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Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ: “Türk şirketlerinin
kârlılık ve buna bağlı olarak öz kaynaklarını artırmalarının yolu büyümekten geçiyor”
Gelişen ülkelerdeki
şirketler, finansal
piyasalarda mevcut
olan finansal kısıtları
aşabilmek için döviz
cinsinden borçlanmayı
tercih ediyor. Daha düşük
bir faizle borçlanmayı
gerçekleştirebilen bir
girişimcinin başarı oranı
yüksek olabilecekken,
yerel para cinsinden
borçlanmaya zorlanan
bir girişimcinin projesinin
başarısı daha düşük
olacaktır.”
Türkiye’nin 2011 sonu itibarıyla 300 milyar dolar
olan dış borcunun, kamu, finansal ve finansal olmayan özel sektör arasında dengeli bir şekilde
üçe bölündüğünü belirten Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ, bu borç tutarının risk oluşturacak kadar yüksek olmadığı görüşünde.
Prof. Dr. Sumru Altuğ bu görüşünü rakamlarla
açıklarken, “Son yıllarda gayrisafi milli hasılanın
(GSMH) yüzde 40’ı civarında seyreden Türkiye’nin
toplam dış borcunun, genel olarak risk oluşturduğu söylenemez. Bu değerleri 17 ülkelik Euro Bölgesi ve 27 ülkelik Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin
borçluluk oranlarıyla karşılaştırdığımızda da, Euro
Bölgesi’nin gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oran
olarak ortalama kamu borcunun 2012 ikinci çeyreği itibarıyla önceki çeyreğe göre yüzde 88,2 oranından artarak yüzde 90 olduğunu, AB 27 ülkeleri
için aynı oranının yüzde 83,5 oranından yüzde
84,9’a yükseldiğini gözlemliyoruz. AB ülkeleri içinde en yüksek kamu borç oranlarına sahip ülkeler
ise AB borç krizi ile gündemde bulunan Yunanistan (yüzde 150,3), İtalya (yüzde 117,5), Portekiz
(yüzde 117,5) ve İrlanda ( yüzde 111,5) olarak sıralanıyor1 diyor.
Döviz kurundaki artışın getireceği risk
Türkiye’de risk oluşturacak unsurun, döviz borcu

olan şirketler arasında ihracat gelirleri düşük olanlardan kaynaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Sumru Altuğ, döviz kurunda yaşanacak bir artış karşısında bilançoları bozulacak olan bu tür şirketlerin,
yalnızca kendileri için değil, finansman ihtiyaçlarını karşıladıkları bankalar için de risk yaratacağını
kaydediyor.
Bu konuda kapsamlı bir araştırma yapan Erdal Özmen ve Cihan Yalçın’ın (2007), son yıllardaki göreli iyileşmeye rağmen, döviz borcu ve kısa vadeli
borçlanmayı Türkiye’deki reel şirketlerinin temel
içsel kırılganlıkları olarak değerlendirdiğini hatırlatan Prof. Dr. Altuğ, “Ancak bu yazarlar, gelişmiş
ülkelerdeki faiz artışı ya da gelişen ülkelere olan
sermaye hareketlerinde yaşanabilecek bir ‘ani duruş’ ya da geri dönüş şeklindeki olgular karşısında
döviz cinsinden borçlanmayla şirketlerin ölçek büyüklüğü ve ihracat gelirileri arasında son yıllarda
gözlemlenen pozitif ilişkiyi bu tür riskleri sınırlayıcı
bir etken olarak değerlendiriyor” diyor.
Girişimcinin en büyük probleminin Türkiye’de
yatırım ortamının halen istenilen düzeyde olmamasından kaynaklandığını kaydeden Altuğ, şöyle
devam ediyor:
“Türkiye, Dünya Bankası ‘İş Yapma’ endeksinde,
185 ülke içinde 71. sırada. Girişimcinin en önemli problemlerini bulmak için ‘İş Yapma’ endeksini
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oluşturan alt endekslerden yararlanabiliriz. Burada inşaat ruhsatı alma, anlaşmazlıkların çözümü
ve kredi bulma süreçleri en sorunlu alanlar alarak
beliriyor. Türkiye’de küçük ve orta işletmeleri ve
girişimciliği inceleyen birçok yazar ise,2 iş yapma
alanındaki bu tür sorunların yanında aile şirketlerinin kurumsallığa geçişte yaşadıkları zorluklar, fizibilite ve piyasa çalışmalarının yetersizliği, küçük ve
orta büyüklükteki şirketlerdeki ortaklık anlayışının
zayıflığı gibi bizzat şirketlerin kendi yapılarından
ortaya çıkan sorunlara da işaret ediyor.”
Yurt dışından borçlanmanın nedenleri
Girişimcilerin yatırım yaparken borç almalarının
normal karşılanması gerektiğini ifade eden Prof.
Dr. Sumru Altuğ, ancak normal bir işleyişe sahip
olan ekonomilerde girişimcilerin kendi döviz kurları cinsinden borçlandığını hatırlatıyor. Türkiye’de
enflasyonun diğer ülkelere kıyasla yüksek ve dalgalı olmasının da etkisiyle daha yüksek olan kredi
faizlerinin, girişimcileri yurt dışından borçlanmaya
yönlendirdiğini belirten Sumru Altuğ, Türkiye’de
finansal piyasaların gelişme düzeylerinin yetersizliğinin de başka bir etmen olarak belirdiğini ifade
ediyor.
Gelişen ülkelerdeki şirketlerin, finansal piyasalarda
mevcut olan finansal kısıtları aşabilmek için döviz
cinsinden borçlanmayı tercih ettiklerini anımsatan
Prof. Dr. Altuğ, “Daha düşük bir faizle borçlanmayı
gerçekleştirebilen bir girişimcinin başarı oranı (ve
buna bağlı olarak projenin başarıya ulaşması için

göstereceği gayret) yüksek olabilecekken, yerel
para cinsinden borçlanmaya zorlanan bir girişimcinin projesinin başarısı daha düşük olacaktır. İşte
bu nedenle, özellikle sabit kur rejimi uygulanan ya
da kurun oldukça istikrarlı olması beklenen ülkelerdeki girişimciler döviz cinsinden borçlanmaya
yönelmektedir.3 Ancak bu tür borçlanmanın artması, daha önceki sorulara verdiğimiz yanıtlarda
anlattığımız gibi yerel döviz kurunun ani bir artışı
karşısında sistemsel bir risk ve finansal kırılganlık
kaynağı oluşturmaktadır. Türkiye’de makroekonomik istikrar ve parasal kredibilitenin tesis edilmesinin yerel döviz cinsinden borçlanmayı özendirmesi beklenebilir”4 diyor.
Türk şirketlerinin bir yandan yüksek küresel rekabet ortamında faaliyet gösterirken, diğer yandan
uyguladıkları yönetsel tekniklerin ve sektörel analizlerin yetersizliği nedeniyle düşük kâr marjlarıyla
karşılaştıklarını ifade eden Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sumru Altuğ,
bu durumun şirketlerin öz kaynaklarını olumsuz
etkilediğini belirtiyor. Altuğ, “Türk şirketlerinin kârlılıklarını ve buna bağlı olarak öz kaynaklarını artırmanın yolunun büyümekten geçtiğini söylemek
de mümkün” diyerek çözüm önerisini getiriyor.
Bankalar mevduat fakiri
Prof. Dr. Sumru Altuğ, Ata ve Ağ (2010) tarafından
yapılan bir çalışmaya atıf yaparak, “İMKB’de kayıtlı
olan Metal Ana Sanayi ve Metal Eşya, Makine ve
Gereç Yapım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin sermaye yapısının belirleyicileri arasında
borçlanma oranı, likidite oranı, faiz karşılama oranı, firma büyüklüğü ve büyüme oranı ele alındı ve
firma büyüklüğü dışındaki değişkenlerin yüksek
olması şirketlerin sermaye yapısını yabancı kaynak yerine öz kaynak kullanımına yönelttiği gösterildi. Örneğin, faiz karşılama oranı yüksek olan
şirketler daha az yabancı ya da firma dışı kaynak
kullanmayı tercih ediyor. Bu oranın yüksek olması
aynı zamanda firma faaliyetlerinden yüksek kazanç elde edildiğini de gösteriyor.
Bankaların faizleri aşağıya çekmesi ve koşulların
oluşması halinde -ki bunların başında enflasyonun
en azından gelişmekte olan ülkelerin ortalamasına düşmesi geliyor- girişimcinin ihtiyaç duyduğu
finansman desteğinin en azından daha büyük bir
bölümünü Türkiye’deki bankalarda borçlanarak
karşılaması beklenebilir. Ayrıca bu durumda şirketler finansman ihtiyacını yurt dışı yerine yurt içinden karşılamayı tercih edecekleri için özel kesimin
dış borcu azalabilir” diyor.
Türkiye’de sermaye birikiminin yeterli olmadığı
göz önüne alındığında bankaların girişimcinin ihtiyaç duyduğu finansman desteğini sağlayabilmesi
için bankalardaki mevduatın da artması gerektiği-
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ni belirten Altuğ, aksi halde bankaların, girişimcinin ihtiyaç duyduğu finansman desteğini ancak
yurt dışından borçlanarak sağlayabileceğini, bankalardaki mevduatın artmasının ise iç tasarrufların
artması ile mümkün olacağını hatırlatıyor.

olarak, Türkiye’de 2002 yılından itibaren azalmakta olan özel tasarrufların, makroekonomik istikrarın yarattığı ortamın doğal bir sonucu olduğunu
söyleyebiliriz.”5

Türkiye’de tasarruf oranı neden düşüyor?

Cari açığı büyütmeden, yatırımları artırma yolunun
yurt içi tasarrufların artırılmasından geçtiğini kaydeden Sumru Altuğ, “Bunun için son dönemde
kredi genişlemesini sınırlandırmak için alınan önlemlerden vazgeçilmemesinde yarar olduğu açık.
Bunun yanında, bireysel emeklilik sisteminde yapılan değişiklikle 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren
bireysel emeklilik hesabına yatırılan her katkı payı
için yüzde 25 oranında devlet katkısı eklenmesi
uygulamasının özel tasarrufları teşvik edebilir. Ayrıca, Koç Üniversitesi-TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu (EAF) Politika Notu 11-10’da önerilen,
vade uzadıkça mevduat hesaplarına uygulanan
stopajın azaltılması gibi mevduat hesaplarının vadesinin uzamasına ve getirisinin artmasına yönelik
çalışmalar yararlı olabilir. Ancak uluslararası karşılaştırmalı araştırmaların yurt içi tasarruf oranının
en önemli belirleyicisi olarak hane halkı gelir ve
eğitim düzeyini bulduğu göz önüne alındığında,
eğitim düzeyinin ve kadınların iş gücüne katılımının artırılması başta olmak üzere hane halkı gelir
düzeyini artıracak politikaların önemi ortaya çıkıyor”6 diyor.
Dünya Bankası verilerine göre, GSYH içinde sana-

2000’li yıllarda Türkiye’de özel tasarruf oranında
yaşanan düşüşün esas olarak şirketlerin değil,
hane halkı tasarruflarındaki hızlı düşüşten kaynaklandığını vurgulayan Prof. Dr. Altuğ, bunun
nedenlerini ise şöyle sıralıyor: “Küresel likidite koşullarındaki olumlu gelişmeler ve Türkiye’nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlaması
da özel kesimin kullanabileceği fon olanaklarını
artırarak tasarruf gereğini azalttı. Ayrıca, kamu maliyesindeki düzelme ve bunun beraberinde getirdiği enflasyon düşüşünün, bir yandan özel kesimin
kredi alma maliyetlerini azaltarak tüketimi teşvik
etmesi, diğer yandan reel getirileri sıfıra yaklaştırarak tasarruflar üzerinde caydırıcı etki yapması,
Türkiye’de özel sektör tasarruflarının uluslararası
standartlara göre aşırı düşük hale gelmesinde rol
oynamış görünüyor.
Bunlara ek olarak gelirlerin ve büyümenin artacağı
beklentisi tüketim eğilimini yükselterek tasarrufların azalmasını etkilemiş olabilir. Tüm bu etmenlerin yanında gayrimenkul gibi finansal olmayan
varlıklardaki artışın Türkiye’deki tasarruf oranı azalışını büyük ölçüde açıkladığı savunulabilir. Sonuç
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Hane halkı gelirini artırmanın yolları

“2000’li yıllarda
Türkiye’de özel tasarruf
oranında yaşanan
düşüşün esas olarak
şirketlerin değil, hane
halkı tasarruflarındaki
hızlı düşüşten
kaynaklanıyor.”

