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De÷erli misafirler ve basın mensupları,
Türk Sanayicileri ve øúadamları Derne÷i adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. “Türkiye’de
Özel Tasarruf E÷ilimi: Mikro ve Makro Perspektifler” baúlıklı konferansımıza hoú geldiniz.
Tasarruf e÷ilimi çok geliúmemiú olan ülkemizde böyle bir toplantının yapılmasını çok anlamlı
ve faydalı buluyoruz. Ayrıca, küresel ekonomide olumsuz sinyallerinin güçlendi÷i son
dönemde böyle bir etkinlik daha da anlam kazandı. Konferansımızın konusunu birazdan
de÷erli konuúmacılarımız ayrıntılı úekilde ele alacak ve soruları yanıtlayacaklar. Ben de
toplantımızı açarken bu konunun ülkemiz ekonomisi için bu konjonktürde taúıdı÷ı önem
üzerinde durmak istiyorum.
De÷erli konuklar,
Türkiye ekonomisi 2001 krizini takip eden 6 yılda belirgin bir ekonomik iyileúme
kaydetmiútir. Ortalama %6.8’lik bir büyümenin yakalandı÷ı 2002-2007 döneminde, ekonomi
politikalarının çok iyi tasarlanması ve kararlılıkla uygulamaya konulması ile enflasyon
oranının tek haneli rakamlara çekilmesi mümkün olmuú, bütçe açı÷ı ve borç stokunun milli
gelire oranında önemli gerileme sa÷lanmıútır.
Ekonominin istikrara kavuútu÷u ve siyasi istikrarın muhafaza edildi÷i bu dönemde tüketiciler
ve yatırımcılar ekonominin gelece÷iyle ilgili daha iyimser beklentiler içine girmiú ve böylece
tüketim ve yatırım harcamaları hızlanmıútır.
Ancak, iç talebin kuvvetli seyretti÷i bu dönemde ülkemizin kendi tasarruflarının yetersiz
kalması, harcamaların yurtdıúı kaynaklardan finanse edilmesini gerekli kılmıútır. Söz konusu
dönemde, özel sektörün dıú borç stoku 43.2 milyar dolardan 158 milyar dolara çıkmıútır.
Enflasyonundaki gerilemeyle birlikte aynı dönemde, cazip kredi ve taksit olanakları
sunulmaya baúlanmıú, ürün ödemelerinde sıfıra yakın faizle 2-3 ay erteleme imkanları ve
taksit olanakları belirgin úekilde artmıútır. Bu durum harcamaları daha da kolaylaútırmakla
birlikte ilk kez bu olanaklara sahip olan hanehalkı için gelecekteki harcama planlarını daha
dikkatli yapmayı zorunlu kılmıútır.
Harcamaların ve buna mukabil borçlanmanın artı÷ı 2002-2007 döneminde özel kesimin
tasarruf e÷iliminde ise bir düúüú olmuútur.
Enflasyon ile düzeltildi÷inde son 20 yılda ortalama %16.7 olan özel kesim tasarruflarının
milli gelire oranı, 2005 ve 2006 yılında %12’nin altına gerilemiú, ekonomik ve siyasi
istikrarın belirsizleúmesiyle birlikte yeniden artıú göstererek 2007 yılında %13.7’ye çıkmıútır.
Yapılmak istenen harcamalar karúısında özel kesim tasarruflarının yetersiz kalması
yurtdıúından borçlanmamıza, yurtdıúından borçlanmamız ise cari iúlemler açı÷ımızın
geniúlemesine neden olarak ekonomimizin kırılgan hale gelmesine neden olmaktadır.
Özellikle, içinde bulundu÷umuz dönemdeki gibi uluslararası piyasalarda likidite koúullarının
daraldı÷ı zamanlarda, yurtdıúı finansman kaynaklarına olan ba÷ımlılı÷ımız borçlanma
úartlarımızı da olumsuz etkilemektedir. Özel sektör ve kamu kesiminin borçlanma maliyetleri
artmakta ve vadeleri kısalmaktadır.
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De÷erli misafirler,
Raporumuzda ayrıca, ülkemizdeki özel kesim tasarruflarının milli gelire oranının di÷er
geliúmekte olan ülkelere göre de daha düúük oldu÷u dikkatimizi çekiyor.
Bu farklılıkların bazıları hepimizin bildi÷i nedenlerden kaynaklanıyor.
Örne÷in Çin’de yada genel olarak geliúmekte olan Asya ülkelerinde devletin sa÷ladı÷ı sosyal
olanakların yeterli olmaması bu ülkelerde halkı, kendilerinin ve çocuklarının gelecekleri için
tasarrufa yönlendiriyor.
Ülkemizde de bu unsurun tasarruf e÷ilimlerini belirleyen öncelikli faktörlerden biri oldu÷u
söylenebilir. 2002-2007 döneminde özellikle kırsal kesimde devletin yaptı÷ı karúılıksız
transferlerde önemli bir artıú oldu÷u TÜSøAD-TCMB olarak yayınladı÷ımız “Türkiye’de
Hanehalkı” raporumuzda da ortaya koyuluyor.
Geliúmekte olan Asya ülkelerinin tasarruf oranlarındaki artıúın bir di÷er nedeni ise bu
dönemde bu ülkelerin ihracat gelirlerinde belirgin bir artıú olması.
Söz konusu dönemde petrol ve emtia fiyatlarının artmasıyla, bu ürünlerin ihracatçısı olan
ülkelerin de dıú ticaret fazlaları ve buna ba÷lı olarak tasarruf oranlarında bir artıú görülüyor.
Örne÷in, petrol ihracatçısı olan Orta Do÷u ülkelerinde tasarruf oranı 2007 yılında %45’lere
ulaúmıú durumda.
Ülkemizde ise ortalama tasarruf oranı 1998-2002 döneminde Avrupa ülkeleriyle neredeyse
aynı seyrederken, bu tarihten sonra gerek Avrupa Birli÷i ortalaması gerekse Orta ve Do÷u
Avrupa ülkelerinin ortalamasının altında kalmıú gözüküyor. Söz konusu dönemde bizim
tasarruf oranımız yerinde sayarken Orta ve Do÷u Avrupa ülkelerinin ortalaması yükselmiú.
Di÷er ülkelerle karúılaútırınca, ülkemizde tasarruf oranının düúük olmasının demografik
yapımızla ba÷lantılı oldu÷unu görüyoruz.
Genç ve iúsiz nüfusun çok olması hanehalkının tasarruf yapmasına imkân vermiyor. Gelecek
nesillerin güvencesi endiúesiyle ayrılan kaynaklar emeklilik için birikim yapmayı
zorlaútırıyor. Nüfus artıú hızının düúmesiyle bu sorunun hafiflemesi bekleniyor. Ancak, bu
gibi demografik dönüúümler çok uzun zaman alıyor.
Oysaki 2001 krizi sonrasında yakaladı÷ımız büyüme performansını devam ettirebilmek için
yurtiçi tasarruf oranımızı artırmaya ihtiyacımız var. Bildi÷iniz gibi yüksek büyüme oranlarını
uzun dönemler boyunca sürdürebilmenin temel koúullarından birisi yüksek tasarruf oranları.
Yurtiçi tasarruf oranının artırılması küresel piyasaların daralmakta oldu÷u ve yurtdıúı
tasarruflardan yararlanma imkânlarının azaldı÷ı ortamlarda daha da önem kazanıyor. Bu
nedenle TÜSøAD olarak son dönemde ülkemizde yurtiçi tasarruf e÷iliminin neden düúük
oldu÷u ve bu e÷ilimi tersine çevirebilmek için neler yapılması gerekti÷iyle ilgili birçok
çalıúmayı eú zamanlı olarak baúlatmıú bulunuyoruz.
De÷erli konuklar,
Sözlerime burada son verirken, bugün konuyla ilgili de÷erlendirmelerini bizimle paylaúmak
üzere burada bulunan de÷erli konuúmacılarımıza tek tek teúekkür ediyor, konuúmasını
yapmak üzere EAF Direktörü Sayın Kamil Yılmaz’ı kürsüye davet ediyorum.
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