TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

TÜSİAD
BANKACILIK VE SANAYİ İŞLERİ
KOMİSYONU BAŞKANI
ÖMER ARAS'IN
"BANKACILIK SEKTÖRÜNDEKİ YENİDEN
YAPILANMA KONUSUNDA ÖNERİLER"
RAPORU TANITIM TOPLANTISI
KONUŞMASI

20 MART 2003
SWİSS OTEL

Değerli Konuklar ve Basõn Mensuplarõ,
TÜSİAD Yönetim Kurulu adõna hepinizi saygõyla selamlõyorum. TÜSİAD Bankacõlõk
Çalõşma Grubu’nun hazõrladõğõ “Bankacõlõk Sektöründe Yeniden Yapõlanma
Konusunda Öneriler” başlõklõ çalõşmanõn sunumuna hoşgeldiniz.
Sözlerime başlamadan önce ülkemizdeki bankacõlõk dönemlerine bir göz atmak
istiyorum.
! Bankacõlõk Dönemleri:
•

80 öncesi

-

Kapalõ ekonomi
Kapalõ kambiyo rejimi, DTH yok
Bankalararasõ para ve döviz piyasasõ da yok

•

80 sonrasõ

-

TPKKK kalktõ
Yabancõ bankalar geldi (82+)
Yerli bankalar reorganize oldular (84+)
Yüksek reel faiz dönemi
Devlet iç borçlanmasõ artõşõ
Açõk pozisyon dönemi
Toleranslõ denetim

•

94 krizi

-

Hazine yükselen faizi kabul etmiyor DİBS ihalesini iptal
ediyor
TL’ye güven sarsõlõyor
Devalüasyon
3-4 banka sistem dõşõ
Mevduat güvencesi

•

Dõş krizler

- 97 Asya
- 98 Rusya
- Borçlanma sürdürülebildi göreceli olarak krizler az
hissedildi

•

2000

-

Aralõk 99 IMF Programõ- Kontrollü kur sonrasõ
(1 Ocak 2000)
Kasõm 2000 – faiz krizi
Şubat 2001 – düvalüasyon (kur krizi)
Mayõs 2001 – Güçlü ekonomiye geçiş programõ
* Dalgalõ kur
* Yapõsal reformlar
* Bağõmsõz BDDK
* Bağõmsõz TCMB
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Bugün bankacõlõk sektörü ile ilgili geldiğimiz nokta çok önemli bir noktadõr. 2001
krizi bir çok ders vermiştir. Genel olarak;
- Siyaset ve Bankacõlõk ilişkilerinin,
- Bankacõlõk ve Grup ilişkilerinin,
- Bankacõlõkta piyasa riskinin ve
- Bankacõlõkta kredi riskinin
ne demek olduğu konusunda çok önemli tecrübeler edinilmiştir. Bankacõlõk kamuoyu
gözünde çok yõpranmõştõr ancak güçlü bir ekonominin ancak sağlõklõ bir bankacõlõk
sektörü ile mümkün olabileceği tüm çevreler tarafõndan kabul edilmiştir.
2001 – Güçlü ekonomiye geçiş programõ ile başlatõlan ve halen devam etmekte olan
bankacõlõğõn yeniden yapõlanma süreci gelişmiş ekonomilerde geçerli olan
“doğrularõn” ülkemizde de uygulamasõnõ başlatmõştõr.
Nedir bu doğrular ?
- Bağõmsõz düzenleyici ve denetleyici kurum
- Bağõmsõz Merkez Bankasõ
Sağlõklõ bir bankacõlõk sisteminin temelinde 5 faktör yatar.
1. Aracõlõk faaliyeti verimli olmalõdõr.
2. Sistemin likiditesi yüksek olmalõdõr.
3. Sistem karlõ olmalõdõr.
4. Sistemde Sermaye Yeterliliği bulunmalõdõr.
5. Sistemde Kurumsal Yönetişim bulunmalõdõr.
Bu sistemi sağlõklõ yapõya kavuşturan 5 faktörün oluşumunda Düzenleyici Otorite’ye
ve Bankacõlõk sektörü üyelerine düşen görevler mevcuttur.
Bugün Türk bankacõlõk sektörünün önündeki en büyük sorun verimliliktir. Verimlilik
operasyonel ve yapõsal olarak ele alõnmalõdõr. Operasyonel verimlilik her bankanõn
kendi bünyesi içerisinde oluşan yönetim becerisi ile ortaya çõkan ve bankayõ rekabetçi
hale getiren verimliliktir. Müşteriye verilen hizmetin en üst düzeyde en ucuz maliyetle
yapõlabilmesidir. Sermaye ve insan kaynağõnõ en etkin şekilde kullanmaktõr. Serbest
piyasa koşullarõnda operasyonel verimliliği arttõrmak için çaba sarf etmek sistem için
çok yararlõdõr.
Regulasyonlardan kaynaklanan yapõsal verimlilik ise aracõlõk faaliyetinin finansal
yükleri anlamõnõ taşõr ki bu son derece önemlidir. Yapõsal verimliliği arttõrma
konusunda sektörde ve düzenleyici kurumumuzda bir duyarlõlõk oluşmuştur ve
çalõşmalar sürdürülmektedir. Bunlarõn bir an önce hayata geçirilmesi ve rekabeti
teşvik eden, yerli yabancõ tüm kaynak ve kullanõmlarõ aynõ şekilde maliyetlendiren
düzenlemeler sağlõklõ bir bankacõlõk ortamõ yaratacaktõr.
TÜSIAD Bankacõlõk Çalõşma Grubu, “Bankacõlõk Sektöründe Yeniden Yapõlanma
Konusunda Öneriler” başlõklõ çalõşmayõ Dr. Cüneyt Sezgin’in katkõlarõ ile
hazõrlamõştõr. Çalõşma grubundaki arkadaşlarõma ve Sayõn Sezgin’e teşekkürlerimi
sunarõm.
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