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Öz  
İşsizlik oranını etkileyen çok sayıda faktör bulunmaktadır. Çoğu 

ekonomik olan bu faktörlerden biri de vergi takozudur. Literatürdeki 
araştırmalar incelendiğinde, genellikle vergi takozunda meydana gelen bir 
artışın işsizlik oranı üzerinde arttırıcı bir etkisinin olduğu görülmektedir. Bu 
çalışmada da MSCI sınıflandırmasına göre gelişmekte olan ülke 
kategorisinde yer alan OECD ülkelerinde vergi takozu ile işsizlik oranı 
arasındaki ilişki, yatay kesitsel bağımlılık bulunduğu için Konya (2006) 
tarafından literatüre kazandırılan panel nedensellik testi ile 2000-2017 
dönemi için incelenmiştir. Test sonuçları, Macaristan, Meksika ve 
Polonya’da vergi takozundan işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin var olduğunu göstermektedir. 

 
Anahtar Kelimeler: Vergi Takozu, İşsizlik Oranı, Konya Panel 

Nedensellik Testi 
 

The Relationship between Tax Wedge and Unemployment in the  
Selected OECD Countries 

 

Abstract  
There are many factors affecting the unemployment rate. Most of these 

factors are economic. One of these economic factors is tax wedge. According 
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to the studies in the literature, it is claimed that an increase in the tax wedge 
has an increasing effect on the unemployment rate. In this study, since there 
is cross sectional dependency, tax wedge-unemployment relationship in the 
selected OECD countries, which are in the developing country category 
according to the MSCI classification, is analyzed by using Konya (2006) 
Panel Causality Test in the period of 2000-2017 with annual data. The 
empirical results show that there exists a unidirectional causality running 
from tax wedge to unemployment in Hungary, Mexico and Poland. 

 
Keywords: Tax Wedge, Unemployment, Konya Panel Causality Test 
 
JEL Classification: H25, E24, C33 
 
Giriş 
Ekonomilerin performansını değerlendirmede kullanılan temel 

göstergelerden biri işsizlik oranıdır. İşsizlik oranı birçok ekonomik, sosyal 
ve mali değişkenleri etkileyen ve bu değişkenlerden etkilenen dinamik bir 
göstergedir. İşsizlik oranının makul düzeylere çekilmesi için hangi 
değişkenlerle ilişki içinde olduğunun belirlenmesi ve bu ilişkinin düzeyinin 
tespit edilmesi oldukça önemlidir. Buradan hareketle bu çalışmada işsizlik 
oranı üzerinde güçlü bir etkisi olduğu düşünülen vergi takozunun etkileri 
araştırılmıştır.  

İşsizlik sorunu, özellikle gelişmekte olan ülkelerde sıklıkla görülen bir 
sorundur. Bu ülkelerin ekonomik ve sosyal yapıları işsizlik oranlarının kalıcı 
bir şekilde düşürülmesini engellemektedir. Özellikle üretim kapasitelerinin 
istenilen düzeyde kullanılamaması ve nüfus artış hızının yüksekliği başta 
olmak üzere birçok faktör, bu ülkelerde işsizlik sorununun yapısal bir 
görünüm kazanmasına neden olmaktadır. Literatür, vergi takozunun işsizlik 
oranı üzerinde güçlü bir etkisinin olduğuna işaret etmektedir. Bu yüzden 
başta OECD ülkeleri olmak üzere birçok ülkede vergi takozunun 
düşürülmesi sıklıkla gündeme gelmektedir. Fakat bu durum vergi gelirlerini 
azaltacağı için vergi takozunda önemli düşüşler yapmanın mali açıdan 
riskleri bulunmaktadır. 

Bazı ülkelerde çalışanların geliri arttıkça vergi takozu da artmaktadır. Bu 
durumda çalışmanın marjinal faydası azalabilir. Bu nedenle bazı 
ekonomistler, yatırım üzerindeki vergi takozunun tasarruf birikimini 
azaltacağını, daha az inovasyona/yeniliğe neden olacağını ve sonunda da 
yaşam standartlarını/kalitesini düşüreceğini savunmaktadır. Eğer vergi 
takozu tamamen işveren üzerinde kalırsa istihdam maliyetleri artacağı için 
işgücü talebi de azalabilir. İşgücü talebinin azalması işsizlik oranlarını 
arttırıcı bir etki yapabilir. Eğer işveren bu vergileri, ücretleri düşürerek telafi 
etme yolunu seçerse çalışanların geliri azalacaktır. Bu durum tüketim 
seviyesini azaltabilir. Geliri azalan çalışanlara daha fazla sosyal yardım 
harcaması yapmak gerekebilir. Sosyal yardım harcamalarının artması ise 
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çalışma arzusunu azaltmasının yanında bütçe üzerindeki yükü de arttırabilir. 
Sonuç olarak artan işgücü üzerindeki vergi ve vergi benzeri yükümlülükler 
istihdam üzerinde olumsuz bir etkiye neden olabilir (Tvrdon, 2011:274, 
Kassab, 2015:5).  

İskandinav ülkeleri incelendiğinde, yüksek vergi takozuna rağmen, düşük 
işsizlik oranlarıyla karşılaşılmaktadır. Bu durum vergi takozunun işsizlik 
üzerindeki negatif etkisini açıklayan görüşlere ters düşmektedir. Bu ülkelerin 
sosyal devlet özelliğinin oldukça gelişmiş olması, merkeziyetçi devlet 
anlayışının başarılı bir şekilde uygulanması, istihdam piyasalarının 
koordineli ve planlı çalışması yüksek istihdam vergilerinin işsizlik 
üzerindeki olumsuz etkilerini telafi edebilmektedir (Daveri ve Tabellini, 
1997). Bununla birlikte vergi takozunu oluşturan bütün bileşenlerin, işsizlik 
oranını olumsuz etkilemediği veya işsizlik oranı üzerinde herhangi bir 
etkisinin olmadığı da söylenebilir. Sosyal güvenlik kapsamında olan sağlık 
veya emeklilik ödemeleri bu kapsamda değerlendirilebilir (Blanchard ve 
Wolfers, 2000:13). 

Bu veriler ışığında çalışmanın amacı, seçilmiş OECD ülkelerinde vergi 
takozu ve işsizlik arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Çalışmada öncelikle 
vergi takozu-işsizlik oranı arasındaki ilişki teorik çerçevede ele alınmış 
sonrasında da literatürde iki değişken arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar 
özetlenmiştir. Son olarak söz konusu ilişki, Konya panel nedensellik testi 
aracılığıyla incelenerek elde edilen bulgular sonuç kısmında 
değerlendirilmiştir.  

 
1. Teorik Çerçeve 
OECD, vergi takozunu (vergi kaması), bekâr bir çalışanın ödediği vergi 

miktarı ile işverenin o işçi nedeniyle katlandığı toplam işgücü maliyeti 
arasındaki fark olarak tanımlamaktadır. Bu gösterge işgücü maliyetinin 
yüzdesi olarak ifade edilmektedir. Buradan hareketle vergi takozu, çalışan 
her birey için işverenin devlete ödemekle yükümlü olduğu vergilerin ve 
sosyal güvenlik katkılarının toplamı şeklinde de ifade edilebilir (Nar, 
2015:686). Bu toplamın içeriği yasalar tarafından belirlenmektedir ve bu 
sebeple her ülke için farklı bir miktar ortaya çıkmaktadır (Šeparović, 
2009:451). Bir başka ifadeyle vergi takozu, ücretlerin işverene maliyeti ile 
işçinin eline geçen net ücret arasındaki farka tekabül etmektedir ve sadece 
vergileri değil, vergi benzeri mali yükümlülükleri de kapsamaktadır 
(Buyrukoğlu ve Kutbay, 2016:256). Bu durumda vergi takozunun 
yükselmesi, işverenlerin maliyetlerinin artmasına sebep olmakta, işsizliği 
arttırmakta ve işgücünden çıkışları yoğunlaştırmaktadır. Vergi takozunun bu 
olumsuz etkisi bireysel emek piyasasının kurumsal özelliklerinden de 
etkilenmektedir (Dolenc ve Laporšek, 2012:301).  

Vergi takozunun ülkeden ülkeye değiştiği ve yüksek olduğunda, kişinin 
daha çok çalışmaktan vazgeçmesiyle sonuçlanan “ikame etkisi”ne yol açtığı 
bilinmektedir. İsveç, Belçika, Hollanda ve Danimarka gibi ülkelerde yüksek 
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vergi ve sosyal güvenlik ödemeleri dolayısıyla bireyler çalışarak yaratılacak 
marjinal faydanın çalışmaya değmeyeceğini düşünmektedir. Türkiye’de ise 
aynı durum işgücünün kayıt dışına yönelmesine sebep olmaktadır (Nar, 
2015:689). Bunların yanında yüksek vergi takozunun, rekabeti olumsuz 
etkileyerek yurt içi ve yurt dışı yatırımların azalmasına neden olduğu ve 
piyasa istikrarsızlıklarına yol açarak büyümeyi yavaşlattığı bilinmektedir 
(Buyrukoğlu ve Kutbay, 2016:256). 

Bilindiği gibi, işgücü geliri üzerindeki vergiler arttırıldığında (kişisel gelir 
vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri) işgücü maliyetleri artacaktır. Bu 
durum işgücü talebini azaltabilir. İşgücü talebinin azalması ise istihdam 
seviyesini düşürücü etki yapar. Aksine, vergilerdeki bir indirim işgücü 
maliyetlerini azaltacaktır (Arpaia ve Carone, 2004:4). Vergilerdeki indirimin 
sürdürülebilir olması ülkelerin mali yapılarıyla doğrudan ilgilidir. Mali 
açıdan önemli riskler taşımayan ülkeler, işgücü vergilerini düşürerek 
istihdam seviyesini arttırıcı bir politik tedbir alabilir. Ancak mali açıdan risk 
taşıyan ülkelerde istihdamı arttırmak için yapılan vergi indirimleri devlet 
bütçesini olumsuz etkileyebilir. Dolayısıyla istihdam vergilerini indirmek ile 
katlanılacak mali risk arasındaki denge çok önemlidir. 

 
Şekil 1: Vergi Takozu ve İş Gücü Piyasası 

Not: Ty-Nitelikli işgücü talebi, Ty’-Vergi takozu sonrası nitelikli işgücü talebi, Td-Düşük 
nitelikli işgücü talebi, Td’-Vergi takozu sonrası düşük nitelikli işgücü talebi, AB-Vergi takozu 
sebebiyle nitelikli çalışanlar arasındaki istihdam azalışı, CD-Vergi takozu sebebiyle düşük 
nitelikli istihdam azalışı (asgari ücrete tabi olmayan), CE-Vergi takozu sebebiyle düşük 
nitelikli istihdam azalışı (asgari ücretli) (Gora vd., 2006:8). 

 
Şekil 1’den görülebileceği üzere, işgücü arz eğrisi ne kadar elastik ise 

vergi takozunun işgücü piyasasına etkisi/zararı o kadar büyük olmaktadır. 
İşgücü arz eğrisinin dikey olduğu durumda (işgücü talep eğrisi) vergi 
takozunda meydana gelen artış, net ücretlerde düşüşle (toplam işgücü 
maliyetinde artış) karşılanmaktadır. Herhangi bir işten çıkartma olmadığı 
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durumda işçiler (ya da işverenler) tüm maliyeti yüklenmiştir. İşgücü arzının 
yatay olduğu durumda işçiler ücretlerde herhangi bir azalmayı kabul edecek 
durumda değildir. Vergi yükü bu durumda tamamen işverenler üzerindedir 
ve ilgili talep eğrisi dikleştikçe işverenler işgücü maliyetinin yükselişini 
istihdamı daha az düşürerek kabul etmektedir  (Gora vd., 2006:7).  

 
2. Literatür İncelemesi 
Literatürde işgücünün vergilendirilmesi ve bu vergilendirmenin işgücü 

üzerinde yarattığı etkinin regresyon modelleriyle incelendiği çalışmalar 
1990’lı yıllara kadar uzanmaktadır. Bu çalışmalardan ilkinde Alesine ve 
Perotti (1994), işgücü üzerindeki vergilerin işsizlik üzerindeki etkisini ele 
almışlardır. Çalışmada iş gücünün vergilendirilmesi ve bu yüklerin işgücüne 
etkileri konusunda teorik bir model sunulmuş ve bu modelin sağlaması panel 
veri analiziyle 14 OECD ülkesi incelenerek yapılmıştır. Çalışmada refahın 
arttırılmasına ve gelir dağılımının düzeltilmesine yönelik olarak 
gerçekleştirilen ve işgücü üzerine konulan vergilerle finanse edilen 
düzenlemenin, işgücü birim maliyetlerini yükselttiği, rekabete zarar verdiği 
ve işsizliği arttırıcı bir etki yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. 

Sigorta prim maliyeti, toplam işgücü vergisi ve işsizlik oranı arasındaki 
ilişkinin İsveç özelinde ele alındığı çalışmada, sigorta primi ve toplam 
işgücü vergisindeki %1’lik artışın işgücü maliyeti ve istihdamı etkileyerek 
işsizlik oranını arttırdığı tespit edilmiştir. Buna göre, söz konusu artış 5-10 
yıllık bir dönemde işsizlik oranını %0,3 puan arttırabilir (Thomas, 1998). 
2005 yılında Dolenc ve Vodopivec, Avrupa Birliği (AB) 15 üye ülkesi, yeni 
AB üyesi ülkeler ve OECD ülkelerinde vergi takozu, istihdam ve işsizlik 
oranlarının karakteristik özelliklerini ele almıştır. OECD ülkeleri; yüksek 
işsizlik, düşük istihdam oranı ve yüksek vergi takozu olan ülkeler ile düşük 
işsizlik, yüksek istihdam ve düşük vergi takozu olan ülkeler olarak 
kategorize edilmiştir. Çalışmaya göre, AB’nin eski ve yeni üye devletlerinin 
işgücü piyasasındaki vergi yükü ortalaması OECD ortalamasından yüksektir 
ve bu durumun işsizlik oranlarını arttırıcı bir etkisi bulunmaktadır. Özellikle 
Slovenya’da oldukça yüksek bir vergi takozu olduğu ve işsizlik oranının 
azaltılması için bu takozun azaltılması gerektiği vurgulanmıştır.  

Hırvatistan’da vergi takozu yüksekliğinin işsizlik oranı üzerinde etkisinin 
olup olmadığı ve vergi takozunu düşürmenin işsizlik oranını azaltıp 
azaltmayacağının ele alındığı çalışmada, vergi takozu yüksekliğinin işsizlik 
oranını arttırıcı bir etkisinin olduğu ve işsizlik sorununun çözümü için vergi 
takozunun azaltılması gerektiği ifade edilmiştir (Šeparović, 2009). 2010 
yılında Dolenc ve Laporšek, 1999-2008 yıllarına ait verileri kullanarak 27 
AB ülkesinde vergi takozunun işsizlik oranı üzerindeki etkisini 
incelemişlerdir. Çalışmada, AB ülkeleri iki farklı grupta ele alınmıştır. 
Birinci grupta vergi takozunun ve işsizlik oranının yüksek olduğu ülkeler yer 
alırken diğer grupta söz konusu göstergelerin farklılık gösterdiği ülkeler ele 
alınmıştır. Çalışmaya göre, vergi takozunun %1 artması halinde, işsizlik 
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oranı %0,04 puan yükselmektedir. Dolayısıyla istihdam edilen kişi sayısının 
arttırılarak, işsizlik oranının düşürülmesi için vergi takozunun azaltılması 
gerektiği önerilmektedir. Aynı yazarlar ele aldıkları bir başka çalışmada da, 
vergi takozu ve istihdam seviyesi arasında istatistiki olarak güçlü bir negatif 
ilişki olduğunu AB’nin tamamı için vurgulamışlardır. Bu yüzden özellikle 
AB’nin yeni üye ülkelerinde vergi takozunun azaltılması gerektiği 
önerilmiştir (Dolenc ve Laporšek, 2012). 2003 yılındaki benzer bir 
çalışmada da vergi takozundaki %10’luk bir artışın çalışma isteğindeki 
nüfusun istihdamını %2 azaltabileceği belirtilmiştir (Nickell, 2003).  

İşgücü üzerindeki vergi maliyeti ile istihdam arasındaki ilişki Visegrad 
grup ülkeleri V4 (Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya) 
olarak anılan dört AB üyesi ülke için panel regresyon modeli ile 2000-2009 
dönemi için ele alınmıştır. Çalışmaya göre, vergi takozu ile istihdam oranı 
arasında ters yönlü bir ilişki tespit edilmiştir (Tvrdon, 2011). Lehman vd., 
2014 yılında işgücü piyasasındaki vergi takozunu ve artan oranlı vergi 
uygulamasının işsizliği azaltıcı etkisini 21 OECD ülkesi kapsamında 1998-
2008 dönemi için panel veri yöntemiyle incelemişlerdir. Çalışmada artan 
oranlı vergilemenin işgücü piyasası üzerinde birtakım zararlı etkileri olduğu 
vurgulansa da, bütünüyle daha da geliştirilebilecek bir artan oranlı vergi 
sisteminin işsizlik oranını düşürebileceği ve istihdam oranını arttırabileceği 
vurgulanmıştır. 

2016 yılında 30 OECD ülkesi için gelir vergisinin işgücü piyasasının 
performansı üzerindeki etkisi 1979-2014 verileri kullanılarak panel veri 
analiziyle ele alınmıştır. Çalışmaya göre, vergi takozu ile istihdam seviyesi 
arasında olumsuz bir ilişki bulunmaktadır. Vergi takozunun özellikle vasıfsız 
ve düşük ücretli işgücünü daha fazla etkilediği vurgulanmıştır. Diğer 
taraftan, vergi takozunun düşürülmesi istihdam piyasasını olumlu 
etkilemektedir (Attinasi vd., 2016).  

Yukarıdaki çalışmalara ilave olarak vergi takozu-işsizlik/istihdam 
arasındaki ilişki Türkçe literatürde de ele alınmıştır. Kömürcüler (2008) 
Türkiye’de istihdam sorununun en önemli sebebinin istihdam üzerindeki ağır 
vergiler olduğunu, vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin yeni iş alanları 
açılmasına engel olduğunu ve işverenleri kayıt dışına yönelttiğini 
belirtmiştir.  

Berkay (2009), Türkiye’de istihdam üzerindeki ağır yüklerinin kayıt dışı 
istihdamı tetiklediğini vurgulamıştır. Kayıt dışının artmasının, bütçe ve 
sosyal güvenlik açıklarını arttırarak aktif-pasif dengesini bozabileceğini, 
ayrıca istihdam üzerindeki mali yüklerden dolayı yapılan kesintilerin 
özellikle dar gelirli çalışanları ciddi biçimde etkileyebileceğini ve gelir 
adaletini bozabileceğini belirtmiştir. 

Dilmen (2013), Türkiye’de kayıt dışı istihdamın sosyal güvenlik prim 
gelirlerini azaltarak bütçe açıklarına neden olduğunu ve hükümetlerin bu 
açıkları işçi-işveren üzerindeki prim yükünü arttırarak gidermek istediğinde 
istemeden de olsa kayıt dışı istihdamı teşvik ettiğini belirtmiştir. İşçi ve 
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işveren üzerindeki ağır yükümlülüklerinin yatırım iklimine zarar verdiğini, 
işsizliği arttırdığını ve firmaları kayıt dışına yönelttiğini tespit etmiştir. 

Tansöker (2017), Türkiye’de yüksek vergi takozunun ücret geliri elde 
edenlerin harcanabilir gelirini çokça aşındırdığını, işveren maliyetlerini 
arttırdığını ve işletmeleri kayıt dışına taşıdığını tespit etmiştir. Bu bağlamda 
Türkiye’nin prim yükü/vergi takozu açısından OECD ülkelerinden daha 
yüksek yüklere sahip olduğunu belirlemiştir. 

Kutbay vd. (2018), Türkiye’de 1988-2015 altı aylık verilerine dayalı 
olarak asgari ücret üzerindeki vergi takozunun işsizliğe olan etkisini 
nedensellik ve eşbütünleşme testleriyle incelemiş ve vergi takozundaki 
%1’lik artışın, işsizlik oranını %0,71, asgari ücretteki bir birimlik artışın ise 
işsizlik oranını 0,002 birim arttırdığını tespit etmiştir. Çalışmada asgari 
ücretin azaltılması yerine asgari ücret üzerinden hesaplanan ve işçi-işveren 
üzerinde vergi takozunun artmasına neden olan vergi ve benzeri kalemlerin 
düşük oranlarda tutulmasını ve devlet tarafından desteklenmesi 
savunulmuştur. 

İşsizlik oranının artmasında ekonomik ve ekonomik olmayan birçok 
faktörün etkisi vardır. Bu faktörlerden biri de vergilerdir. Vergi takozundaki 
bir artış işgücü maliyetini arttıracağı için işsizlik oranını dolaylı olarak 
etkileyebilir. Literatür, vergi takozundaki artış ve/veya mevcut vergi 
takozunun yüksekliğinin istihdam oranını negatif etkileyerek işsizlik oranını 
arttırdığını ortaya koymaktadır. Dolayısıyla vergi takozuyla işsizlik oranı 
arasında genellikle doğrusal bir ilişki tespit edilmiştir. 

 
3. Konya (2006) Panel Nedensellik Testi 
Bu çalışmada Konya (2006) tarafından literatüre kazandırılan hem yatay 

kesitsel bağımlılığı hem de heterojenliği dikkate alan panel nedensellik testi 
kullanılmıştır. Bu testin diğer bir avantajı ise birim kök ve eşbütünleşme 
testlerinin önsel olarak yapılmasına gereksinim duymaması, değişkenlerin 
düzey hallerinde denklem sisteminde kullanılabilmesidir. Konya (2006) 
nedensellik testini uygulamak için aşağıdaki denklem sistemi tahmin edilir:  
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Burada , , veT N l  sırasıyla panelin zaman boyutunu, paneldeki kesit 
sayısını ve her kesit için uygun gecikme sayısını göstermektedir. Bireysel 
regresyonlar arasındaki tek bağlantı sistem içindeki eşzamanlı korelasyondur 
ve bu korelasyonun varlığı sebebiyle Zellner’ın (1962) görünürde ilişkisiz 
tahmincisi, en küçük kareler tahmincisine göre daha etkin olacaktır. Bu 
nedenle bu denklem sisteminin tahmini için Zellner’ın (1962) görünürde 
ilişkisiz tahmin yöntemi kullanılmaktadır.  

(1) ve (2) no’lu denklem sisteminde, panelde yer alan her birim için 
nedensellik ilişkisi sınanabilmektedir. Panelde yer alan ilk birim için X’den 
Y’ye doğru nedenselliği test etmek için 1,1,l  katsayılarının anlamlılığını, 

Y’den X’e doğru nedenselliğin varlığını test etmek için ise 2,1,l  

katsayılarının anlamlılığını Wald testiyle sınamak gerekmektedir. Panelin 
diğer birimleri için de benzeri nedensellik ilişkilerinin varlığı Wald testiyle 
sınanabilmektedir. Birime özgün uygun kritik değerler bootstrap ile elde 
edilmektedir.  

 
4. Veri ve Ampirik Sonuçlar 
Bu çalışmada, vergi takozu ile işsizlik oranı arasındaki ilişki MSCI 

sınıflandırmasına göre gelişmekte olan ülke kategorisinde yer alan OECD 
ülkelerinde (Çekya, Kore, Macaristan, Polonya, Türkiye ve Yunanistan) 
2000-2017 tarihleri arasında sınanmıştır. İşsizlik oranı verisi Dünya 
Bankasının, vergi takozu verisi ise OECD’nin veri dağıtım servisinden1 elde 
edilmiştir. OECD veri tabanından ulaşılan göstergelere göre, 2017 yılı 
itibarıyla ele alınan bu ülkelerde vergi takozunun en yüksek olduğu ülke 
%46,2 ile Macaristan, en düşük olduğu ülke %22,6 ile Kore’dir. 2017 yılı 
OECD ortalaması %35,9 olarak gerçekleşmiş, Kore ile birlikte Polonya 
(%35,6) bu ortalamanın altında yer alırken diğer ülkeler üstünde yer 

                                                            
1https://data.oecd.org/tax/tax-wedge.htm (Erişim Tarihi: 10.12.2018) 
 https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS?end=2017&start=1991&view=chart  
(Erişim Tarihi:10.12.2018) 
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almaktadır. Ele alınan ülkelerde (çalışma döneminde) bütün yıllarda 
Macaristan vergi takozunun en yüksek olduğu ülke olurken Kore en düşük 
olduğu ülke olmuştur. Öte yandan Türkiye’nin vergi takozu bu dönemde 
bütün yıllarda OECD’nin ortalamasından yüksektir.  

Dünya Bankası verilerine göre, çalışmada ele alınan ülkelerde 2017 yılı 
itibarıyla işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke %21,5 ile Yunanistan, en 
düşük olduğu ülke %2,9 ile Çekya’dır. Bu ülkelerin 2017 yılı ortalama 
işsizlik oranı ise %8,0’dır. Aynı yılda OECD ortalaması %5,8’dir. Ancak 
Türkiye ve Yunanistan hariç diğer ülkelerin işsizlik oranı OECD 
ortalamasının altındadır. Dünya Bankası, işsizlik oranı verilerinde, ILO’nun 
(Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerini kabul etmektedir. Özellikle 
Macaristan ve Polonya’da 2010 yılından beri işsizlik oranında önemli bir 
düşüş yaşanmıştır. Macaristan’da 2010 yılında %11,2 olan oran 2017 
itibarıyla %4,2’ye, Polonya’da 2013 yılında %10,3 olan oran 2017 itibarıyla 
%4,9’a kadar gerilemiştir.  

Çalışmada öncelikle yatay kesitsel bağımlılığın varlığı test edilmiş, elde 
edilen sonuçlar Tablo 2’de sunulmuştur.  

 
Tablo 2: Yatay Kesitsel Bağımlılık Testleri  

  Vergi Takozu- İşsizlik Oranı İşsizlik Oranı - Vergi Takozu 
Test İstatistikleri p-değerleri Test İstatistikleri p-değerleri 

LM 100.737 0 237.416 0 
CDlm 12.304 0 33.394 0 
CD 5.996 0 14.909 0 

 
Tablo 2’de yer alan sonuçlar hem vergi takozu-işsizlik oranı ilişkisinde 

hem de işsizlik oranı-vergi takozu ilişkisinde yatay kesitsel bağımlılığın 
varlığını göstermektedir. Panelde yer alan birimler arasında yatay kesitsel 
bağımlılığın varlığına dair bulunan bu kanıtlar neticesinde Konya (2006) 
nedensellik testi uygulanmış ve test sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

 
Tablo 3: Konya (2006) Nedensellik Testi Sonuçları 

  
H0: Vergi takozu işsizlik oranlarının 
nedeni değildir. 

  
H0: İşsizlik oranları vergi takozunun 
nedeni değildir. 

 
Test 

İstatistikleri  
Kritik Değerler

 
Test 

İstatistikleri  
Kritik 

Değerler 

Ülkeler 1% 5% 10%   1% 5% 10% 

Çekya 3,919 13,039 6,08 3,917 0,036 20,685 9,926 6,438 

Kore 0,308 10,244 5,073 3,594 0,91 14,905 7,565 5,24 

Macaristan 7,747** 10,932 5,411 3,665 0,167 16,44 9,836 7,379 

Meksika 12,713** 19,358 10,128 6,837 3,222 9,076 5,376 3,956 

Polonya 14,323** 18,465 8,799 5,839 20,427 42,66 28,143 22,672 
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H0: Vergi takozu işsizlik oranlarının 
nedeni değildir. 

  
H0: İşsizlik oranları vergi takozunun 
nedeni değildir. 

 
Test 

İstatistikleri  
Kritik Değerler

 
Test 

İstatistikleri  
Kritik 

Değerler 

Türkiye 0,551 12,378 6,637 4,474 0,77 15,233 7,106 4,433 

Yunanistan 5,972 47,333 26,705 19,946   2,529 12,224 6,185 4,22 
Not:**; %5 seviyesindeki anlamlılığı göstermektedir. Kritik değerler 10000 bootstrap ile elde 
edilmiştir. 

 
Test sonuçları; sadece Macaristan, Meksika ve Polonya’da vergi 

takozundan işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin var olduğunu, 
diğer ülkelerde herhangi bir nedensellik ilişkisinin olmadığını 
göstermektedir. Bu bağlamda nedensellik ilişkisi tespit edilen ülkelerde vergi 
takozu konusunda düzenleme yapılması, işsizlik sorununun çözümünde 
olumlu katkı sağlayabilir. Ancak yapılacak düzenleme sonrasında, vergi 
gelirleri çok fazla aşınmamalı ve işverenin istihdam maliyetleri 
sürdürülebilir düzeyde olmalıdır.  

 
Sonuç ve Değerlendirme 
Literatürde yer alan teorik düzeydeki incelemeler ve ampirik çalışmalar, 

vergi takozunun işsizlik üzerinde doğrudan ya da dolaylı etkisinin olduğunu 
göstermektedir. İşsizlik konusunun gelişmekte olan ülkeler özelinde önemli 
bir sorun olması, bu ülkelerin işsizlikle mücadele etmesini ve bu soruna karşı 
kalıcı çözümler üretmesini zorunlu hale getirmektedir. İşsizlik sorununa 
getirilen çözümler her ülkede aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle söz 
konusu sorunun çözümünde ülkeler kendi iç dinamiklerine uygun 
mekanizmalar geliştirmelidir. Bu açıdan değerlendirildiğinde, vergi 
takozundaki düzenlemelerin etkisi ülkelere göre farklılık gösterebilir. Ancak 
farklılıklar olsa da yüksek vergi takozu genel olarak kayıt dışı istihdamı ve 
sosyal güvenlik açıklarını arttırarak bütçe üzerinde ilave bir yük 
oluşturabilir. Bununla birlikte dar gelirli çalışanları ciddi biçimde etkileyerek 
gelir adaletini bozabilir ve hatta yeni iş alanlarının açılmasını engelleyebilir. 
Diğer taraftan, vergi takozunun azaltılması kısa vadede vergi gelirlerini 
azaltabilir, buna rağmen uzun vadede yeni yatırımları ve istihdamı teşvik 
ederek ekonomi üzerinde genişletici bir etki yaratabilir. 

Bu çalışmada gelişmekte olan OECD üyesi altı ülkede, vergi takozu-
işsizlik ilişkisi incelenmiştir. Konya panel nedensellik testi sonuçları, ele 
alınan değişkenler arasında Çek Cumhuriyeti, Kore ve Türkiye’de herhangi 
bir nedensellik ilişkisi olmadığını gösterirken Macaristan, Meksika ve 
Polonya’da vergi takozundan işsizliğe doğru tek yönlü bir nedensellik 
ilişkisinin olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla nedensellik ilişkisinin 
olduğu ülkelerde işsizlikte yaşanan değişimlerde, vergi takozunun doğrudan 
etkisinin olduğu söylenebilir. Bu durum söz konusu ülkelerde vergi 
takozunun işsizlik üzerindeki etkisinin iyi irdelenmesi gerektiğini 
göstermektedir. Çünkü çalışanların işverene vergi ve benzeri 
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yükümlülüklerini yansıtan vergi takozunun azaltılmasının işsizliğin 
azaltılmasında olumlu etkileri olabilir.  
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