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De÷erli Konuklar ve Basın Mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “øúgücü, gelir,
harcama ve yoksulluk açısından Türkiye’de Hanehalkı” isimli seminerimize hoú geldiniz.
Bildi÷iniz gibi, TÜSøAD olarak 2004-2007 döneminde “Türkiye Ekonomisi için
Sürdürülebilir Büyüme Stratejileri” projesi kapsamında 8 araútırma raporunu sizlerle paylaútık
ve birçok seminer düzenledik. Bu rapor ve seminerlerle, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir
büyüme yolunda ilerlemesi için çözüm bekleyen konulara dikkat çekmeye çalıútık.
2008 yılında ise, Türkiye ekonomisinin son altı yıldır gösterdi÷i dönüúüm ve küresel
piyasalarla artan etkileúimi çerçevesinde, TCMB ortaklı÷ında yeni bir proje baúlatmıú
bulunuyoruz. “Küresel Ekonomiye Entegrasyon Sürecinde Büyüme” baúlıklı bu proje
kapsamında tamamlanan ikinci çalıúmamızı, bugün burada sizlere tanıtmaktan mutluluk
duyuyoruz.
De÷erli Konuklar,
Türkiye ekonomisi, 2001 yılında yaúadı÷ı kriz ardından önemli bir de÷iúim sürecine girmiútir.
Kriz sonrasında kararlılıkla uygulanan ve iyi tasarlanmıú bir ekonomik istikrar programı
sayesinde makroekonomik görünümde belirgin bir iyileúme kaydedilmiútir.
Kesintisiz büyüme sürecinin yaúandı÷ı, enflasyonun tek haneli rakamlara geriledi÷i, küresel
ticari ve finansal piyasalarla entegrasyonun hızla artı÷ı bu dönemde, ekonomik birimlerin
gelir, tüketim, istihdam ve refah seviyesinde de önemli de÷iúimler olmuútur.
Kuúkusuz bu göstergeler içinde en çok takip edilen kiúi baúına gelir rakamlarıdır. 1987 yılı
fiyatlarını baz alan rakamlara bakıldı÷ında, 2001 yılında nominal olarak 2.650 YTL civarında
olan kiúi baúı milli gelirin 2006 yılında 7.900 YTL’ye ulaútı÷ı görülmektedir. Yeni milli gelir
ve nüfus verileriyle ise bu rakam 10.500 YTL’yi aúmıútır. Gelir seviyesinde yaúanan bu artıúa
ek olarak 2001 krizi sonrası dönemde gelir da÷ılımında da düzenli bir iyileúme görülmektedir.
Hanehalkının refah seviyesinde izlenen bu iyileúmenin temel belirleyicilerinden biri iúgücü
piyasasında yaúanan geliúmeler olmuútur.
2002-2006 yıllarını kapsayan dönemde genel iúsizlik oranında çok sınırlı bir düúüú olmasına
ra÷men, incelenen dönemde istihdamın sektörel da÷ılımında ciddi bir de÷iúim gözlenmiútir.
Tarım sektörünün istihdam içindeki payı 2002-2004 döneminde ortalama %34 iken, 2005 ve
2006 yıllarında keskin bir çözülme yaúanmıú ve bu oran %27’ye gerilemiútir. Tarımsal
istihdam da yaúanan çözülmeden açı÷a çıkan bu iúçilerin bir bölümü sanayi ve hizmetler
sektöründe kendilerine yer bulabilmiútir.
Tarımsal istihdamda yaúanan bu çözülme nedeniyle, 2002-2006 döneminde ortalama genel
istihdam artıúı 244 bin kiúi iken, tarım-dıúı sektörlerde her yıl ortalama 587 bin civarında
istihdam yaratılabilmiútir.
østihdam içinde tarım-dıúı sektörlerin payının artması kiúi baúı gelir artıúını da beraberinde
getirmiútir. Bunun nedeni tarım-dıúı sektörlerde çalıúan baúına elde edilen ortalama gelirin
tarım sektöründekinin oldukça üzerinde olmasıdır.
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østihdamın sektörel da÷ılımında yaúanan bu de÷iúimin kiúi baúı gelir artıúlarında etkili
oldu÷una de÷indik. Bu noktada altı çizilmesi gereken önemli bir di÷er nokta ise Türkiye’de
kadınların iúgücü piyasası içindeki konumudur.
Ülkemizde istihdamı ve kiúi baúı gelir seviyesini artırmanın baúlıca yollarından biri kadınların
iúgücüne katılımlarını artırmak olacaktır.
øúgücü arzının yarısını kadınların oluúturmasına karúın, kadınların istihdam içindeki payı 2006
yılında %26 civarındadır. Avrupa Birli÷i’nde ise kadın istihdam oranı 2006 itibariyle % 55 ile
Türkiye’nin çok üzerindedir. østihdam edilen erkeklerle kadınların ücret hakları arasındaki
fark ise daha vahim bir tablo çizmektedir. Avrupa Birli÷inde bu fark %15 oranında iken
Türkiye’de bu oran %35’i aúmaktadır.
Raporumuzda da belirtildi÷i üzere, son yıllarda, iú aramayan ancak çalıúmaya istekli olan
kadın sayısında hızlı bir artıú görülmektedir. Ancak, toplumsal ve sosyal faktörlerin etkisiyle
kadınların iúgücüne katılımı sınırlı kalmaktadır.
De÷erli konuklar,
Gelir artıúı ve da÷ılımında son yıllarda yaúanan iyileúmeye paralel olarak, hanehalkı tüketim
harcamalarının yapısı ve kalıplarında da önemli de÷iúiklikler olmuútur.
Hanehalkının gelir düzeyi arttıkça, baúta gıda olmak üzere, giyim, konut gibi zorunlu
harcamaların payı düzenli bir úekilde azalmıútır. Ayrıca, raporumuzda da ayrıntılı úekilde
de÷inildi÷i üzere, 2002-2006 döneminde hanehalkının mal a÷ırlıklı tüketimleri azalırken,
hizmet a÷ırlıklı harcamaları artmıútır.
Yine bu dönemde, düúük gelir gruplarındaki hanelerin tüketim harcamalarını giderek daha
fazla borçlanma yoluyla finanse ettikleri görülmektedir.
Gelir ve harcama e÷ilimleriyle ilgili bu geliúmeler, ekonomi politikalarını etkileyecek önemli
sonuçlar do÷urmaktadır.
Örne÷in, zorunlu harcamaların toplam harcamalar içindeki payının azalması yada tüketim
harcamalarının giderek daha fazla borçlanma yoluyla finanse edilmesi, para politikasının
belirlenmesinde mutlaka dikkate alınmalıdır.
Hanehalkının tüketim kalıplarındaki de÷iúim dikkate alınmadan Türkiye’nin cari iúlemler
açı÷ını kalıcı olarak kapatması zor olacaktır. Raporda da iúaret edildi÷i gibi, düúük gelir
gruplarında, özellikle son yıllarda, negatif tasarruf e÷iliminin olması ve yüksek gelir
gruplarında tasarruf e÷iliminin düúmekte olması, Türkiye’nin cari iúlemler açı÷ının büyümesi
anlamına gelmektedir.
Hanehalklarının bu davranıú de÷iúimlerini dikkate almadan salt kur seviyeleri ya da sanayi
politikası üzerinden oluúturulacak bir politika Türkiye’yi küresel ekonomiye entegrasyon
sürecinde arzu etti÷i rekabetçi konuma taúıyamayacaktır.
Üstelik, uluslararası ekonomik ve finansal görünümün bulanıklaútı÷ı içinde bulundu÷umuz
dönemde ekonomi politikalarının bu úekilde tasarlanması ülkemize daha fazla manevra
kabiliyeti sunacaktır.
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De÷erli konuklar,
Ekonomik ve siyasi istikrarımızı koruyarak, büyüme sürecimize kesintisiz olarak devam
etmemiz, enflasyon ve iúsizlik oranlarını azaltacak etkili politikaları devreye sokmamız, gelir
artıúı ve da÷ılımındaki iyileúmeyi hızlandırarak, ülkemizin refah seviyesini artıracaktır.
Sözlerime son verirken, bugün burada bizlere konuyla ilgili daha detaylı bilgiler sunacak
yazarlarımıza ve de÷erlendirmelerini paylaúmak üzere panelimize katılmayı kabul eden
konuúmacılarımıza bir kez daha teúekkür etmek istiyorum.
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