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Sayõn konuklar, değerli basõn mensuplarõ,
İçine girmiş olduğumuz borç sarmalõndan kurtulmak için bütçe disiplininden ödün
vermeyen tutarlõ mali politikalarõn yansõra para politikalarõ ile uyum ve istikrarõn
önemi konusunda toplumumuzda artõk konsensusun sağlandõğõnõ düşünüyoruz.
Mali sektörün derinleşememesi ile birlikte düşünülmesi gereken borç dinamiklerine
ilişkin kuşkular işimizi daha da zorlaştõrõyor, belirsizlikleri artõrõyor.
Bu bağlamda işin matematiğine dikkatli bakõldõğõnda enflasyonla savaşõm ile birlikte
sürdürülebilir büyüme ortamõnõn sağlanmasõnõn faiz dõşõ fazla üretiminden daha
önemli ve öncelikli olduğu ortaya çõkõyor.
İşte bu büyümeyi sağlayacak tek motor da sağlõklõ ve güçlü bir mali sektördür.
Ülkemizde bankacõlõk sektörünün karlõlõğõ konusunda ciddi yanõlsamalarõn olduğunu
önce risk ayarlamalõ analizlerle anlamaya başladõk ve ikiz krizler sonrasõ
enflasyondan arõndõrõlmõş tablolar ortaya çõktõğõnda bizzat yaşayarak gördük.
Mali sektörün karlõ çalõşmasõ, bu karlõlõğõn sürdürülebilir nitelikte olmasõ ve özkaynak
yeterliliğinin küresel normlar çerçevesinde varlõğõ sürdürülebilir büyümenin
finasmanõnõn temini için ön koşuldur.
Bugün mali sektörümüzün maalesef kamu açõklarõnõn artan bir eğilim göstermesi ile
birlikte reel sektöre aktarabileceği kaynaklarõ sõnõrlõdõr. Menkul değerlere plasmanõn
bankacõlõk toplam aktiflerine oranõ 1980’de %6.4, 1990’da %10.3, 2000’de %21.4
iken bugün %40’larõ aşmõştõr.
Bu endişe verici bir gelişmedir ve bu sürecin geri çevrilememesi durumunda yine
çözüm olmamasõna rağmen mali sektörü kamulaştõrmak dõşõnda bir seçenek
kalmayacaktõr.
Bu çalõşma küresel rekabet çerçevesinde ülkemiz mali sektörünün karşõlaştõğõ önemli
bir soruna, maliyetlerin yüksekliğine işaret etmekte ve çözüm önerileri getirmektedir.
Çeşitli platformlarda, değişik zamanlarda gündeme taşõnmõş olan Türk Bankacõlõk
sektörünün maliyet unsurlarõnõ bir çalõşmayla özetledik ve soruna düzenleyici
otoritelerin odaklanmasõnõ sağlamayõ amaçladõk.
Bu çerçevede bankacõlõk sektörünün dolaylõ veya dolaysõz karşõlaştõğõ maliyet
unsurlarõnõ azalatmaya yönelik yaklaşõmlarõn önem ve gerekliliğine işaret etmek
istiyoruz.
Büyümenin lokomotifi olmasõ gereken mali sektöre daha fazla “doğru” yerli ve
yabancõ sermayedarõ çekmek istiyorsak ve ekonomik sõnõrlarõn tanõmõnõn giderek
zorlaştõğõ bir ortamda küresel rekabetin önemine inanõyorsak bu çalõşmanõn
bulgularõna kulak vermek, sektörün bu önemli sorununa bir bütün içinde duyarlõlõk
göstermek zorundayõz.

Sözlerime son vermeden önce, raporda emeği geçen tüm çalõşma arkadaşlarõma,
yoğun gündeme rağmen profesyonel birikimlerini bu çalõşmaya yansõtmak için
gösterdikleri özveri ve çabalarõ için teşekkürü borç biliyorum.

