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ÖNEMLİ NOKTALAR

→ Kayıt dışı ekonominin bölgedeki yaygınlığı yolsuzluğa 
yol açarken resmi ve kayıt dışı ekonomi arasındaki farkı 
da büyütür. Bu fark kayıtlı pazar kurumlarının gelişme-
mişliğinden ve yaptırımların caydırıcı olmamasından 
kaynaklanır. Kayıt dışı ekonomi alanında faaliyet göste-
renler yolsuzluk baskısıyla nüfusun kalanına oranla daha 
fazla yüzleşir.

→ Her ülke için özel hazırlanmış politikalar ve farklı 
reform öncelikleri olmalıdır. Zira kayıt dışı ekonomide 
oranlar ülkeden ülkeye değişir (Hırvatistan’da %19, 
Kosova’da %81), kayıt dışının kendini gösterdiği şekiller 
farklılaşır (Türkiye’de sözleşme olmaması, Kosova’da 
sağlık hizmetleri katkılarının ödenmemesi, Makedonya 
ve Bulgaristan’da elden alınan maaşlar, Arnavutluk’ta 
kayıtsız işletmeler) ve kayıt dışı ekonominin GSYH’ye 
oranının tahmini istatistikleri çeşitlilik gösterir.

→ Kayıt dışı ekonomide yer almak kültürel ve sosyal 
hayatla ve hatta eğitim düzeyiyle doğrudan bağlantılı 
ve iç içedir. Bu yüzden kayıt dışı ekonomiyle mücadele 
sadece mali politikalarla yürütülmemeli, kapsayıcı bir 
sosyal politikayı da içermelidir.

→ Kayıtlı sektörde çalışmak Bosna Hersek, Arnavutluk 
ve Türkiye’de kayıt dışı sektörlerde çalışmaktan çok 
daha yüksek gelir sağlarken Makedonya, Sırbistan ve 
Karadağ’da nispeten yüksek, Kosova ve Bulgaristan’da 
ise aynı düzeyde veya daha düşük gelir getirir. Kayıt 
dışı ekonominin yaygınlığı sistematik yolsuzluk, kamu 
kurumlarına güvensizlik ve bazı durumlarda muğlak milli 
kimlikle birleşince vergi ahlakını değiştirmiş ve devlet 
gelirlerini azaltmıştır.

Bu yayın AB ve Merkezi Avrupa İnisiyatifi’nin (CEI) mali desteğiyle 
üretilmiştir. Bu yayının içeriği tamamen SELDI’ye aittir ve AB ve CEI’nin 
görüşlerini hiçbir şekilde yansıtmaz.  Yayın, SELDI partnerlerinin bireysel 
görüşlerini de yansıtmayabilir. 

Ekonomi dinamiklerinin ve mali politikaların analizi ve 
öngörülebilmesi için kayıt dışı ekonominin ölçülmesi 
ve denetlenmesi gerekir. Kayıt dışı ekonomi için kul-
lanılan terimler ve kayıt dışı ekonominin ölçülmesi 
ülkeden ülkeye değişse de, genel kabule göre kurum-
sal eksikliklere karşı ekonomik etkinlikleri gizlemek 
rasyonel bir yaklaşımdır. Yolsuzluksa kayıtlı ve kayıt 
dışı ekonominin ayrım noktasında gerçekleşir. Aktör-
ler gizli kalmak, kaidelere uymamak veya yasallaşma 
işleminin ucuz ve pürüzsüz işlemesi için yolsuzluğa 
başvurabilirler. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kayıt 
dışı ekonomi verileri kamuoyunun erişimine açık de-
ğildir; talep edildiği takdirde ise uzun bir gecikmeden 
sonra ulaşılabilir. Dolayısıyla bu ülkelerin gerçek GS-
YH’lerinin anlaşılması için alternatif yöntemler kulla-
nılmalıdır.1 Bu rapor, 2016 SELDI Kayıt Dışı Ekonomi 
Anketi’nin sonuçlarına2 dayanarak Güneydoğu Avrupa 

1 Örneğin: Profesör Colin Williams’ın beyan edilmemiş etkin-
liklerin doğrudan metotlarla değerlendirilmesi veya Profesör 
Friedrich Schneider’in doğrudan metotlara dayalı karşılaştır-
malı değerlendirmesi. İki yaklaşım da yakın zamanda Avrupa 
Komisyonu tarafından benimsenmiştir.

2  Bu çalışma bir SELDI araştırması olan Güneydoğu Avrupa’da 
Kayıt Dışı Ekonomi ve İyi Yönetişim: 2016 Bölge Değer-
lendirme Raporu’na dayanarak hazırlanmıştır. Kullanılan 
yöntem Demokrasi Çalışmaları Merkezince (CSD) gelişti-
rilmiştir; Bulgaristan Ulusal Kayıt Dışı Ekonomi İndeksinde 
kullanılanla aynıdır. Bkz. CSD (2016), Hidden Economy In-
dexes in Bulgaria 2002 – 2015: Results and Methodological 
Notes, Center for the Study of Democracy, Sofia, 2016. 
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ülkelerinde3 kayıt dışı ekonominin özellikleri ve büyük-
lüğünün değerlendirilmesine katkı sunar.

Makroekonomik Performans ve 
Kayıt Dışı Ekonomi
Son 15 yıldır bütün SELDI ülkeleri %3-4 oranında kişi 
başına düşen GSYH büyüme sağlamıştır; ancak bu 
oran ne AB’yle yakınlaşmayı hızlandırmaya ne de 
kayıt dışı ekonomi ve yolsuzlukla mücadele için uy-
gun ortamı hazırlamaya yeterlidir. 2000 yılından beri 
bölge ülkeleri sürekli olarak düşük iş gücüne katılımla4 

karşı karşıyadır (en düşük %41’le Kosova, en yüksek 
%56’yle Makedonya). Romanya, Arnavutluk ve Sırbis-
tan’da istihdam oranı 2000’den beri düşmekte; Make-
donya ve Bulgaristan 2008 kriziyle gerçekleşen ufak 

dalgalanmalar haricinde dengede seyretmektedir. Cin-
siyet faktörü Kosova ve Bosna Hersek’te çok etkilidir.5 

Kadınların işgücüne katılımında en yüksek oran 
2014’te %48.6 ile Bulgaristan’da gözlenmiştir. 

Bölgede, işsizlik ciddi bir kaygıdır ve AB28 (EU28) 
ortalamasının çok üzerindedir. Daha tehlikeli olansa 
uzun süreli işsizlik ve genç işsizliğidir. Bosna Hersek 
ve Kosova’nın genç işsizliği oranları Yunanistan’dan 
yüksek ve İspanya’ya yakındır ki, bu iki ülke Küresel 
Ekonomik Kriz sonrasında AB’nin en kötü işleyen eko-
nomileridir. Uzun süreli işsizlik Bosna Hersek’te %90 
oranındayken Batı Balkan ülkelerinde %70-80 civarın-
dadır. Bu demek oluyor ki toplumun önemli bir kısmı 
soyutlanmakta, göçmen dövizine (remittance) veya 
kayıt dışı ekonomiye muhtaç bırakılmakta ve yoksul-
luğa maruz kalmaktadır (Şekil 1). Bölgede çoğu hane 

3 Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye’yi içermektedir. Bu 
çalışmada bu ülkelere yer yer SELDI Ülkeleri, Güneydoğu Avrupa ülkeleri veya Balkan ülkeleri denmektedir. Batı Balkan ülkeleri 
ise AB-dışı Balkan ülkeleri için kullanılmaktadır. 

4  15 yaş üstü nüfusu da içermektedir.
5  Kosova: 15 yaş üstü kadınların %21’i ve 20-64 yaş arası kadınların %24’ü işgücüdür; ancak bunların sadece %14’ü istihdamlıdır. 

Bosna Hersek: 20-64 yaş aralığında aktif %46, %32’lik oranda istihdam edilmiştir. 

Şekil 1. Kişi Başına Düşen GSYH (USD) ve İşsizlik Oranları

Kaynak: Dünya Bankası
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halkı geçimleri için hala geleneksel ekonomiye dayan-
maktadır (kendi yiyeceklerini yetiştirme ve takas).

Geçiş aşamasındaki ülkelerin çoğunda olduğu gibi 
Güneydoğu Avrupa ülkelerinde de dış göç işsizlik ve 
yoksulluğu hafifletmekte büyük rol oynamıştır. SELDI 
ülkelerine giren göçmen dövizinde her %1’lik artış is-
tihdam oranında % 1.8’lik düşüşe neden olur. Yapılan 
çalışmalar gösteriyor ki, Güneydoğu Avrupa ülkelerine 
giren göçmen döviziyle kayıt dışı istihdam ve kayıt dışı 
ekonomi arasında pozitif korelasyon vardır6. Göçmen 
dövizi iç tüketimi arttırır, sosyal güvenlik ağı görevi 
görür (daha riskli olan kayıt dışı istihdamı teşvik eder) 
ve çoğunlukla kayıt dışı kalacak iç yatırım ve girişim-
ciliği destekler. Göçmenler de gittikleri Avrupa ülke-
sinde çoğunlukla kayıt dışı istihdam edilir. Arnavutluk 
ve Bosna Hersek göçmen dövizi girdisinde görece bir 
düşüş yaşamışsa da GSYH’deki oranı hala yüksektir. 
2000 yılında göçmen dövizinin GSYH’deki oranı Bosna 
Hersek’te %29, Arnavutluk’ta ise %16,5’ti. Bu oranlar 
2015’te %11 ve %9’a düşmüştür. 2005’ten beri göçmen 
dövizinde bölgedeki lider ülke Kosova’dır; 2005’te GS-
YH’nin %18,8’ini oluşturan göçmen dövizi 2015 yılında 
da %16,7’de seyretmiştir. Bu konuda Kosova dünya ça-
pında 19. ve Sırbistan 39. sıradadır7.

Vergi Ödemeleri ve  
Kayıt Dışı Ekonomi
Güneydoğu Avrupa’da vatandaşlar sıklıkla vergilerden 
kısmen veya tamamen kaçmayı dener. Bunun başlıca 
sebebi ortak mallar ve hizmetlerden bedava yararlan-
manın yüksek marjinal faydası ve yakalandıkları takdirde 
alacakları cezanın vergi maliyetinden düşük olmasıdır. 

Schneider’in Gölge Ekonomi çalışmasına göre Güney-
doğu Avrupa ülkelerinde vergi ve sosyal güvenliğe 
katkı oranları %35 - %52 arasındadır8. Dünya Bankası 
Doğu Avrupa ve Orta Asya Girişimcilik anketine katı-
lan çoğu şirket sahibi (%17,8) işletmelerin karşısındaki 
en büyük engeli vergi olarak tanımlamıştır. Karadağ 
(%38), Romanya (%43) ve Türkiye (%37,4) ile Güney-
doğu Avrupa ortalaması (%19,5), Avrupa ve Orta 
Asya ortalamasının (%19,5) çok üzerindedir. Sırbistan 
(%16,1) bölge ortalamasından düşük olsa da dünya 
ortalamasının (%12,1) üzerindedir. SELDI 2016 Kayıt 
Dışı Ekonomi Anketi bulguları yüksek vergi oranlarıyla 
kayıt dışılık arasında doğrudan bir bağın varlığını sor-
gulatır niteliktedir. Bölgede en yüksek vergi oranlarına 
sahip Hırvatistan kayıt dışılığın en düşük olduğu ülkey-
ken, en düşük vergi oranlarına sahip Kosova kayıt dışı-
lığın en yüksek olduğu ülkedir (Şekil 2 ve 3).

6  A. Ivlevs: Remittances and informal employment: evidence from transition economies (İşçi Dövizi ve Kayıt Dışı İstihdam: Geçiş 
Ekonomilerinden Örnekler) yayımlanmamış çalışma, 2014. 

7  Data from the World Bank. (Dünya Bankası Verisi)
8  Schneider, Friedrich , Buehn, Andreas and Montenegro, Claudio E.,  New Estimates for the Shadow Economies all over the 

World (Dünya Çapındaki Hayalet Ekonomiler İçin Yeni Tahminler), 2010. 

Şekil 2. Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İçin Seçilmiş Vergi Oranları, 2015

Kaynak: Trading Economics, tradingeconomics.com
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işlemlerini engel olarak görmektedir, Bulgaristan’da 
vergiler düşük ancak KOBİ işlemleri çok masraflıdır ve 
Bosna Hersek’te girift devlet yapısı, çekişen kurumlar 
ve siyasi istikrarsızlık sebebiyle vergi işlemleri son de-
rece karmaşıktır.13 

Farklı vergi türlerinden elde edilen gelir oranlarında 
görülen çeşitlilik Güneydoğu Avrupa ve AB arasındaki 
temel bir ayrıma işaret eder: AB’de bireylerin ödedi-
ği verginin toplamı iş dünyasının ödediği vergiyi aşar. 
2012’de Güneydoğu Avrupa’da kişisel gelir vergisinin 
GSYH içindeki oranı %2,05 (Makedonya ve Bosna Her-
sek) ile %4,61 (Sırbistan) arasındaydı. Bölgede gelir 
olduğundan düşük bildirilmekte ve dolayısıyla sosyal 
güvenlik primleri de düşük gözükmektedir. Güneydo-
ğu Avrupa ülkelerinin sosyal güvenlik sistemleri birbir-
lerinden çok farklıdır. Bu alanda en düşük yatırım ora-
nı Arnavutluk’ta (GSYH’nin %4’ü), en yüksek yatırım 
oranı ise Bosna Hersek’tedir (GSYH’nin %16’sı); ve bu 

9  Örneklem büyüklüğü: Arnavutluk (1050), Bosnia Hersek (1007), Bulgaristan (1008), Makedonya (1001), Hırvatistan (955), 
Kosova (1000), Sırbistan (1061), Karadağ (1040) ve Türkiye (1219). Saha araştırması Ocak – Şubat 2016 arasında uzman 
anketörlerce gerçekleştirilmiştir. Metodoloji üzerine daha fazla bilgi talep üzerine SELDI Sekreterliğinden edinilebilir. 

10  Hanousek, J. and Palda, F., 2003. Why people evade taxes in the Czech and Slovak Republics: A tale of twins. The Informal 
Economy in the EU Accession Countries: Size, Scope, Trends and Challenges to the Process of EU Enlargement. Sofia: CSD, 
pp.139-174. (Çek ve Slovak Cumhuriyetlerinde İnsanlar Neden Vergiden Kaçıyor: İkizlerin Hikayesi. AB Katılım Sürecindeki 
Ülkelerde Kayıt Dışı Ekonomi: AB Genişlemesi Sürecinin Boyutu, Kapsamı, Akımları ve Zorlukları. Sofia: CSD, ss.139-174.)

11  Riinvest Institute, , ‘To pay or not to pay- A business perspective of informality in Kosovo’, 2013 (‘Ödemek ya da Ödememek: 
Kosova’da Kayıt Dışılığa İş Sektöründen Bakış ) http://www.fesprishtina.org/wb/media/Publications/2013/BUSINESS_
INFORMALITY__ENG_FINAL.pdf  

12  Feld, Lars and Frey, Bruno, ‘Vergi Kaçakçılığı, Vergi Affı ve Psikolojik Vergi Sözleşmesi’, 2007.
13 Sırbistan’da maaş için ödenen vergi Bosna Hersek’tekinden çok farklıdır: Net aylık ücretin, sırasıyla %56’sı ve %73’ü.

Yüksek vergi oranları ile düşük kayıt dışı ekonomi 
arasındaki bu çelişki daha önce İskandinav ülkeleri 
ve Güney Avrupa ülkeleri karşılaştırmasında ortaya 
konmuşsa da halihazırdaki çalışmanın örnekleri yakın 
zamana kadar tek federasyonda bulunan ve birbirine 
benzer ülkelerdir. Bu sonuçlar gelir düzeyi, vergi ah-
lakı ve kamu hizmetleri memnuniyeti gibi etkenlerle 
açıklanabilir.10 Vergi ahlakı; kurum kalitesi, kurumlara 
güven ve diğerlerinin ne yapacağı üzerine beklenti-
lerle şekillenir.11 Vergi kaçırma ise eğitim, coğrafya ve 
yaş gibi faktörlerin etkilediği, vatandaş ve otoriteler 
arasında yapılmış psikolojik bir vergi sözleşmesi ola-
rak değerlendirilebilir.12 Eğer işgücünün yarısı 15 yıl 
boyunca resmi sosyal güvenliğin dışında yer alırsa 
(Türkiye ve Bosna Hersek’te olduğu gibi) yeni nesle 
bir tutum yerleşecek ve bu tutum kurumlara güveni 
ezici bir biçimde düşürecektir. Güneydoğu Avrupa’da 
vergiler düşük olsa da idari maliyetleri bu avantajı yok 
edebilir: Arnavutluk’ta çoğu şirket vergileri değil vergi 

Şekil 3. Kayıt Dışı Ekonomide İstihdam (aşağıdakilerden en az birinin geçerli olduğu ücretli bir işte 
çalışanların yüzdesi)

Kaynak: SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi8
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veriler çalışanlarca ödenen sosyal güvenlik oranıyla 
uyumludur (vergilendirilebilecek gelirin Arnavutluk’ta 
%11,2’si ve Bosna Hersek’te %31’i). Bu durum kişisel 
gelir vergisi ve sosyal güvenlik primiyle KDV arasındaki 
büyük farkla da açıklanabilir. Ayrıca şirketlerin vergi-
den kaçmak için kullanabilecekleri yasal kanallar mev-
cutken vergi yükünü hafifletmek isteyen bireylerin 
vergi kaçakçılığından başka alternatifi yoktur.

Güneydoğu Avrupa Kayıt Dışı 
Ekonomi Modelleri

Kayıt dışı ekonomik etkinliğin yaygınlığında görülen 
fark (Şekil 3), kayıt dışılığı gözlemlediğimiz modeller-
de ve mücadele yöntemlerinde de kendini gösterir. 
Sözleşmesiz çalışan işçilerin oranında, örneğin, ül-
keler arasındaki fark çok büyüktür. Oranlar Hırvatis-
tan, Makedonya, Bulgaristan ve Bosna Hersek’te dü-
şükken (%5’in altında) Arnavutluk, Sırbistan ve Kara-
dağ’da (sırasıyla %15, %17 ve %11) bölge ortalamasına 
(%15) daha yakındır. En yüksek oranlar Türkiye (%41) 
ve Kosova’dadır (%31). Türkiye’deki kayıt dışı istihda-
mın yarısından fazlası resmi sözleşme yapılmaması 
suretiyle gerçekleşir çünkü işverenler sosyal güvenlik 

primi ödemesinden kaçmaktadır. Sırbistan, Kosova ve 
Arnavutluk’taki kayıt dışı istihdamın üçte biri de yine 
resmi sözleşme yapılmamasından kaynaklanır. Resmi 
sözleşme yokluğu yalnızca kayıt dışı istihdama ve ver-
gi kaçırmaya değil, işgücü piyasasının verimsizliğine, 
güvencesizliğe ve yargı sistemine olan güvenin düşük-
lüğüne de işaret eder. Sözleşmesiz işçiler çoğunlukla 
ek ücret olmaksızın uzun mesai yaparak, hastalık izni 
alamadan ve terfi vaadi olmadan çalışmaktadır. İşten 
ayrılmaya karar veren işçi, o ayki maaşını kaybedecek 
veya sözleşmede anlaşılandan düşük bir ücrete razı 
olacaktır. Bulgaristan bu konuda bölgeye olumlu bir 
örnektir: Sözleşmesiz işçi çalıştırmayla mücadeleye 
AB uyum sürecinden önce başlamış, bu süreçte söz-
leşmelere tescil zorunluluğu getirmiş ve işletmeleri 
yoğun denetime tabi tutmuştur.

Kayıt dışı istihdam edilmiş Kosovalıların tamamına 
yakını (%87) sağlık sigortası primi ödemelerinden kaç-
maktadır. Bu davranışın sebebi Kosova vatandaşları-
nın sağlık hizmetlerine erişimi ve hizmet kalitesindeki 
eşitsizlikler (özellik küçük köylerde yaşayanlar için) ve 
yerleşmiş yolsuzluktur.14 Bölgede sağlık hizmetlerini 
fonlamada büyük engellerle karşılaşan diğer iki ülke 
Karadağ ve Arnavutluk’tur. Bu ülkelerde kayıt dışı is-

Şekil 4. Güneydoğu Avrupa’da Görülen Kayıt Dışı İstihdam Çeşitleri

Kaynak: SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi
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12 Sırbistan ve Bosna Hersek‘te maaşlar üzerinden ödenenen vergiler birbirinden çok farklıdır: net maaşlar üstünden sırasıyla 
%56 ve %73.

14  Uka, Fitim. “Satisfaction with Health care Services and Perceptions on Presence of Corruption”. (Sağlık Hizmetlerinden 
Yararlanma ve Yolsuzluk Algısı”). UNDP.
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tihdam edilmiş her üç kişiden biri sağlık ve sosyal gü-
venlik primlerini hiç ödememektedir. 

SELDI ülkelerinde işçilerin %20’si elden maaş almak-
tadır; yani otoritelere ibraz edilen ve sözleşmelerde 
yer alan miktardan daha fazla para kazanırlar. Bu ko-
nuda öne çıkan ülkeler %40’la Türkiye ve %8’le Hırva-
tistan’dır. Türkiye’de kayıt dışı istihdamlı çalışanların 
yarısı sosyal güvenlik primlerini asgari ücret üzerinden 
ödeyerek gerçek maaşlarını saklamaktadır. Sırbistan 
ve Bosna Herksek için de sorun benzerdir; kayıt dışı 
istihdamlı çalışanların %35 ile %38’i, sosyal güvenlik 
primini asgari ücret üzerinden ödemektedir. Make-
donya’da da çalışanların üçte biri aynı yöntemi kullan-
maktadır15.
 
Kayıt dışı istihdam bazı durumlarda bir tercih de olsa 
çoğunlukla güçlü sosyal ağlar belirli bir vergi ahlakı 
oluşturur. Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kayıt dışı 
istihdamlı çalışanlar görece gençtir (ortalamadan iki 
yaş daha genç), çoğunlukla erkektir (%62) ve kendileri 
gibi otoritelerden gizlenmiş ücretle çalışan kişileri ta-
nırlar. Yaş farkının sebebi, gençlerin (30 yaş altı) kayıt 
dışı istihdama olan rağbetidir. Bu bulgu politika yapımı 
açısından çok önemlidir çünkü bugüne kadar üretilmiş 
politikalar bireysel faaliyetlere odaklanmış (istihdam 
ve gelir bildirimi gibi) ve bu olgunun toplumsal dina-
miklerini göz ardı etmiştir.

SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi inanılanın aksi-
ne Güneydoğu Avrupa ülkelerinde kayıtlı ekonomiden 
sağlanan gelirin kayıt dışı ekonomiden fazla olduğunu 
kanıtlamıştır. Bu fark Bosna Hersek’te %50’yi bulurken 
Arnavutluk’ta %30’dur. Şaşırtıcı biçimde, Bulgaristan 
ve Kosova’da kayıt dışı ekonomide sağlanan gelir ka-
yıtlı ekonomide sağlanandan yüksektir. Bu durum, 
vergilendirme politikalarında ciddi sıkıntılara ve yük-
sek gelir gruplarında bile resmi ekonomiye katılım ve 
güvenin düşüklüğüne işaret eder (Şekil 5). 

Yüksek gelirli işlerde çalışanlar genelde en az yüksek 
lisans düzeyinde eğitimlidir ve kayıtlı ekonomide yer 
alırlar. Karadağ’da kayıt dışı istihdam edilmiş en düşük 
onda birin ücret primi kayıtlı ekonomideki en düşük 
onda birin %36’sı kadardır16. Daha yüksek gelirli grup-
lara geçtikçe fark azalır ama asla yok olmaz ve kayıt 
dışı ekonomide elde edilen gelir hiçbir zaman kayıtlı-
dakini aşmaz. 

SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi’nin ortaya koy-
duğu sonuçlara göre, Güneydoğu Avrupa ülkelerinde 
kayıt dışı ekonomide çalışma saatleri kayıtlı ekono-
miye göre daha uzundur, çalışanlar evlerde ve özel 
çiftliklerde çalışmaktadır ve toplumsal hayata olumlu 
bakmaktadır (peşin hükümlü değildirler ve toplumda 
ahlaki bir kriz olmadığına inanırlar). Ülke ortalamasına 
göre daha az mutlu olmalarına rağmen kendilerini öz-

15  Vur ve Iskala – Makedonya’da Kayıt Dışı İstihdam Dinamikleri, CSD ve CRPM, Politika Özeti No. 31, Kasım 2014, ss. 11.
16  UNDP, UNDP, National Human Development Report for Montenegro, Informal work: from challenges to solutions, 2016. 

(Karadağ Ulusal İnsani Gelişme Raporu, Kayıt Dışı İstihdam: Engellerden Çözümlere) 

Şekil 5. Kayıtlı Ekonomi ve Kayıt Dışı Ekonomi Eğitimli İşçi Ücret Primi Oranı

Kaynak: SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi
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deşleştirdikleri toplumsal konum bundan etkilenmez. 
Makedonya ise istisnadır; burada kayıt dışı istihdam 
kişilerin toplumsal konumları bakımından özgüvenle-
rini ciddi şekilde zedelemektedir. 

Güneydoğu Avrupa’da kayıt dışı istihdamlılar yol-
suzluk baskısına daha sık maruz kalırlar: İş (uygun-
suzlukların tespit edildiği ve ceza verilen teftişler) ve 
özel hayat kökenli durumlar (sağlık, finans ve eğitim 
hizmetleri için sosyal ve sağlık güvencesi vergisi ya 
ödenmeli ya da bu hizmetler el altından edinilmelidir) 
bu baskının kaynağıdır. Bölgede ortalama olarak yol-
suzluk baskısı farkı %5’tir; ancak Bosna Hersek’te %25 
ve Karadağ’da %14’tür (Şekil 6). Yolsuzluk baskısı alım 
gücüyle de alakalıdır; zira işsizler yolsuzluk baskısına 
en az maruz kalan gruptur. 

SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi’nin kilit bulgu-
larından birisi de kayıt dışı ekonominin toplum ve 
piyasayla iç içe geçmiş oluşudur. Söz konusu bulgu, 
politikaların öncelik sırasına konmasını ve hukukun 
üstünlüğünü gerektirir. Kuruluşundan beri kayıtlı olan 
firmalara kıyasla kayıt dışı başlayıp bir süre gizli çalış-
mış firmalar daha yüksek yıllık satış yapmış, istihdam ve 
verim açısından yüksek büyüme oranları göstermiştir.17 
Kuruluş sürecindeki şirketlere yapılan sıkı kontroller bu 
şirketlerin gelişmesine zarar verir. Sıkı işçi ve vergi de-

17  Williams, C.C., Martinez-Perez, A. and Kedir, A.M., 2016. Informal entrepreneurship in developing economies: the impacts 
of starting-up unregistered on firm performance. Entrepreneurship Theory and Practice. (Gelişen Ekonomilerde Kayıt Dışı 
Girişimcilik: Kayıt dışı başlamanın şirket performansı üzerine etkisi. ) 

18 UNDP, Natial Human Development Report for Montenegro, Informal work: from challenges to solutions, 2016. (UNDP, Karadağ 
Ulusal İnsani Gelişme Raporu, Kayıt Dışı İstihdam: Engellerden çözümlere.)

Şekil 6. Yolsuzluk Baskısı (istihdam durumuna göre verilen oranlar)

Kaynak: SELDI 2016 Kayıt Dışı Ekonomi Anketi
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netimleri genelde yalnızca yolsuzluk baskısı yaratmaya, 
işin gizlenmesine ve çalışanların yoksullaşmasına sebep 
olur. Dolayısıyla, kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alın-
ması yoluna gidilmesi daha etkili bir çözümdür. 

Asgari Ücretin Rolü

Çalışmanın bir bulgusu da asgari ücret uygulaması-
nın araştırma yapılan ülkelerden yalnızca ikisi için bir 
ekonomi politikası olarak anlamlı olmasıdır (resmi 
sözleşmeliler için gelirin bir alt sınırını oluşturmasının 
yanında). Bu iki ülke, Türkiye ve Arnavutluk’tur: Bu ül-
kelerde çalışanların sırasıyla %26’sı ve %28’i asgari üc-
retle çalışıyorsa da çalışanların %39’u ve %70’i sosyal 
güvenlik primini asgari ücret üzerinden ödemektedir 
(Şekil 7). Diğer ülkelerde asgari ücretle çalışan işçi ora-
nı %2 (Kosova) ile %11 (Hırvatistan) arasında değişir; 
yalnızca Sırbistan’da daha yüksek maaş aldıkları halde 
asgari ücret ibraz ederek primlerini ödeyenlerin sayısı 
önemli seviyede yüksektir (%22). Bazı ülkelerde kamu 
hizmetlerinin fiyatları ve bazı kamu çalışanlarının ma-
aşları da asgari ücret üzerinden belirlenir.

Asgari ücret yükseltilerek aslında kamu geliri yükselti-
lir, böylelikle kamu idaresine daha büyük kaynak ayrı-
lır. Karadağ’ın 2016 İnsani Gelişmişlik Raporu’na18 göre 
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resmi olmayan işlerde çalışanlara asgari ücret şartının 
sıkı uygulanışı kendi işinde çalışan insanlara (en düşük 
onda birlik grubun çoğunluğu) ciddi bir yük getirebi-
lir zira beraberinde gelen resmi ödemeleri yapmaları 
gerekir. Bu nedenle bölgedeki karar alıcılar gelir dü-
zeylerini dikkatle incelemelidir. Asgari ücreti artırmak 
düşük gelir gruplarının refah düzeyini olumsuz etkile-
yebilir çünkü asgari ücrete göre belirlenen sosyal hiz-

metler (sağlık hizmetleri, kreş ücretleri ve çeşitli idari 
hizmet ücretleri) de böylece pahalanır.

Şubat 2016 verisine göre, Sırbistan’da asgari ücretin 
ülkedeki ortalama ücrete oranı %50,1’dir ve uluslara-
rası karşılaştırmalara göre bu çok yüksek bir orandır. 
Bu orana 2012 yılı Sırbistan parlamento seçimlerinde 
iktidar koalisyonuna destek olmaları için sendikalara 
verilen hükümet imtiyazıyla ulaşılmıştır. Yüksek asgari 
ücret, düşük vasıflı işgücü talebini düşürmüş ve işlet-
meler arasında kurallara riayetsizlik yaratmıştır. Do-
layısıyla resmi istihdam düşerken kayıt dışı istihdam 
artmıştır. Yüksek asgari ücretin getirdiği yüksek sosyal 
güvenlik primleri insanların gelirlerini saklamalarına 
sebep olmuştur. Bu durum bütçe hesaplı yardımlarla 
da önlenememiş ve kayıt dışı çalışan düşük gelirli işçi-
lerin resmileşmesini de engellemiştir19. 

Politika Önerileri

• Bütün ulusal istatistik kurumları kayıt dışı ekono-
minin GSYH’ye eklenmesi için Eurostat/OECD me-
todolojisini benimsemelidir. Kayıt dışı faaliyetleri 
ve ekonomi sektörüne etkisini açıklayan düzenli ve 
kapsayıcı çalışmalar yayımlanmalıdır. Uluslararası 
ticaret, kaçakçılık ve ticaret bağlantılı vergi kaçak-
çılığının incelenmesinde ayna istatistikleri kullanıl-
malıdır. 

19  J. Koettl, Does formal work pay in Serbia? The role of labour taxes and social benefit design in providing disincentives for 
formal work, Technical Note, World Bank, 2010, p. 9. (Sırbistan’da Resmi İşlerde Para Var mı? İşçi vergisi ve sosyal yardım 
sisteminin resmi işlerden caydırmadaki rolü. Technical Note, Dünya Bankası, ss. 9.)

Şekil 8. Güneydoğu Avrupa’da Asgari Ücret 
Dinamikleri (2012 – 2016 için yılda ikişer kere 
hesaplanmış)

Kaynak: Eurostat, 2016
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Şekil 7. Güneydoğu Avrupa’da Asgari Ücretin Kişisel Gelir ve Sosyal Güvenlik Ödemelerindeki Rolü

Source: SELDI Hidden Economy Survey, 2016.
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• Reformlar öncelik sırasına konmalıdır. Sosyal açı-
dan en olumsuz etkiye sahip olduğu için vergi boş-
luğu alanına öncelik verilmelidir. Reform yapılacak 
alanlara özel sektör ve vatandaşlarla yakından isti-
şare edilerek karar verilmelidir; böylelikle toplum 
reform sürecine dahil olacak ve kurumlara olan 
güven artacaktır. Şimdiye kadar reform çabaları te-
peden geldiği için, Arnavutluk ve Bosna Hersek’te 
olduğu gibi, iş dünyası ve vatandaşların direnişiyle 
karşılaşılmıştır. 

• İzlenecek politikalar ekonomik değer zincirlerini, 
aktörleri ve ilişkileri gruplar halinde resmileştir-
meyi hedeflemelidir. Güneydoğu Avrupa’da kayıt 
dışı istihdam yalnızca bireysel faydayı arttırmak 
için rasyonel bir tercih olmaktan çıkmış, toplumsal, 
kültürel ve eğitimsel olarak yerleşmiş bir durum-
dur. Bu yüzden kayıt dışı ekonomiyle mücadele sa-
dece mali politikalara odaklanmamalı, kapsayıcı bir 
sosyal politikayı da içermelidir.

• Göçmen dövizinin kayıt dışı ekonomide önemli bir 
yatırım kaynağı olduğu ülkelerde dövizin trans-
ferini kolaylaştıran, yerli girişimcilikle, kalkınma 

projeleriyle ve yabancı yatırımcı programlarıyla 
da uyumlu tasarılar ülke dışında çalışan işçilerin 
resmileşmesi için özel bir teşvik olacaktır. Gelen 
göçmen dövizleri çoğunlukla Güneydoğu Avrupa 
ülkelerindeki ve AB üyesi ülkelerdeki kayıt dışı eko-
nomileri birbirine bağlar. Dolayısıyla ülkeler ortak 
çalışmalıdır.

• Kayıt dışı ekonomi analizlerinde kişisel değerlen-
dirmelerden ziyade teknolojiye, otomasyon ve 
algoritmalara dayanan sistemler oluşturulmalıdır.

• Düzenli vergi açığı değerlendirmeleri yapılmalı, 
politikalar bulgulara göre belirlenmelidir. Bulgular, 
kayıt dışı ekonominin boyutunu ve niteliklerini be-
lirten istatistiki ve bağımsız çalışmalarla da karşı-
laştırılmalıdır.

• Kayıt dışı ekonomiyle mücadele politikaları yolsuz-
lukla mücadele ve yasaların uygulanmasını geliş-
tirme çalışmalarıyla birlikte yürütülmeli ve ülkenin 
ekonomik büyüme stratejisiyle birleştirilmelidir. 
Güneydoğu Avrupa ülkeleri eğer kalıcı bir yöneti-
şim değişimi hedefliyorlarsa kişi başına düşen reel 
GSYH büyümesini en az ikiye katlamalıdır.
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