlaşmasının devamı niteliğindeki bir
kuruluş görünümündedir.
Dünya ticaretinin serbestleştirilmesi açısından yüklendiği görev göz önüne alındığında,
Dünya Ticaret Örgütü piyasa ekonomisi sisteminin küresel hale gelmesi bakımından hayati
öneme sahip bir kuruluş olarak dikkati çekmektedir. Dünya Ticaret Örgütü’nün temel işlevi
mal ve hizmet ticaretinin serbestleştirilmesi yoluyla ekonomik sistemin küreselleşmesine
katkıda bulunmaktır. Buna yönelik olarak Dünya Ticaret Örgütü; çok taraflı ticaret
müzakerelerini yönetir, üye ülkeler arasındaki ticari anlaşmazlıklara çözüm üretir ve üye
ülkelerin ulusal ticaret politikalarını denetleme yetkisine sahiptir.

Çalışma soruları
1)Dünya Bankası'nın temel işlevi nedir?
2)Dünya Bankası'nın temel organları hangileridir?
3) Dünya Bankası Guvernörler Kurulu'nu anlatınız.
4Uluslararası Para Fonu'nun temel işlevi nedir?
5)Dünya Ticaret Örgütü'nün temel işlevi nedir?
6)Dünya Ticaret Örgütü'nün temel organları hangileridir?
7)Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı'nın önemini açıklayınız.
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