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lvadede belirli bir amacın yerine getirilmesinin, uzun

vadede aynı amacın yerine getirilmesi için herhangi

bir engel oluşturmama koşulu olarak görür. Başka bir

ifade ile sürdürülebilirlik, bir ekonomik ajanın

amacının yerine getirilmesinin diğer ekonomik

ajanların amaçlarına ulaşmasına engel

oluşturmamasıdır (Pitelis, 2013).

Modern vergi anlayışı, mali amaç yanında,

toplumların ekonomik ve sosyal amaçlarını da göz

önünde tutan bir yaklaşımı benimsemiştir. Vergi

sisteminde tüm bu unsurların birlikte ele alınması,

toplumsal refahın yükselmesinde etkili olacaktır.

Dolayısıyla vergilemede sürdürülebilirlik, maliye

politikasının bir aracı olan verginin kendinden

beklenen mali, ekonomik ve sosyal amaçları bugün

olduğu gibi gelecekte de yerine getirmesini

gerektirmektedir. 

Ancak, Tanzi’nin de belirttiği gibi, 1980’lerden bu

yana dünya ölçeğinde yaşanan küresel gelişmeler

ülkelerin vergi sistemlerini büyük ölçüde etkilemeye

başlamıştır. Bu gelişmelerin sonucunda bir ülkenin

potansiyel vergi tabanı artık o ülkenin toprakları ile

sınırlı kalmayıp, dünyanın geri kalan kısımlarını da

kapsayacak şekilde genişlemiştir (Tanzi: 6). Bu

gelişmeler, vergilemede önemli sorunlar yaşayan

gelişmekte olan ülkeleri daha da olumsuz

etkilemektedir. Küreselleşmenin neden olduğu

vergisel sorunlardan uluslararası vergi rekabetinin

modern vergi sisteminin sürdürülebilirliği üzerindeki

etkisini değerlendirebilmek için öncelikle

uluslararası vergi rekabeti konusunun ele alınıp

incelenmesi gerekmektedir.

2. Uluslararası Vergi Rekabeti (2)

2.1. Vergi Rekabeti Kavramı ve Teorisi

Genel anlamda vergi rekabeti, firma ve ulusal

düzeyde rekabet gücünü artırmak isteyen idari

birimlerin (devletler veya alt birimleri) vergilendirme

yetkisine sahip olduğu alanlarda rakip idari birimlere

kıyasla kendi idari birimlerini cazip hale getirme

çabasıdır. Bunun için, potansiyel olarak hareketliliği

(mobilitesi) yüksek üretim faktörlerinin (özellikle

kalifiye işgücü ve sermaye) vergi yüklerinin azaltılma-

Giriş

Modern vergileme, mali amaç yanında, toplumların

ekonomik ve sosyal amaçlarını da göz önünde tutan

bir yaklaşımda temellenmektedir. Tüm bu unsurları

birlikte ele alan bir vergi sistemi, toplumsal refahın

yükselmesinde etkili olacaktır. Maliye politikasının

önemli bir aracı olan verginin kendinden beklenen

mali, ekonomik ve sosyal amaçları bugün olduğu

gibi gelecekte de yerine getirmesi vergilemede

sürdürülebilirlik açısından önem taşımaktadır.

Bu yazıda, öncelikle sürdürülebilirlik tanımı ve

vergilemede sürdürülebilirlik kavramı üzerinde

durulacak, ardından küreselleşmenin yol açtığı

uluslararası vergi rekabetine yer verilerek bu

rekabetin modern vergi sisteminin sürdürülebilirliği

üzerindeki etkisi değerlendirilecektir. 

1. Sürdürülebilirlik Tanımı ve Vergilemede

Sürdürülebilirlik   

Sürdürülebilirliğin en yaygın olarak kullanılan tanımı,

“sürdürülebilir kalkınma” üzerine odaklanan

Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma

Komisyonu (UNWCED)'nun (1) yapmış olduğu

tanımdır (Pitelis, 2013). Burada sürdürülebilirlik

kavramı kalkınma ile ilişkilendirilerek, “gelecek

nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden

ödün vermeden günümüz ihtiyaçlarının

karşılanmasını sağlamak” olarak tanımlanmıştır

(United Nations, 1987). Sürdürülebilir kalkınma

kavramı, "kazan-kazan-kazan yaklaşımı" ile aynı

anda daha iyi ekonomik, sosyal ve çevresel

performans olarak ifade edilen üç ahlaki zorunluluğa

dayandırılmaktadır (Holden et al., 2016). Diesendorf

sürdürülebilir kalkınmayı, doğal çevreyi ve sosyal

eşitliği koruyan ve geliştiren ekonomik ve sosyal

kalkınma türleri şeklinde tanımlamaktadır

(Diesendorf, 2000). Pitelis, sürdürülebilirliğin

mutlaka “kalkınma” gibi bir hedefle

ilişkilendirilmemesi gerektiğini ifade etmektedir.

Ona göre ideal olanı, terimin kendi başına

tanımlanması (genel olması) ve daha sonra belirli

durumlara uygulanmasıdır. Bu bağlamda

sürdürülebilirliği, ekonomik ajanlar tarafından kısa 
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eylemi her bölge optimal büyüklüğe ulaşana kadar

devam edecektir (Tiebout, 1956: 418-422).

 Tiebout modelinde, vergi rekabeti piyasa rekabetine

benzer şekilde işlemektedir. Yerel idareler

seçmenlerin kendi bölgelerinde yaşamayı tercih

etmelerini sağlamak için onların beklentilerine ve

tercihlerine göre farklı kamu harcaması ve vergi

bileşimi sunmaktadır. Bölgeler, hem diğer bölgelerle

olan rekabet nedeniyle hem şehir yöneticilerinin

verimliliği sayesinde üretim maliyetlerini

minimumda tutmak zorunda kalacaktır. Tiebout’a

göre, bu modelde ve gerçek hayatta, benzer

bölgelere kıyasla maliyetlerini (vergileri) düşük

tutamayan bir şehir yöneticisi veya seçilmiş bir

yetkili, işini kaybedecektir. Şehir yöneticileri

maliyetleri en aza indirmek için piyasadaki firma

yöneticilerinden daha fazla baskı altında

kalabilecektir. Bunun nedeni; 1) halkın vergi

ödemedeki isteksizliği ve daha da önemlisi, 2)

rakiplerin-diğer bölgelerin- maliyetlerinin kolayca

karşılaştırılabilecek olmasıdır. Görüldüğü üzere,

Tiebout modeline göre yerel idareler arası rekabet

seçmenlerin yani vatandaşların yararına işlemektedir

(Tiebout, 1956: 422). 

Tiebout modeli özellikle varsayımlarının tam olarak

gerçeği yansıtmadığı noktasında eleştirilmiştir.

Ayrıca, farklı yerel vergi oranlarının uygulandığı

federal yapılı ülkeleri analiz etmek için geliştirilen bu

model, farklı özellikleri olan uluslararası sistem

içindeki ülkelerin vergi rekabetini açıklamakta

yetersiz kalacaktır. 

2.1.2. Zodrow ve Mieszkowski Modeli

Zodrow ve Mieszkowski 1986 yılında yaptıkları

çalışma ile vergi rekabetini sistematik hale

getirmişlerdir. Modelde, bir uluslararası mobil vergi

matrahını (sermayeyi) kendine çekmek isteyen iki

ülke bulunmaktadır. Bir ülkenin vergi gelirinin diğer

ülkenin vergi oranına bağlı olduğu varsayımı altında

her iki ülkenin vergi politikaları birbirine bağlı

bulunmaktadır. Model, bu karşılıklı bağımlılığın, her

ülke diğerinden mobil vergi matrahını çekmeye

çalıştığı için vergilendirmede "dibe doğru yarışı" te-
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sı veya düşük tutulması yoluna gidilmektedir (Aktan

ve Vural, 2004: 2). 

Vergi rekabeti, temel yapı taşları olarak nitelendirilen

iki model üzerinden açıklanmaktadır. Bunlar;

Tiebout (1956) ile Zodrow ve Mieszkowski (1986)

tarafından geliştirilen modellerdir (Yurdadoğ ve

Albayrak, 2017: 123).

2.1.1. Tiebout Modeli

Tiebout modeli, federal devlet yapısına sahip bir

ülkede yerel idareler arası kamu hizmetlerinin

sunulmasında yerel idarelerin birbirleriyle rekabet

edecekleri görüşüne dayanmaktadır. Yerel idareler

bu yarışta, vergi yükümlüsü de olan seçmenlerini

kaybetmek istemeyeceklerdir. Söz konusu model şu

varsayımlara dayanmaktadır: Seçmenler tam

hareketlidir ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayan

bölgeye taşınır, seçmenler gelir ve gider kalıpları

arasındaki farklılıklar hakkında tam bilgiye sahiptir

ve bu farklılıklara tepki gösterir, seçmenlerin

yaşamayı seçebileceği çok sayıda bölge

bulunmaktadır, insanların işleri farklı bölgelerde

yaşamaya engel değildir (örneğin temettü geliri ile

yaşadıkları ve her bölgeden bu gelirlerine

ulaşabildikleri), kamu hizmetleri bölgeler arasında

herhangi bir dışsallık yaratmamaktadır. Bu modelde,

seçmenlerin yaşayacakları yerel yönetim bölgesi

seçimine hangi değişkenlerin etki edeceği üzerinde

durulmaktadır. Örneğin, çocukları olan bir aile

açısından iyi eğitim hizmeti sunan bir bölge tercih

nedeni olabilecekken, başka birisi belediyenin golf

sahası olan bir bölgeyi tercih edebilecektir. Plajlar,

parklar, polis koruması, yollar ve otoparklar gibi

tesislerin ve hizmetlerin kullanılabilirliği ve kalitesi

karar verme sürecinde etkili olacaktır. Dolayısıyla,

yüksek kalitede kamu hizmeti almak isteyen bir

seçmen, vergi yükü daha yüksek olan bir bölgede

yaşamayı tercih edebilecektir. Aksi durumda daha az

vergi ödemek isteyen bir seçmen de, daha düşük

kalitede ve sınırlı şekilde kamu hizmeti sunan bir

bölgede yaşamayı tercih edecektir. Böylece

seçmenler, kendileri için en uygun bölgeyi seçerek

faydalarını maksimize etmeye çalışacaktır. Taşınma 
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Steinmo, 2002; Genschel, 2002; Ganghof, 2006)

üzerinde durulmuştur. Kurumsal kısıtlamalar

çoğunlukla vergi politikasının oluşturulmasında

karşıt görüşte olanların sayısı ve ideolojileri ile

ilgilidir. Söz konusu kısıtlamaların temelinde; bütçe

gelirlerinin sınırlı olması, mobil faktörler üzerindeki

vergi indirimlerinin, eşitlik ve adalet ilkesini

zedeleyeceği düşüncesi yatmaktadır. Bu

kısıtlamaların temel modele dahil edilmesi, vergi

oranları üzerindeki rekabetçi aşağı yönlü baskıyı

hafifletir ve yeni asimetriler ortaya çıkarır. Şöyle ki,

daha düşük iç kısıtlamalara sahip ülkeler, güçlü iç

kısıtlamalara sahip ülkelere göre uluslararası mobil

vergi matrahını çekmek için daha düşük vergi

oranları belirleyebilecek ve bu sayede rekabet

avantajı elde edebileceklerdir (Genschel and

Schwarz, 2011: 342). 

2.2. Vergi Rekabetinin Türleri

Vergi rekabeti ile ilgili farklı çalışmalarda çeşitli

sınıflandırmalar yapılmış olsa da, genel olarak kabul

görmüş iki ayırım söz konusudur. Buna göre vergi

rekabeti, idareler yönünden yatay ve dikey, etkilerine

göre ise yararlı ve zararlı (haksız) olarak

sınıflandırılmaktadır.

2.2.1. İdareler Yönünden Sınıflandırma

Vergi rekabetinin idareler yönünden

sınıflandırılmasında vergilendirme yetkisinin

kullanımı belirleyicidir. Vergilendirme yetkisinin

kullanımı devlet yapılanmasına bağlı olarak

şekillenmektedir. Üniter yapıya sahip ülkelerde

vergilendirme yetkisi merkezi yönetime ait olup,

ülke içinde vergi rekabetinden bahsetmek mümkün

değildir. Federatif yapılanmalarda vergilendirme

yetkisi eyaletler ve merkezi yönetim arasında

paylaşılmıştır. Dolayısıyla bu devlet yapılanmalarında

vergi rekabeti yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde

gözlenebilmektedir. İdareler yönünden vergi

rekabetini yatay ve dikey vergi rekabeti biçiminde

aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür. 
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tikleyeceğini öngörmektedir. Rekabet sonrasında,

vergi oranları her iki ülkede de, böyle bir yarıştan

önceye kıyasla daha düşük hale gelir ve bu da vergi

ile finanse edilen kamu mallarının optimum düzeyin

altında arz edilmesine neden olur (Genschel and

Schwarz, 2011: 341).

Zodrow ve Mieszkowski modeli iki unsur

çerçevesinde biraz daha genişletilmiştir. Bunlardan

ilki ülke büyüklüğü ile ilgilidir. Yapılan çalışmalarda

(Bucovetsky, 1991; Wilson, 1991; Kanburi and Keen,

1993) ülke büyüklüğündeki farklılıkların, temel

modelin tahminlerini önemli ölçüde değiştirdiği

gösterilmiştir. Buna göre, eğer rekabet eden ülkeler

eşit büyüklükte ise, vergileri düşürmek için benzer

teşvikleri uygularlar ve eşit refah kayıplarına maruz

kalırlar (simetrik vergi rekabeti). Öte yandan, ülke

büyüklükleri farklı ise küçük ülke, vergi oranlarını

düşürmek için büyük ülkeye göre daha güçlü

teşvikler uygulamak durumunda kalır ve rekabetçi

dengede daha az zarar görür (asimetrik vergi

rekabeti). Bunun nedeni, küçük ülkenin vergi

rekabetinden kaynaklanan gelir kaybının, büyük

ülkelerden çekilen sermaye üzerinden sağlanan

gelirden küçük olmasıdır. Sonuçta küçük ülke, gelen

yabancı sermayeden, vergi oranlarında indirime

gitmesi sonucu yerli vergi tabanından kaybettiği

gelirden daha fazlasını elde edecektir. Wilson bu

durumu, vergi rekabetinde “küçük olmanın avantajı”

şeklinde ifade etmiştir (Genschel and Schwarz, 2011:

341-342).

Zodrow ve Mieszkowski modelinin

genişletilmesindeki ikinci unsur, iç kısıtlamalar ile

ilgilidir. Temel modelde, ülkelerin vergi rekabeti

bağlamında ulusal vergi oranlarını belirlemede

tamamen özgür oldukları varsayılmıştır. Buna karşın,

bazı siyaset bilimcileri yapmış oldukları

çalışmalarında (Hallerberg and Basinger, 1998; Hays,

2009), günümüzde hükümetlerin kurumsal

kısıtlamalara tabi olduğunu belirtmişlerdir. Bu

çerçevede birtakım telafi edici önlemlerin (Ganghof,

2000: 624) rekabetçi baskılara karşı politika

ayarlamasını engellediği veya geciktirdiği (Swank ve 
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2.2.1.1.  Yatay Vergi Rekabeti

Hareketli bir vergi kaynağını vergilendiren aynı

düzeyde iki (veya daha fazla) hükümetin olması

durumunda, yatay vergi rekabeti söz konusu

olmaktadır. Örneğin, iki yerel (veya iki ulusal)

hükümetin aynı hareketli vergi kaynağını

vergilendirmesi ve bunlardan herhangi biri

tarafından belirlenen vergi oranının, diğerinin vergi

gelirlerini etkilemesi yatay vergi rekabetidir

(Goodspeed, 1998: 581). Burada önemli olan nokta,

rekabet eden hükümetlerin hepsinin aynı seviyede

olmasıdır (Wilson, 1999: 289). Bir siyasal birliğin veya

federal yapılı bir devletin bünyesindeki yerel

hükümetler arasında olduğu gibi uluslararası sistem

içindeki ülkeler arasındaki vergi rekabeti de yatay

vergi rekabetidir (Kılıçaslan, 2005: 19). Dolayısıyla,

günümüzde ülkeler arasındaki vergi rekabeti bu

sınıflandırmada ele alınır ve uluslararası vergi

rekabeti olarak da adlandırılır (Yurdadoğ ve

Albayrak, 2017: 126).

2.2.1.2.  Dikey Vergi Rekabeti 

Dikey vergi rekabeti, farklı düzeydeki iki (veya daha

fazla) hükümet arasında gerçekleşir. Örneğin, federal

devlet yapısına sahip ülkelerde, merkezi ve eyalet

hükümetlerinin aynı kaynağı vergilendirmesi

durumunda ortaya çıkar. Burada da, yatay vergi

rekabetinde olduğu gibi, taraflardan birinin

belirlediği vergi oranı, diğerinin vergi gelirlerini

etkiler (Goodspeed, 1998: 581). 

2.2.2. Etkilerine Göre Sınıflandırma 

Rekabet denince akla yarış gelmektedir. Her yarışın

bir kazananı olabileceği gibi kaybedeni de olacaktır.

Buradan hareketle vergi rekabeti etkilerine göre

sınıflandırılırken, rekabet sürecinde kazanan ve

kaybedenleri hedef alan bir ayırıma gidilmektedir.

Etkilerine göre vergi rekabeti, yararlı ve zararlı

(haksız) vergi rekabeti biçiminde aşağıdaki gibi

açıklanmaktadır.

2.2.2.1. Yararlı Vergi Rekabeti

Belli bir düzeydeki vergi rekabeti, yüksek olan vergi

oranlarını optimal (en uygun) seviyeye indirmesi

bakımından yararlı kabul edilir. Kamu tercihi teorisi-
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ne göre, vergi rekabeti ile birlikte vergi gelirlerinin

düşmesi sonucunda hükümetler etkin olmayan

alanlara yaptıkları harcamaları azaltmak zorunda

kalır. Bu durum, politikacıların güçlerini

sınırlandırırken, kamu harcamalarının hangi yönde

yapılacağı konusunda vatandaşların tercihlerinin

dikkate alınmasını sağlar. Böylece, kaynakların en

verimli şekilde kullanımına olanak sağlayan bu tip

bir vergi rekabeti, toplumsal refah düzeyinin

artmasında önemli katkı sağlayabilecektir (Günaydın

ve Benk, 2003:  147-148).  

Öte yandan, vergi rekabeti dolayısıyla vergi

oranlarının indirilmesi, ekonomik büyüme ve

kalkınma açısından daha elverişli bir ortam yaratır

(Mitchell, 2001; Aktan ve Vural, 2004: 16). Düşük vergi

oranları aynı zamanda mükelleflerin vergiye gönüllü

uyumunu da olumlu yönde etkiler (Aktan ve Vural,

2004: 16).

2.2.2.2. Zararlı (Haksız) Vergi Rekabeti

Zararlı vergi rekabeti; ülkelerin izlediği rekabetçi

vergi politikaları nedeni ile sağladıkları avantajların,

hareketli üretim faktörleri üzerinde saptırıcı etkiler

meydana getirmesi ve bu şekilde diğer ülke vergi

tabanlarının erozyona uğratılmasıdır (Saraç, 2006:

140; Taş ve Karaca, 2004: 424). Zararlı vergi rekabeti,

uluslararası yatırım kararlarında sapmalara yol

açarak, diğer ülkelerin ulusal vergi tabanında

erimeye neden olan ve peşi sıra zarar gören ülkelerin

karşılık vermesi sonucu yaşanan dibe doğru yarış

nedeni ile herkesin zararına işleyen (3) bir rekabet

türüdür (Taş ve Karaca, 2004: 424). Bu durumda,

ülkeler kendilerini “mahkum ikilemi” veya “mahkum

açmazı” (4) içinde bulabilirler (OECD, 1998: 34).

Ülkelerin birbirinden bağımsız biçimde, uluslararası

sermayeyi çekebilmek için hakim strateji olarak

belirlenen vergi indirimine yönelmeleri sonuçta tüm

taraflara zarar verebilmektedir.   Vergi rekabetinin

zarar verici bir hal aldığı daha çok OECD bünyesinde

yapılan çalışmalarda gündeme getirilmiştir.

OECD’nin 1998 yılında yayınladığı ve zararlı vergi

rekabetinin yükselen küresel bir sorun olarak ele

alındığı raporda, vergi rekabetinin zararlı etkileri tes-
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pit edilmiştir. Söz konusu zararlı etkileri önlemeyi

amaç edinen OECD, 1998 yılında başlattığı çalışmayı

2000, 2001, 2004, 2006 yıllarında ilerleme raporları

ile geliştirmiş ve günümüzde de bu mücadeleye

devam etmektedir (Yurdadoğ ve Albayrak, 2017: 141).

Özetlemek gerekirse, 1980’li yıllardan itibaren

küreselleşme sürecinin hız kazanması ile birlikte

dünya artık tek bir ortak pazar haline gelmiştir. Bu

süreçte uluslararası mal ve sermaye hareketleri çok

büyük bir hızda artmıştır. Vergide rekabetin

altındaki ana unsur da, bu mal ve özellikle sermaye

hareketlerinden daha fazla pay alma düşüncesidir

(Öz ve Yaraşır, 2009: 33). Bu durum, kamu vergi

otoritelerinin sermayeyi vergilendirmede zorluklarla

karşılaşmasına neden olmuştur. Yaşanan bu

gelişmeler, vergilerin bileşiminde önemli

değişimlere yol açmıştır. Vergi otoriteleri, azalan

vergi hasılatının telafisi için KDV başta olmak üzere

yeni dolaylı vergileri sistemlerine dahil etme yoluna

gitmişlerdir. Dolaysız vergi ağırlıklı vergi sistemleri

artık yerini dolaylı vergilerin ağırlıkta olduğu bir

yapıya bırakmış ve dolaylı vergi hasılatı özellikle

gelişmekte olan birçok ülkede ortalama olarak

toplam vergi gelirlerinin % 60’ını aşmıştır. Söz

konusu vergilerin en temel ödeyicileri, gelirlerinin

önemli bir kısmını tüketime ayırmak zorunda olan

emek kesimidir. Ayrıca, dolaysız vergiler içinde de

kurumlar vergilerinin payı azalırken özellikle emek

gelirleri üzerindeki vergiler (bordro vergileri) gelir

vergisi hasılatının önemli bir kısmını oluşturmaya

başlamıştır. Dolayısıyla küreselleşme sürecinde

sermaye unsurunu vergilemede yaşanan zorluk,

emek üzerindeki vergi yükünün artmasına neden

olmuş ve bu durum adaletsiz bir yapı oluşturmuştur

(Balseven, 2019: 15). 

Ekonomik etkinlik esaslı yaklaşım, etkinlik ve adalet

sağlama arayışına yönelen modern vergi

sisteminden köklü bir kopuşa yol açmıştır. Sermaye

hareketlerini ve şirketleri kendi piyasalarına

çekebilmek için düşük vergi oranları uygulayan

ülkeler, uluslararası düzeyde rekabet güçlerini

artırdıkları için etkinlik hedeflerini gerçekleştirirler. 
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Ancak, bu uygulama, rakip ülkelerin vergi

tabanlarında aşınmaya neden olmaktadır. Bu

durum, vergi tabanı daralan ülkelerin vergi

hasılatlarının azalmasına ve buna bağlı olarak da

hem kamu mal ve hizmetlerinin yetersiz sunumuna

hem de vergi yükünün dolaysız vergilerden dolaylı

vergilere kaymasına yol açar. Dolaysız vergilerin

kendi içindeki vergi yükü de, hareketliliği yüksek

olan sermaye gelirlerinden hareketliliği görece az

olan ücret gelirlerine kayar. Vergi tabanlarındaki

daralma, gelir dağılımı üzerinde olumsuz etkilere

neden olmakta, kaynak yaratmada etkinsiz

kalmakta ve bu yönüyle de devletlerin yeniden

dağıtıcı mal ve hizmet sunma olanaklarını

sınırlamaktadır. Küresel bazda yaşanan vergi

yapısındaki dönüşümün yarattığı adaletsizliğin

boyutunu, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

(UNDP) tarafından yayınlanan “İnsani Gelişme”

raporlarından izlemek de mümkündür (Friedrich

Ebert Vakfı, 2012: 6-7,13; Balseven, 2019: 16). 

3.Sonuç

1980’lerden bu yana küresel gelişmelerin

etkisiyle uluslararası vergi rekabetinin giderek

zarar verici bir hal alması ülkelerin vergi

tabanının (matrahının) erimesine ve vergi

kayıplarına yol açmaya başlamıştır. Gelişmekte

olan ülkeler, ekonomik, sosyal, kültürel, fiziki vb.

alt yapılarını yeterince geliştiremeden yani

kalkınma hamlelerini tamamlayamadan

küreselleşme sürecine dahil olmak durumunda

kalmışlardır. Bundan dolayı söz konusu ülkeler,

bu sürecin ortaya çıkardığı olumsuzluklardan

gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha fazla

etkilenmektedirler. Özellikle gelişmekte olan

ülkelerin, vergi tabanlarındaki daralma sonucu,

modern vergi sisteminde verginin kendinden

beklenen mali, ekonomik ve sosyal amaçları

yerine getirmede yani sürdürülebilir vergileme

noktasında daha şimdiden zorlanmaya

başladıklarını söylemek mümkündür.
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Notlar: 

(1) 1983 yılında kurulan Birleşmiş Milletler Dünya

Çevre ve Kalkınma Komisyonu, 1987 yılında “Ortak

geleceğimiz” başlıklı bir rapor yayınladı. Belge,

Komisyonun başkanı Gro Harlem Brundtland'dan

dolayı sonraki yıllarda “Brundtland Raporu” olarak

anılmaya başladı. Bu raporda, günümüzde genel

olarak anlaşıldığı şekliyle, sürdürülebilir kalkınma

için yol gösterici ilkeler geliştirilmiştir.

(2) Bu başlık, Reyhan Leba (2021), “Vergilemede

Küresel Eğilimler ve Gelişmekte Olan Ülkeler”,

İktisadi Gelişme ve Vergileme, (Ufuk Selen ve Reyhan

Leba), Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım, ss. 248-

253’ten alınmıştır.

(3) Uluslararasında yaşanan bu tip bir rekabet, vergi

gelirlerinin kamu harcamalarını karşılamaya

yetmeyecek şekilde azalmasına, kamu malı

üretiminin etkin olmayan düzeye gerilemesine, vergi

yapısının değişmesine (vergi yükünün hareketli

kaynaklardan işgücü ve servet gibi daha az hareketli

kaynaklara ve gelirden tüketime kaymasına) neden

olur. Ayrıca artan oranlı tarifelerin uygulanmasında

ve yeniden dağıtım hedeflerine ulaşılmasında engel

oluşturur (Ferhatoğlu, 2006: 85; OECD, 1998: 14).

(4) Oyun teorisine göre, rasyonel iki veya daha fazla

tarafın, onların çıkarları için en iyisi olmasına

rağmen, işbirliği yapamayabileceklerine bir örnektir.

Burada, bilgi eksikliğinin işbirliğine engel

oluşturduğu üzerinde durulmaktadır. İletişimi

sağlayan ve güven oluşturan mekanizmaların

yokluğunda iki veya daha fazla tarafın benzer

niyetlerle işbirliğinden uzaklaşması olarak ifade

edilebilir (Duffy, 2015: 31; Aktaş, 2016: 37). 
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