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Avrupal› Türklerin
tasarruf hacmi
ve yat›r›m
olanaklar›
Önümüzdeki y›llarda
Almanya baﬂta
olmak üzere Avrupa
ülkelerinden
Türkiye’ye kaliteli
nüfusun geri
dönmesi bekleniyor.
Ancak geri dönenler
Avrupa’daki iﬂ
yerlerini ve evlerini
satt›klar› zaman o
toplad›klar› toplam sermaye
Türkiye’de yat›r›ma dönüﬂebilir. Yine de
önümüzdeki iki y›l içinde Avrupa’dan Türkiye’ye
büyük bir sermaye ak›m› beklememek laz›m.

ürkiye’de son günlerde ç›kar›lan vergi aff› ile beklenen yurt d›ﬂ›ndaki paralar›n gelmemesi, baﬂta ‹sviçre’nin UBS Bankas› olmak üzere, Türk sermayesinin tasarruflar›n›n tüm özendirici tedbirlere ra¤men Türkiye’ye yönelmemesi yine ekonomistlerin akl›na Avrupa’daki Türklerin tasarruflar›n› getirdi. Avrupa’ya göçün baﬂlad›¤› 1961 y›l›ndan bu yana Avrupa’daki Türklerin tasarruf hacimleri kümülatif olarak toplan›r ve büyük say›lardan bahsedilirdi. 1977 y›l›na kadar kazançlar›n›n yüzde 35’ini tasarruf eden Türklerin bu paralar› Türkiye’ye birçok ﬂekilde yönlendirilmeye çal›ﬂ›ld›. Bunun için de iﬂçi ﬂirketleri, bankerler ve batan bankalar›n yan› s›ra yeﬂil sermaye de bu paralar› Türkiye’ye yönlendirdi. ﬁimdi önümüzdeki y›llarda “Acaba bu para tekrar Türkiye’ye
gelir mi?” tart›ﬂmas› içine girilmiﬂ bulunuyor.
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SAYISAL GÖÇ
2009 y›l› baﬂ› itibar›yla, bugünkü AB s›n›rlar› içinde yaﬂayan insan say›m›z›n
40 EKONOM‹K FORUM k Eylül 2009

5 milyon 200 bin s›n›r›n› geçti¤ini görüyoruz. AB ülkelerinde
toplam çal›ﬂanlar›n
yüzde
0,72’sini
oluﬂturan 1,5 milyonluk çal›ﬂan Türk,
AB’nin cari fiyatlar
ile gayri safi yurtiçi
has›las›na (GSYIH)
2008 y›l›nda yaklaﬂ›k 85 milyar euroluk bir katk› sa¤lam›ﬂ
bulunmakta.
1998 y›l›nda 55,1
milyar euro iken, bu
katk›n›n, on y›l aradan sonra bu kadar yükselmesinin en büyük nedeni nüfusun dinamik ve
yarat›c› gücünden kaynaklanmakta.
Avrupal› Türkler y›ll›k ortalama 19 bin 700
euroluk gelirleri ile bugün için bakt›¤›m›z zaman on iki AB ülkesini geride b›rakmakta. Çek
Cumhuriyeti’nden Slovenya’ya, Macaristan’dan Malta’ya kadar bu ülkeler Avrupal›
Türklerin GSY‹H’ye yapt›klar› katk›dan daha
az›n› sa¤lamakta. Türk-Alman E¤itim ve Bilimsel Araﬂt›rmalar Vakf›’n›n (TAVAK) son de¤erlendirmelerine göre, 2008 y›l›nda Almanya’da yaﬂayan 2 milyon 700 bin Türk kökenli
göçmenin y›ll›k tasarruflar› 2 milyar euro civar›nda. Bunu di¤er ülkelerdeki Türkler ile birlikte toplad›¤›m›z zaman tahmini 3,8 milyar
euroluk y›ll›k bir tasarruf hacminin oluﬂtu¤unu
görüyoruz. Buna karﬂ›l›k art›k AB’li Türklerin
yapt›klar› tasarruflar› gayrimenkullere yat›rd›klar›na tan›k oluyoruz. ﬁu anda 230 bin Avrupal› Türkün, yaﬂad›klar› ülkelerde gayrimenkul
sahibi olduklar› ve kendi evlerinde oturduklar›
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ortaya ç›kmaktad›r. Bunun yan› s›ra yaln›z Almanya’da 450 bin Türkün bankalara kredi borcu oldu¤u ve bu borç miktar›n›n da yabana
at›lmayacak oranda oldu¤u da bilinmekte. Ayr›ca Almanya’da konut alanlar›n konut kredisi
borcu da 5 milyar euro civar›nda bulunmakta.
Bunlar 10 veya 15 y›ll›k bir süreçte geri ödenmekte. Bu aç›dan Avrupal› Türklerin art›k tasarruf hacimleri Türkiye’ye taﬂ›nacak ve Türkiye’de yat›r›ma dönüﬂecek mebla¤larda de¤il.
Buna karﬂ›l›k geçti¤imiz y›l yaln›z Almanya’dan
70 bin Türk belirli bir sermaye toplad›ktan
sonra üstün bilgi düzeyleri ile birlikte Türkiye’ye dönmüﬂ ve kendilerine yönelik bireysel
yat›r›mlar›n› yapm›ﬂ bulunmaktad›r.
Önümüzdeki y›llarda Almanya baﬂta olmak
üzere Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye kaliteli
nüfusun geri dönmesi beklenmekte. Ancak geri dönenler Avrupa’daki iﬂ yerlerini ve evlerini
satt›klar› zaman o toplad›klar› toplam sermaye
Türkiye’de yat›r›ma dönüﬂebilir. Ancak önümüzdeki iki y›l içinde Avrupa’dan Türkiye’ye
büyük bir sermaye ak›m› beklememek laz›m.
Buna karﬂ›l›k baﬂta ‹sviçre’deki UBS bankas›
olmak üzere Avrupa bankalar›nda yatan Türkiye Türklerinin tasarruflar› ve Türkiye’den Avrupa’ya aktard›klar› paralar›n geri dönme ﬂans›
daha fazla bulunmakta.
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Tübingen Üniversitesi
Siyaset Bilimi Bölümü
Profesörü Prof. Dr.
Karl-Heinz MeierBraun, Almanya’da
gerek ekonomik gerek
sosyal anlamda
göçmen alg›s›n›n
de¤iﬂmesinde medyaya
büyük rol düﬂtü¤ünün
alt›n› çizdi.

Meier-Braun:
“‹hmaller kal›c› uyum
politikas›yla giderilmeli”
Almanya Tübingen Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Profesörü Prof. Dr.
Karl-Heinz Meier-Braun, ‹ktisadi Kalk›nma Vakf›’n›n davetlisi olarak geldi¤i
‹stanbul’da “Almanya’da Göç, Seçim Kampanyalar› ve Medya” baﬂl›kl›
sunumunda Almanya’da “yabanc›lar konusunun” toplum taraf›ndan
alg›lanmas› ve seçim kampanyalar›nda medyaya düﬂen belirleyici rol
konusunda saptamalarda bulundu. Almanya’da göçmen olgusunun sosyoekonomik yap›da önemli bir faktör oldu¤unu belirten Meier-Braun, konunun
“politikan›n oyunca¤›” haline getirilmesinde medyan›n sorumlu oldu¤unu
savundu.
Çal›ﬂanlar›n›n yüzde 40’› göçmen kökenli olmas›na ra¤men bir göç ülkesi
oldu¤unu ancak son y›llarda kabul eden Almanya’n›n ekonomik
kalk›nmas›nda göçün olumlu etkilerinden söz eden Meier-Braun, Türk
toplumu ile aralar›nda bu yolla tarihi ba¤lar kuruldu¤una de¤indi.

STREO-T‹PLEMEYE SON VER‹LMEL‹
Göçmen ve mültecilerin küresel ve ülke içindeki problemlerden sorumlu
tutulup “ﬂamar o¤lan›” ilan edilmelerinin do¤ru olmad›¤›n› ifade eden MeierBraun, medyan›n tart›ﬂmalarda ve seçim kampanyalar›nda göçmenlere
yönelik olumlu yönlerin ön plana ç›kart›lmas›na ön ayak olmas› gerekti¤ini
ifade etti. Meier-Braun, Almanya’daki Türkler ve Türkiye üzerine birçok
streo-tipleme ve önyarg›lar olmas›na ra¤men, ilk iﬂçi anlaﬂmas›n›n
imzaland›¤› 1960’l› y›llarda örne¤in Köln’deki ünlü katedralde Ramazan
kutlamas› yap›lmas› gibi örneklerden de görülece¤i gibi hoﬂgörülü bir
tutumun söz konusu oldu¤unu hat›rlatt›. Sosyal sistemin ayakta kalabilmesi
için göçmenlere ihtiyac› oldu¤unun bilincinde olan Alman politika ve
medyas›nda olumlu bak›ﬂ aç›s›n›n k›smen de olsa da yerleﬂti¤ini sözlerine
ekleyen Meier-Braun, göçmenlerin toplum ve iﬂ hayat›nda eﬂit imkân ve
ﬂartlara sahip olup olmad›¤›yla ilgili soruyu ise bunun gerçekleﬂmesi için
umutlu oldu¤unu söyleyerek yan›tlad›.
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