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Zararlı Vergi Rekabetinin Sosyo-
Ekonomik Etkileri

Özet

Globalleşme süreciyle birlikte ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin artması ve 
sermaye hareketlerinin hız kazanması ülkelerin bu sermaye için rekabete başla-
malarına neden olmuştur. Oluşan bu rekabet içerisinde bir araç olarak kullanılma-
ya başlanan vergiler, zamanla düşük oranlara, ardından vergi cennetleri ve tercihli 
vergi rejimleri gibi bazı küçük ekonomili ülkelerdeki ekstrem uygulamalara neden 
olmuş ve bütün ülke ekonomilerine zarar verir hale gelmiştir. Bu çalışmada; glo-
balleşme sonucu ortaya çıkan zararlı vergi rekabetinin ülkeler üzerindeki sosyal 
ve ekonomik etkileri ele alınmıştır. Zararlı vergi rekabetinin başta vergi geliri kaybı 
ve üretim faktörlerinin vergi yüklerinin işgücü aleyhine değişimi olmak üzere bir-
çok zararlı etkisinin olduğu saptanmıştır. Bu rekabetin olumsuz etkilerinin ortadan 
kaldırılması için ise, uluslararası çapta mücadelenin yetersizliği üzerinde durulmuş 
ve uluslararası vergi örgütü gibi daha kapsamlı bir kuruluşun gerekliliği sonucuna 
varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: zararlı vergi rekabeti, kurumlar vergisi oranları, vergi cen-
netleri

Socio-Economic Effects of Harmful Tax 

Competition 
Abstract

The increasing economic integration and capital flows between countries within 
globalization process cause a significant competition between countries to atract 
these capital flows. This challenging competition which lets low tax rates, more-
over, preferential tax regimes and tax havens especially in the small economies 
gives serious harm to all of the countries. In this regard, this paper handles the 
economic and social effects of harmful tax competition over countiries. It examines 
the harmful sides of the tax competition such as tax losses and the shift of tax bur-
den from mobile to immobile tax bases. It focuses on the insufficiency of the world 
wide struggle in eliminating the negative effects of this competition and concludes 
that there should be a more comprehensive institution such as an international tax 
organization.
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