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FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 

 

1. Giriş 

 

Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir.  

İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul kıymet piyasaları, tasarruf sahiplerinin birikimlerinin 

yatırımcılara yönlendirilmesinde etkin bir kanal vazifesi görür, bireylerin risklerini çeşitlendirir, 

mevcut ve gelecek yatırım projeleri için bilgi üretir.  Sonuç, yatırım projelerine tahsis edilen kıt 

kaynaklar üzerinden bireysel yatırımcılar ve genel olarak toplum tarafından elde edilen yüksek 

kazançtır.   

 

Çalışmamız, banka, menkul kıymet ve sermaye piyasalarından oluşan finansal sisteme ilişkin 

olarak uygulanan düzenlemeler ile ekonomik büyüme arasındaki muhtemel ilişkileri, OECD 

(Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) üyesi ülkeler bazındaki veriler ışığında ortaya koymayı 

amaçlamaktadır.     

 

2. Finansal Sistemin Büyüklüğü ve Yapısı 

 

Dünya çapında devam eden finansal entegrasyona rağmen finans sistemlerinin yapıları ve 

büyüklükleri ülkeden ülkeye büyük farklılıklar göstermektedir.   

 

Finansal sistemin büyüklüğünü gösteren bir ölçü, özel sektöre kullandırılan krediler ile hisse 

senedi ve özel kesim tahvillerinin piyasa değerleri toplamıdır.  Bu rakam, 2000’lerde İsviçre ve 

Amerika’da GSYH’nın 4 katından büyük iken, Meksika ve Türkiye’de GSYH’nın %50’sinin 

altındadır.  (Tablo 1)  

 
Tablo 1 – Kullanılan kredi ve menkul kıymet yatırımları toplamının GSYH’ya oranı  
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Finansal sistemin yapısı ise, yatırımcılar tarafından kullanılan kaynakların banka kredisi, 

banka dışındaki kişi ve kurumlardan alınan krediler, özel kesim tahvilleri ya da hisse senetleri 

arasındaki dağılımına göre şekillenir.  Bazı Avrupa ülkeleri ile Japonya’da banka kredileri temel 

kaynak olarak öne çıkarken, Amerika’da en yoğun kullanılan dış kaynaklar menkul kıymetler 

piyasalarından temin edilmektedir. (Tablo 2)  Tabloda görüldüğü üzere, 2000 – 2003 yılları 

ortalamasında, Türkiye’de banka kredilerinin toplam finansman içindeki payı yaklaşık %35 iken, hisse 

senetlerinin payı  %60 civarındadır.  Bir finansman kaynağı olarak özel kesim tahvilleri Amerika, 

İzlanda, Danimarka gibi ülkelerde yoğun olarak kullanılırken, Türkiye’de uygulama alanı 

bulamamıştır.  Bu durumun en önemli nedeni olarak, Türk şirketlerinin kurumsallaşma oranının düşük 

olması ve devletin yüksek borçlanma ihtiyacı gösterilmektedir.   

 
Tablo 2- Kredi ve menkul kıymetlerin finans piyasasındaki payı (2000-2003 ortalaması) 

 Banka Kredisi  Banka Dışı Krediler  Tahvil-Bono  Hisse Senedi 

 

 
 

Performans anlamında, finansal sistemin etkinliği, menkul kıymetler piyasası ile bankacılık 

sektöründeki rekabetin etkisi altındadır.  Sözkonusu sektörlerdeki bağlayıcı düzenlemelerin 

kaldırılması (fiyat kontrollerinin kaldırılması, sermayenin serbest dolaşımının önündeki engellerin 

kaldırılması, bankacılık hizmetlerine ilişkin düzenlemelerin hafifletilmesi vb.) ile bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler bu sektörlerdeki rekabeti de artırmıştır.  Rekabetin boyutları tam olarak 

ölçülemese de, işletme maliyetleri, faiz oranları, yurtdışı fonların yerel piyasalara giriş oranı gibi bazı 

göstergeler ile takip edilebilmektedir. 
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Bu göstergeler arasında yer alan işletme maliyetleri, faiz oranları, maliyet yapısı ve kaynak 

fiyatlamasının ülkeden ülkeye değiştiği görülmektedir. 

 
Tablo 3- Banka işletme maliyetlerinin toplam banka varlıklarına oranı (1996-2003 ortalaması) 

  
 
Tablo 4- Reel faiz oranları (1996-2003 ortalaması) 

 
 

Banka işletme maliyetleri Meksika ve Türkiye gibi bazı düşük gelirli ülkelerde göreceli olarak 

yüksek iken, Lüksemburg ve İrlanda’da görece daha düşüktür.  Aynı şekilde, reel faiz oranları da 

Türkiye’de %11,7 iken Luksemburg ve İrlanda’da %1,5’un altındadır. 

 

Bankacılık sektöründe yaşanan uluslararası rekabet de ülkeden ülkeye farklılıklar 

göstermektedir.  Dış kaynaklı krediler İzlanda, Yunanistan, Lüksemburg gibi ülkelerde kullanılan 

kredilerin %30’dan fazlasına karşılık gelirken, Japonya, Kore gibi ülkelerde bu oran %5’in altındadır.  
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Tablo 5- Bankacılık sektöründe uluslararası rekabet , 2000 – 2003 ortalaması (1) 

 
(1) Yabancı bankaların verdikleri kredilerin, yerli ve yabancı bankaların verdikleri toplam kredi tutarına bölünmesi ile 

hesaplanmıştır. 

 

Menkul kıymet piyasalarında ise son yıllarda rekabetin arttığı görülmektedir.  Ancak, global 

entegrasyon eğilimlerine rağmen, hisse senetleri piyasasında işlem fiyatları ülkeden ülkeye 

değişmektedir.  Bunun nedeni, aracılık ücretlerinin ve hisse alım – satım maliyetlerinin değişiklik 

göstermesidir.  Örneğin, işlem maliyeti Amerika’da hisse fiyatının %1,2’si iken Avustralya’da 

%9,5’udur.   

 

Menkul kıymet alım satım işlemleri çoğu zaman ülke sınırları içinde kalmakta ve piyasanın 

ölçek ekonomisine ulaşmasını engellemektedir.  Londra borsasında yabancı hisse işlemleri toplam 

işlem hacminin 1/3’üne tekabül ederken diğer ülke borsalarının çoğunda bu oran %10’un altındadır.  

Bunun nedeni, alım – satım prosedürlerine ilişkin teknik altyapıların, vergi rejimleri ve hukuk 

sistemlerinin farklı olmasıdır.   

 

3. Bankacılık Düzenlemeleri 

 

Bankacılık alanındaki düzenlemeler kimi zaman birbiriyle de çelişen çeşitli amaçlar 

doğrultusunda yapılmaktadır.  Örneğin, güçlü ulusal finans kuruluşlarını teşvik etmek, tasarruf 

sahiplerinin haklarını korumak, bölgesel ya da sektörel kalkınmayı sağlamak, finansal istikrarı 

korumak gibi.  Geçmişte bu amaçlarla faizlere üst sınır koymaktan şube sayısını sınırlamaya, mevduat 

sigortası uygulamasından sermaye yeterlilik koşullarına kadar çeşitli düzenlemeler yapılmıştır.  

Günümüzde faiz oranı ve şube sayısı gibi sınırlamalar OECD ülkelerinde görülmemektedir ancak, buna 

rağmen, sektör en yoğun düzenleme yapılan sektörlerden bir tanesi olmaya devam etmektedir.  Bu 

düzenlemelerin günümüzdeki temel hedefi finansal krizleri önlemektir.   

 

Öte yandan, sözkonusu düzenlemelere uluslararası standartlar getirmek amacıyla Basel I ve II 

kuralları uygulamaya konulmuştur. 
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Tablo 6- Genel rekabet düzeyi, 2003 

      
Tablo 7- Lisans koşulları 

 
Tablo 8- Yabancı sermaye girişi  

 
Tablo 9- Faaliyet konuları 

 
Tablo 10- Kamunun bankacılık sektöründeki payı 

 
 

Yukarıdaki tablolar, 2003 yılında bankacılık sektöründeki rekabeti, 4 temel faktöre dayanarak 

ortaya koymaktadır.  Bu dört faktör, lisans şartları, yabancı sermayenin girişi, faaliyet konuları ve 

kamunun bankacılık sektöründeki payıdır.  Lisans şartlarının katı kurallara bağlanmış olması, yabancı 

sermayenin sektöre girmesini engelleyen düzenlemelerin mevcudiyeti, bankaların bankacılık dışında 

faaliyet gösterebilme imkanlarının kısıtlı olması ve sektörde kamu payının yüksekliği, bankacılık 

sektöründe rekabetin zayıf olduğunun göstergeleridir.  Tablolarda rekabet derecelendirmesi 0 – 1 

arasında yapılmıştır.  0, tam rekabet ortamını ifade etmektedir.  Derecenin 0’dan 1’e doğru artması, 

rekabetin azaldığı anlamına gelmektedir.  A tablosunda genel rekabet ortamı gösterilmiştir.  Rekabet 

yoğunluğunun belirli marj aralıklarında gösterilmesi ise rekabeti etkileyen faktörlerdeki 
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belirsizliklerden kaynaklanmaktadır.  Marj aralığı rekabetin maksimum ve minumum  noktalarını 

göstermekte, fiili rekabetin bu marj içinde bir yerlerde olduğunu ifade etmektedir.   

 

Genel rekabet düzeyi tablosunda görüldüğü üzere, Kore’de bankacılık sektöründeki rekabet 

düzeyi OECD ortalamasının altında ve Yeni Zelanda’da ise üstündedir.  Diğer üye ülkelerin ise rekabet 

düzeyinin OECD ortalaması civarında olduğu görülmektedir.  Türkiye örneğine bakıldığında, 

bankacılık sektöründeki genel rekabet düzeyinin OECD ortalamasına çok yakın olduğu, rekabeti 

etkileyen 4 faktöre ilişkin tablolara bakıldığında ise, rekabetin önündeki en büyük engeli kamu 

bankalarının mevcudiyetinin oluşturduğu görülmektedir.        

 

4. Sonuç 

 

Konu üzerinde yapılan çeşitli çalışmalar, finansal sistemin büyüklüğünün ekonomik büyüme 

ile ilişkili olduğunu göstermektedir.  Bu ilişki, finansal büyümenin sadece makine ve ekipman 

yatırımlarını artırması yoluyla değil, aynı zamanda sınırlı kaynakların daha verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlaması suretiyle de ortaya çıkmaktadır.  Diğer taraftan, finansal sistemin yapısının 

(banka kredisi ya da menkul kıymet ağırlıklı olmasının) ekonomik büyüme üzerindeki etkisi net 

değildir.  Bu konuda yapılan son çalışmalar, finansal sistemin yapısı ile ekonomik büyüme arasında bir 

ilişki olmadığını göstermektedir. 

 

Bankacılık sektöründe rekabeti engelleyen düzenlemelerin mevcudiyeti banka varlıklarının 

hacmini olumsuz yönde etkilemektedir.  Buna göre, rekabeti önleyen düzenlemelerin bankacılık 

sektörünün büyümesini engelleyeceği söylenebilir. 

 

Menkul kıymet piyasalarında ise, tasarruf sahiplerinin haklarını koruyan düzenlemeler 

sözkonusu piyasaların büyümesini olumlu yönde etkilemektedir.  Buna göre, tasarruf sahiplerinin 

haklarını koruyan düzenlemelerin genişletilmesinin menkul kıymet piyasalarının büyümesini 

sağlayacağı söylenebilir.  

 

Beklenildiği üzere, yukarıdaki tablolarda verilen faktörler, bilgi teknolojileri ve ilaç sanayi 

gibi dış kaynaklı finansmana dayalı sektörlerdeki büyüme üzerinde, geleneksel olarak lokal finansmana 

dayalı sektörler üzerinde olduğundan daha etkilidir.  Bu nedenle, sözkonusu faktörlerde yapılan 

değişiklikler (yabancı sermayenin girişinin kolaylaştırılması gibi), sadece ekonomik büyümeyi değil, 

sanayinin yapısını da etkilemektedir. 

 

Özetle, yukarıda yapılan açıklamalar, finansal sistem düzenlemelerinin genel ekonomik 

performans üzerinde önemli etkisi olan politika alanlarından birisi olduğunu ve bu nedenle yakından 

takip edilmesi gerektiğini göstermektedir.     

 

 
Tablolarda yer alan ülke kodları: 

 
AUS Avustralya 

AUT Avusturya 

BEL Belçika 

CAN Kanada 

CHE İsviçre 

CZE Çek Cumhuriyeti 

DEU Almanya 

DNK Danimarka 
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ESP İspanya 

EU 15 Üye (2004 Genişlemesi Öncesi) 

FIN Finlandiya 

FRA Fransa 

GBR İngiltere 

GRC Yunanistan 

HUN Macaristan 

IRL İrlanda 

ISL İzlanda 

ITA İtalya 

JPN Japonya 

KOR Kore 

LUX Lüksemburg 

MEX Meksika 

NLD Hollanda 

NOR Norveç 

NZL Yeni Zelanda 

POL Polonya 

PRT Portekiz 

SVK Slovakya 

SWE İsveç 

TUR Türkiye 

USA Amerika Birleşik Devletleri 
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